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Секція 3 

ЕКОНОМІЧНА І КУЛЬТУРНА ДИПЛОМАТІЯ,  

ЇХ ІНФОРМАЦІЙНИЙ СУПРОВІД І НАПОВНЕННЯ 

 

 

Гурченко А. И., канд. искусствоведения, 

доцент кафедры межкультурных коммуникаций, 

Белорусский государственний 

 университет культуры и искусств, 

г. Минск, Республика Беларусь 

 

КУЛЬТУРНАЯ ДИПЛОМАТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ИМИДЖА ГОСУДАРСТВА 

 Одним из приоритетных направлений в вопросах формирования  

и укрепления международного имиджа государства является развитие 

сотрудничества со всеми заинтересованными зарубежными партнерами 

посредством межкультурных коммуникаций. В Республике Беларусь данное 

направление деятельности осуществляется в следующих направлениях:  

организация национальных культурных и культурно-информационных 

центров; 

установление прямых контактов между субъектами культурной 

деятельности; 

осуществление репертуарного обмена, проведение совместных 

социокультурных проєктов (смотров, конкурсов, фестивалей, гастрольных 

мероприятий и др.); 

реализация стажировок, курсов повышения квалификации, мастер-

классов деятелей культуры и искусства, профессорско-преподавательского 

состава учреждений образования; 

проведение специализированных научных съездов, конгрессов, 

симпозиумов, семинаров, конференций, круглых столов, вебинаров и др.; 

взаимообмен материалами и документами, отражающими специфику 

национальной истории, культуры, искусства, языка и литературы (книгами, 

брошюрами, монографиями, рекламными, периодическими  

и продолжающимися изданиями, каталогами и др.);  

организация мероприятий, направленных на популяризацию 

национальной культуры (Дней культуры, семинаров, языковых и краеведческих 

курсов и др.);  

обмен информацией о международных культурных мероприятиях  

и обеспечение участия в их проведении представителей иных государств;  

предоставление сведений об учете, охране, реставрации, использовании  

и популяризации историко-культурного наследия, совместное проведение 

специализированных семинаров и иных мероприятий в данной сфере. 

При всем потенциальном многообразии форм межкультурного 

сотрудничества, наиболее масштабными являются обменные Дни культуры. В 
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виду того, что данные мероприятия направлены на укрепление имиджа 

государства и его интеграцию в мировое культурное и информационное 

пространство, в Республике Беларусь реализации подобных акций уделяется 

особое внимание. Более того, значение Дней культуры Беларуси за рубежом 

сложно переоценить при развитии и укреплении культурных связей  

с этническими соотечественниками.  

Сложилась определенная практика организации и проведения Дней 

культуры Республики Беларусь за рубежом. Как правило, программу такого 

рода мероприятий формирует направляющая сторона, однако учитываются 

предпочтения принимающей стороны (если таковые имеются). Стандартно 

программа Дней культуры Республики Беларуси за рубежом включает 

выступления творческих коллективов, экспонирование выставок, показы 

кинофильмов. Отдельно от Дней культуры возможно проведение Дней кино, 

так как данная форма культурного обмена является наименее затратной. По 

установившейся практике, при проведении Дней культуры Беларуси за 

рубежом официальную делегацию возглавляет Министр культуры или один из 

его заместителей, в ходе официальных встреч которой могут обсуждаться 

вопросы текущего состояния и перспектив развития отношений между 

странами в сфере культуры. Такого рода мероприятия позволяют определить 

возможные векторы сотрудничества, заключить новые соглашения, а также 

достигнуть договоренности по возникшим вопросам в контексте реализуемых 

проєктов. Кроме того, руководители делегаций могут устанавливать прямые 

контакты с руководством интересующих их организаций и учреждений для 

последующей подготовки и проведения выставочных, гастрольных и иных 

мероприятий, направленных на расширение межкультурной коммуникации. 

При подготовке Дней культуры Республики Беларусь за рубежом наиболее 

приемлемой формой является непосредственные контакты Министерства 

культуры как с представителями Посольств Беларуси в иностранных 

государствах, так и с сотрудниками Министерств культуры (либо их аналогами) 

принимающих стран, что позволяет максимально полно осуществлять 

межкультурный диалог и достигать намеченных в процессе планирования 

подобных акций целей.  

Примечательно, что именно коллективы фольклорной направленности 

республиканского подчинения на постоянной основе принимают активное 

участие в Днях культуры Республики Беларусь, в программах мероприятий  

в ходе государственных визитов официальных иностранных делегаций, а также 

национальных выставок (экспозиций) республики за рубежом [1]. Так, в рамках 

реализации Межгосударственной программы «Гянджа – культурная столица 

Содружества – 2017» при поддержке Совета по гуманитарному сотрудничеству 

и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-

участников СНГ в мае 2017 г. в Азербайджанской Республике состоялся 

Международный музыкальный фестиваль «Нежность», в котором принял 

участие заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь 

фольклорная группа «Купалiнка».  
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Согласно реализации озвученной на пятом Всебелорусском народном 

собрании инициативы проведения ежегодно в канун Дня Независимости 

Республики Беларусь акции «Belarus Day» («Беларускі Дзень») Министерство 

культуры, совместно с Министерством иностранных дел Республики Беларусь, 

при содействии Посольств Беларуси за рубежом в столицах различных 

государств организовывают циклы выступлений Белорусского 

государственного заслуженного хореографического ансамбля «Харошкі» 

(программа «Мы – беларусы») и заслуженного коллектива Республики 

Беларусь Государственного ансамбля танца Беларуси (программа «Спадчына»). 

Коллективы с большим успехом выступали перед зрителями Венгрии, 

Германии, Латвии, Литвы, Польши, Сербии, Словакии, Словении, Украины, 

Франции, Чехии и Эстонии.  

В рамках IV Форума регионов России и Беларуси на сцене Московского 

государственного театра фольклора «Русская песня» под руководством 

Н. Бабкиной состоялось выступление заслуженного коллектива Республики 

Беларусь Государственного ансамбля танца Беларуси. Кроме того,  

в культурную программу Национального дня Республики Беларусь на 

Международной специализированной выставке «ЭКСПО – 2017» в Астане 

(Республика Казахстан) было включено выступление Белорусского 

государственного заслуженного хореографического ансамбля «Харошкі»  

и Заслуженного коллектива Республики Беларусь ансамбля белорусской песни 

«Церніца». Более того, солисты Национального академического народного 

оркестра Беларуси имени И. Жиновича приняли активное участие  

в мероприятиях Дней культуры Республики Беларусь в Туркменистане  

и церемонии открытия нового здания Посольства Республики Беларусь  

в Туркменистане с участием глав государств наших стран. 

Не менее плодотворными для культурной дипломатии Республики 

Беларусь стали и последующие 2018 и 2019 гг., на протяжении которых 

музыкальные коллективы фольклорной направленности приняли активное 

участие в таких крупных и важных для популяризации белорусской 

национальной культуры мероприятиях, как первая Китайская международная 

выставка импорта в Шанхае, культурная программа Посольства Республики 

Беларусь во Франции, Дни культуры Республики Беларусь в Туркменистане, 

Узбекистане, Таджикистане и др.   

Таким образом становится очевидным, что культурная дипломатия как 

одна из эффективных коммуникативных технологий является действенным 

инструментом внешней политики Республики Беларусь в сфере культуры  

и средством продвижения национальных интересов государства на 

международной арене. 
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КУЛЬТУРНА ДИПЛОМАТІЯ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

Культурна дипломатія на сьогоднішній день є одним з найбільш 

ефективних інструментів формування іміджу держави за кордоном, який 

дозволяє налагоджувати міцні та конструктивні зв’язки на основі 

взаєморозуміння та поваги. Провідні країни світу вже не перший рік успішно 

використовують так звану «м’яку силу» у зовнішній політиці, що дозволяє їм 

не лише ознайомлювати інші народи з культурою та мовою держави, а й сприяє 

просуванню національних інтересів. 

Українська культурна дипломатія нині знаходиться на етапі становлення. 

З огляду на необхідність донесення позитивних меседжів про Україну на 

міжнародних майданчиках, боротьби з пропагандою та важливість 

міжнародного співробітництва та комунікації в цілому, принципово важливою  

є розбудова інституційної мережі культурної дипломатії України. Існування та 

функціонування цих установ є можливим, в першу чергу, завдяки визнанню 

культури як одного з пріоритетних напрямків для держави. Крім того, даний 

підхід може пришвидшити процес розвитку української культури, її залучення 

до світових культурних тенденцій, що врешті сприятиме її популяризації.  

З огляду на специфіку діяльності культурної дипломатії, нині в Україні  

її реалізація, в основному, зосереджена в межах компетенції Міністерства 

закордонних справ України. В структурі МЗС діє управління публічної 

дипломатії, яке через співпрацю митців з дипломатами та спільні культурні 

заходи ознайомлює світову спільноту з українською культурою, її здобутками 

та спадщиною; через посольства проводить просвітницьку роботу щодо 

поточної ситуації в Україні в різних регіонах світу. Наприклад, з 27 лютого по 

1 березня в Римі відбудеться ряд заходів, присвячених Дням українського кіно 

в Італії, під час яких італійські глядачі зможуть оцінити здобутки українського 

кінематографу останніх років та зустрітись з акторами та режисерами окремих 

фільмів.  

Посольство України у Хорватії у співпраці з мистецькою агенцією 

«ARTentainment» розпочало реалізацію проєкту «Україна мистецька», в рамках 

якого планується представлення українського балету, живопису, кіно, танцю. 

Посольство України в Іспанії нещодавно організувало зустріч Посла України  

в Іспанії з членами іспанської громадської організації «Коріння Європи», метою 

діяльності якої, зокрема, є сприяння європейській інтеграції. У заході також 
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взяли участь представники української громади та іспанський письменник Хосе 

Андрес Альваро Окаріс, автор виданої в Іспанії книги «Тарас Шевченко – голос 

вільної України». Під час зустрічі присутні були проінформовані про ситуацію 

в Україні та продовження курсу на європейську інтеграцію в умовах агресії  

з боку Російської Федерації. Також на заході обговорювались питання щодо 

відзначення 150-річного ювілею Лесі Українки, перспективи розвитку 

туристичних обмінів між Україною та Іспанією і двостороннього 

співробітництва у культурно-гуманітарній сфері [2]. 

Одна з провідних установ України в галузі культурної дипломатії – 

Український інститут, що створений 2017 р. та належить до сфери управління 

МЗС України. Серед основних завдань установи є: підвищення впізнаваності 

України у світі; популяризація української мови та культури за кордоном; 

розбудова міжнародного діалогу через міжнародні обміні, участь України  

у культурних, освітніх, наукових та інших проєктах; поширення українського 

досвіду розвитку громадянського суспільства, відданості цінностям свободи та 

демократії, національної єдності. Не зважаючи на недостатнє для здійснення 

більшої кількості масштабних проєктів фінансування, Український інститут 

вже успішно провів низку заходів. Серед них більше 200 культурних заходів  

в рамках Двостороннього року культури Україна-Австрія 2019, ряд проєктів та 

довгострокових програм мобільності для українських митців, проєкт 

«Україномовні аудіогіди в провідних музеях світу». Нині інституція активно 

впроваджує такі проєкти як «Extra Sound» (представлення українських 

музикантів на ключових подіях музичної індустрії), «Екстер» (міжнародні 

резиденції у сфері сучасного мистецтва), «Illuminate» (візит українських 

ілюстраторів на наймайсштабнішу літературну подію Франції «Livre Paris»)  

та інші [3]. 

Важливою також є діяльність культурно-інформаційних центрів при 

дипломатичних представництвах України за кордоном, які досліджують 

сприйняття України та її культури у країні перебування та здійснюють заходи 

для розширення обізнаності про українську культуру і мистецтво за кордоном. 

Однак, часто їхня діяльність зводиться до поширення інформації лише про 

традиційну українську культуру, яка, незважаючи на свою самобутність, 

самостійно не може зацікавити широке коло людей, та до протокольних заходів 

з нагоди святкування ювілейних дат чи державних заходів.  

Потужною силою у промоції української держави за кордоном є діаспора 

та створені її представниками культурні, освітні, релігійні та інші організації.  

В деяких країнах за участі діаспори були створені українські центри, які 

активно діють та сприяють міжкультурній комунікації. Зокрема, в Празі діє 

Український національно-культурний центр, а у Стокгольмі активно 

популяризує українську культуру Український інститут у Швеції. 

Вагомим внеском у формування позитивного іміджу України за кордоном 

стало створення у 2017 р. Концепції популяризації України в світі, яка 

передбачала створення бренду держави [1]. У 2018 р. креативною компанією 

Banda Agency був представлений офіційний бренд України «Ukraine NOW», 
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який призначений для використання державними установами, бізнес-

структурами та громадянами. 

Однак, не менш важливе значення має й розвиток так званої «внутрішньої 

культурної дипломатії», тобто ознайомлення з українською культурою  

та мистецтвом всередині країни з метою формування конструктивного 

культурного діалогу. Особливо це актуально нині в умовах війни на Сході 

України та анексії Криму. Спільні культурні та освітні проєкти можуть бути 

потужним інструментом з подолання конфліктів, що виникають через 

непорозуміння щодо гострих тем у суспільстві. Крім того, такі ініціативи 

сприяють дослідженню особливостей кожного регіону та розвитку 

міжнародного співробітництва на місцевому рівні, що позитивно впливає на 

процес децентралізації. Показовим прикладом в даному контексті є програма 

Мистецького напрямку Українського кризового медіа-центру «Культурна 

дипломатія між регіонами України», спрямована на побудову діалогу та 

примирення між представниками регіонів України через інструменти сучасного 

мистецтва.  

В останні роки творчі ініціативи з’являються в Україні й за підтримки 

благодійних фондів. Наприклад, представники фонду «12 Вартових» у 2019 р. 

креативно підійшли до реалізації проєкту зі збору коштів на відбудову 

напівзруйнованих замків України: вони зареєстрували профілі цих пам’яток  

у популярному додатку для знайомств Tinder, щоб привернути увагу  

до проблеми [4]. На офіційному сайті фонду можна зробити благодійний внесок 

на відновлення замків, або придбати товари, кожна гривня з яких теж 

відправляється на ці потреби.  

На сьогоднішній день, в умовах російської агресії та активної 

інформаційної війни проти України, дуже важливим є усвідомлення 

необхідності формування спільної цілісної стратегії розвитку української 

дипломатії, а також практичні кроки з її реалізації. Культурна дипломатія не  

є сферою діяльності виключно Міністерства закордонних справ України та 

підзвітних йому відомств. Це – цілісна система, до якою можуть бути залучені 

різні установи та організації: Міністерство культури, молоді та спорту, 

Міністерство освіти і науки, Державний комітет телебачення та радіомовлення, 

Державне агентство України з питань кіно, благодійні фонди, громадські 

організації та активісти та інші. Українській державі необхідно 

використовувати весь наявний культурний потенціал задля формування 

позитивного іміджу держави на міжнародній арені, подолання стереотипного 

ставлення до України та успішній протидії інформаційній пропаганді.  
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ЧОРНОБИЛЬ-86: ХТО ЗАЛИШИВСЯ ЗА КАДРОМ? 

(МАЛОВІДОМІ СТОРІНКИ РОБОТИ ЖУРНАЛІСТІВ ПІД ЧАС 

ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС  

З ПРОЄКЦІЄЮ НА СУЧАСНІСТЬ) 

Навесні-влітку 2019 року, після прем’єри міні-серіалу «Чорнобиль»,  

в усьому світі стався новий величезний сплеск інтересу до теми аварії на ЧАЕС. 

Цей 5-серійний художній телефільм, за оцінками IMDb, швидко очолив рейтинг 

250 найбільш популярних телесеріалів в історії [1]. Відтак, мас-медіа, особливо 

інтернет-видання, навперебій почали коментувати достовірність сюжету, 

окремих епізодів фільму, портретів персонажів, шукати учасників і свідків тих 

подій, публікувати їхні спогади. Чимала увага при обговоренні приділяється  

і роботі журналістів у 30-кілометровій зоні, хоча в самому серіалі про їхню 

присутність можна здогадуватись хіба що з окремих хронікальних кадрів, 

знятих у 1986 році українськими кінодокументалістами і телевізійниками. Втім, 

роль цього відеоматеріалу не забув згадати сценарист і продюсер «Чорнобиля» 

Крейг Мезін, коли назвав «біблією» свого фільму документальні роботи 

українських хронікерів [2]. 

І якщо внесок документалістів Ігоря Кобрина, Юрія Бордакова, Хема 

Салганика, Леоніда Мужука (Шевченківська премія), Володимира Шевченка, 

Віктора Кріпченка, Володимира Таранченка (Державна премія СРСР, численні 

кінопремії) протягом уже кількох десятиліть не лишається поза увагою ЗМІ, то 

їхнім колегам з Українського телебачення пощастило значно менше. А тим 

часом, журналісти Валерій Макаренко, Валерій Писаревський, Геннадій 

Душейко, Наталя Міщерська, Павло Власов, телеоператори Валентин Юрченко, 

Сергій Лосєв, Юрій Жуков, Сергій Минько, Михайло Лебедєв, Валерій 

Костилєв і багато інших фахівців «Актуальної камери» (так називалася тоді 

https://www.the-village.com.ua/village/culture/culture-news/288241-ukrayinski-zamki-zareestruvali-na-tinder-tak-hochut-zibrati-groshi-na-yih-restavratsiyu
https://www.the-village.com.ua/village/culture/culture-news/288241-ukrayinski-zamki-zareestruvali-na-tinder-tak-hochut-zibrati-groshi-na-yih-restavratsiyu
https://www.the-village.com.ua/village/culture/culture-news/288241-ukrayinski-zamki-zareestruvali-na-tinder-tak-hochut-zibrati-groshi-na-yih-restavratsiyu
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служба новин УТ) виконували постійну начебто рутинну, але таку надзвичайно 

важливу роботу – день у день інформували глядачів України про всі події на 

ліквідації наслідків аварії. До кінця 1986 року в ефірі інформаційних випусків 

Українського телебачення вони видали майже 330 репортажів! [3]. При цьому 

слава «здобувачів» унікальних кадрів нерідко діставалася іншим. Своєрідною 

«зіркою» чорнобильської тематики був тоді, наприклад, кореспондент 

програми «Время» Центрального телебачення Олександр Крутов, котрий на 

правах «старшого брата» безсоромно використовував під своїм ім’ям 

відеоматеріал українських колег (про що, зокрема, досить відверто розповів  

в одному з інтерв’ю вже згаданий Геннадій Душейко [4]). Про яку 

правовласність може йти мова у подібних випадках, якщо результати роботи 

телевізійників, виконаної в екстремальних умовах і з ризиком для здоров’я, не 

фіксувалися за конкретними фізичними або юридичними особами, 

привласнювалися, поширювалися, а іноді й продавалися без жодних наслідків? 

Певно, це риторичне запитання не втратило актуальності й нині. 

Але найменш помітною на сьогоднішній час видається робота  

у Чорнобилі протягом 1986 р. журналістів Українського радіо. Передусім тому, 

що радіомовлення, в силу своєї природи, позбавлене візуалізації. Телебачення 

зберігає кадри, друковані ЗМІ – текст і фото. Радіо ж – лише поточне слухове 

сприйняття, яке документально фіксується хіба що в текстах повідомлень, 

репортажів, інтерв’ю (якщо вони не йдуть у прямому ефірі з наступним 

розшифровуванням). Ці тексти з 1986-го, звичайно ж, існують. Ймовірно,  

у повному обсязі оригінали можна знайти в підшивках випусків «Останніх 

вістей» (вони мали б зберігатися у центральних державних архівах), але значну 

частину копій і рукописних розшифровок зберегли і журналісти Українського 

радіо. Разом з безцінним досвідом тривалої практичної роботи в екстремальних 

умовах.  

Вона була мало не ідеально організована завдяки тодішньому головному 

редакторові Головної редакції інформації Українського радіо Володимиру 

Рєзнікову. За його ініціативою була створена спецгрупа у складі всього п’яти 

осіб (Василь Бирзул, Євген Гришанков, Леонід Самойленко, Володимир 

Удовиченко і автор цієї статті).  

Спецгрупі було поставлене завдання почергово їздити у відрядження  

у 30-кілометрову зону, але на кожний ранок (включно з вихідними) у головний 

інформаційний випуск о 8.00 забезпечити свіжий репортаж про хід ліквідації 

наслідків аварії. Як правило, кожен з п’ятірки спеціальних кореспондентів 

виїжджав до Чорнобиля на добу і привозив до редакції 3–4 матеріали з різних 

локацій, а за ним їхав наступний колега. 

Таким чином, вирішувалося одразу, як мінімум, три завдання: 

1. Не наражати на реальні ризики велику кількість співробітників (чого, 

наприклад, не вдалося зробити колегам з телебачення, де, за найскромнішими 

підрахунками, не менше сотні представників різних телевізійних професій – не 

завжди добровільно – певний час перебували у зоні радіаційної небезпеки); 
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2. Досягти достатнього рівня компетентності журналістів, а відповідно –  

й правдивості, достовірності викладених фактів, адже робота в умовах ядерної 

аварії була унікальною для всіх професій; 

3. Забезпечити безперервний конвеєр, абсолютну послідовність висвітлення 

подій. 

 (До речі, подібну організацію роботи журналістів можна спостерігати  

й нині на прикладі висвітлення «Телевізійною службою новин» телеканалу 

«1+1» подій у зоні ООС (раніше АТО), де українські силові структури 

протидіють російським і проросійським збройним формуванням у війні на 

Сході України.) 

Не викликає сумнівів те, що кореспонденти-учасники «чорнобильської» 

спецгрупи Українського радіо (за винятком Володимира Удовиченка, який 

помер кілька років тому), можуть поділитися унікальним досвідом 

журналістської роботи в зоні високої радіації і відповісти як на низку суто 

побутових запитань: 

- як захистити своє життя і здоров’я від невидимого «ворога»; 

- що необхідно брати з собою у відрядження; 

- як знаходити серед великої маси людей кваліфікованих 

співрозмовників; 

- як організовувати логістику пересування в зоні небезпеки і т. п., так і на 

запитання більш високого рівня: 

 - хто насправді були першими журналістами у 30-кілометровій зоні; 

 - ким і як приховувалась правда про аварію, радаційний фон, дози 

опромінення, загрози для здоров’я; 

 - чи потрібен був героїзм; 

 - як боротися з панікерами з одного боку і кабінетними догматиками  

з іншого. 

А документи, якими володіють журналісти, не мають права зотліти  

і заслуговують на ретельне вивчення. Сучасні засоби оцифровування паперових 

документів дають змогу зробити це досить швидко і якісно. Можливо, і серед 

слухачів цієї науково-практичної конференції знайшлися б ентузіасти-науковці, 

готові написати дослідження про «чорнобильський» доробок спеціальних 

кореспондентів Українського радіо.  
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ПРОСУВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ: РЕКЛАМА, PR 

Туризм став важливим явищем в Україні за останні десятиліття. Регіони 

країни, володіють значними історико-культурними та природними ресурсами, 

які мають перспективи для формування комплексного туристичного продукту. 

Що своєю чергою привертає увагу як вітчизняних, так і іноземних туристів. На 

сьогоднішній день формування комплексного туристичного продукту 

дозволить регіонам диверсифікувати економіку і залучити інвестиції для 

розвитку туристично-рекреаційного кластера, що, безсумнівно, позитивно 

позначиться на економічному розвитку країни. 

У сучасному світі асортимент напрямків для відпочинку та рекреації 

настільки широкий, що для створення і впровадження нового туристичного 

продукту туроператору недостатньо створити якісний тур з прийнятною ціною. 

Беручи до уваги конкуруючий характер сучасної ринкової економіки, значення 

створення і впровадження нових туристичних продуктів істотно зростає. Існує 

багато способів просування продукту на ринку. Деякі з них: реклама, виставки, 

ярмарки, PR. 

Центральним пунктом упорядкування стратегії просування туристичного 

продукту, є вартість просування, яка постійно зростає за рахунок того, що 

ринок реклами збільшується, на ньому з’являються все нові і нові покупці. 

Туристичні фірми, як правило, займаються просуванням власних туристичних 

продуктів на ринку постійно. Також вони дають рекомендації найбільш 

ефективних методів реклами. 

Існують не рекламні методи просування туристичного продукту до яких 

відносяться: 

 – пряма розсилка інформації (підтримка постійних клієнтів, до яких 

доводиться інформація про конкретний тур тощо); 

– прямий маркетинг (телефонні продажі, нагадування через смс, поштова 

розсилка);  

– індивідуальні (персональні) продажі, які здійснюються через 

агента (ів) – стимулювання збуту – (знижки, конкурси та розіграші призів для 

покупців турів, бонуси, а також невеликі подарунки від турфірми, це може бути 

ручка, блокнот, кружка); 

– пропаганда чи організація паблік рилейшнз – непряма пропозицієя 

(організація культурних заходів, де поширюється змістовна інформація про 

тури компанії, куди запрошуються і представники засобів масової інформації) 

[4, с. 68–70].  

Важливе місце у просуванні туристичного продукту займає 

стимулювання споживачів. Основними завданнями стимулювання споживачів 

є: заохочення туристів споживання запропонованих турів або окремих послуг, 

що є мотивом придбання послуг, якими вони раніше не користувалися.  
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У програму просування туристичного продукту повинна бути достатня 

кількість різних методів. 

Ефективність кожного з методів дуже важлива. Один із найдорожчих 

методів – це розміщення реклами в ЗМІ, зокрема на телебаченні, в газетах  

і журналах. Це досить ефективний метод, так як він дає можливість охопити 

знану кількість аудиторії [2, с. 76–77]. Розміщення реклами на телебаченні 

вимагає великих фінансових витрат. Але дана реклама має можливість охопити 

широку аудиторію, впливаючи на споживачів через органи чуттів: зір, слух. 

Існує ряд видань, які спрямовані на туристичну сферу, і які також досить 

популярні серед туристичних компаній – це журнали «Карпати. Туризм. 

Відпочинок», «Велика прогулянка», «Український туризм», «Міжнародний 

туризм». Перевага журналів у їх достовірності і престижі. 

Ще один метод просування туристичного продукту, це розміщення 

реклами в каталогах, брошурах і проспектах. У каталогах подорожей туристи 

можуть отримати важливу і потрібну для них інформацію. Каталоги можна 

використовувати, як довідниково-інформаційні носії, в яких присутні описи 

туристичних товарів і послуг, ілюстрації, програми турів, готелі, культурні 

заходи та екскурсії, транспортні послуги тощо. 

Використовується і вулична реклама, як засіб просування туристичних 

продуктів. Вона може бути стаціонарною або транзитною (плакати, щити, 

реклама на транспорті). Звичайно ж, найчастіше ця реклама передається через 

зображення і є доповненням до реклами в ЗМІ. Суть такої реклами  

є нагадування [3, с. 65–68]. 

Туристична фірма має в наявності список постійних клієнтів, яким 

відправляють листи-продажі у яких міститься інформація про нові тури, 

послуги, знижки. Цей спосіб просування затребуваний як невеликими, так  

і великими гравцями туристичного ринку. 

Реклама в торговельній мережі, реклама на вітринах павільйонів або на 

стінах, в офісі турфірми розміщуються сувеніри і плакати. Цей спосіб 

просування має вплив на споживача. Адже клієнт стикається з такою рекламою 

у процесі прийняття рішення. І завданням такої реклами – нагадати клієнтам 

про те, що вони вже стикалися з цією рекламою раніше в засобах масової 

інформації. 

Кожен метод має свої переваги і недоліки. Реклама повинна бути 

правильно спрямована на певний сегмент ринку, адже кожна турфірма 

заздалегідь вибирає форму відносин зі своїм споживачем. Витрати на рекламу 

не дадуть ніякого результату, поки не буде спочатку вивчений контингент 

споживачів їх уподобання щодо подорожей, відпочинку, інтересів і багато 

іншого. Отримати відповіді всі питання можна за допомогою маркетингового 

дослідження, куди входить анкетування або опитування. 

PR (public relations) – це застосування інформації, яка впливає на 

громадську думку. Вона є частиною комунікаційної компанії. Мета полягає  

в тому, щоб створити добру репутацію компанії. Зв’язок з громадськістю 

необхідний для того, щоб створити і зберегти позитивний образ країни, 

маршруту, компанії і послуг, які вона пропонує. Найбільш важливі інструменти 
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в просуванні турпродукту – інформація для преси (прес-конференції, ознайомчі 

візити, участь в інших організованих подіях). Причому PR і реклама 

доповнюють одне одного. 

Зупинимося на методах PR: 

1. Зв’язок із засобами масової інформації. Прес-реліз. Інформація 

передається в газети, журнали і іншим платним виданням, вона надрукована без 

викривлень і коментарів видавця. Зазвичай це стаття присвячена якому-небудь 

туристичному заходу, або в якій розповідається про країну, місце відпочинку, 

готелях міста, видах відпочинку і т.д. 

Прес-конференція. Скликання представників ЗМІ, де відбувається 

презентація нового туристичного продукту, або може бути публічна заява або 

оголошення. 

2. Відеофільми. Найчастіше це документальні фільми про подорожі.  

У фільмі розповідається про країну (регіон, місцевость), про людей, традиції, 

природу. 

3. Рекламні тури. Такі тури дуже дорого і складно організовувати, але, 

тим не менш, вони мають позитивні результати. Для того, щоб такий тур був 

успішним, повинні бути дотримані три фактори, а саме: відбір учасників, 

ретельна підготовка, розміщення та розваги. 

Цілі турпродуктів можна розділити за трьома напрямками: 

– Посилення ефективності продажів. Сприяння зниженню витрат на 

одиницю продукції шляхом просування групових турів, подорожей, 

комплексних турів і використання централізованих систем бронювання. 

– Розширення ринку, (спеціальна реклама турів приносить більш високий 

прибуток (довгі візити, дороге технічне обслуговування, реклама подорожей  

в кредит).  

– Розподіл попиту, (клієнти з високими доходами, які готові платити, 

довгострокові клієнти, відвідувачі конвенції, сім’ї з дітьми і т. д.) [1, с. 127].  

Для просування турпродукту, турфірми використовують різні методи, 

щоб їх продукт був прибутковим. Більшість локальних туристичних агентств 

розміщують свою рекламу на банерах, поблизу офісів-продажів. Найчастіше на 

таких банерах розміщується логотип компанії на тлі морського пейзажу, також 

фоном служать «сімейні» фотографії, які мають потенційних споживачів 

сімейного відпочинку. 

Визначення цілей просування продукту – важлива частина процесу, тому 

що, якщо відома мета, значить можливе прийняття раціональних рішень.  

І тільки після визначення цілей просування можливий контроль ефективності 

діяльності з просування. Створення і просування туру з привабливою ціною, 

сприяє «захопленню» популярності. А якість послуг, що надаються споживачу, 

з метою отримання позитивного економічного результату – основна і головна 

задача діяльності туристської компанії. 

Підводячи підсумки, важливо відзначити, що реклама в туризмі 

ефективна, потрібно тільки вибрати правильну стратегію. 
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СУЧАСНИЙ МЕДІА-ПРОСТІР ЯК СЕРЕДОВИЩЕ ФОРМУВАННЯ 

АКТИВНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ СПОЖИВАЧІВ МЕДІА 

Суспільство завжди було споживачем інформації та залежало від неї. 

Сьогодні воно пoступoвo набирає рис постіндустріального, інформаційного. А 

оскільки історія людства, крім всьoгo іншого, є історією боротьби за владу  

і панування, то в контексті нинішньої ситуації влада опиняється в руках тих, 

хто має доступ до інформації, ідентифікації внутрішнього світу людини й 

змістових картин. До такої думки схильний Тоффлер та деякі інші науковці [1]. 

Наразі, засоби масової інформації володіють суспільною увагою, вони 

тримають соціум в інформаційній напрузі, змушуючи щоденно спостерігати за 

найменшими змінами у медіа-просторі.  

У соціальних комунікаціях, медіа трактуються як канали, що 

забезпечують зберігання і передачу інформативних ресурсів, або як 

інструменти, що використовуються для зберігання і подання інформації або 

даних. Це поняття часто згадується, як синонім мас-медіа або новинних медіа, 

але може означати єдине середовище, яке використовується для комунікації 

(передачі) будь-яких даних. 

Брюс Стерлінг зазначав наступне: «Ми живемо в Золотий Вік Мертвого 

Медіа. Ми винаходимо і вбиваємо медіа швидше, ніж будь-коли. Канали 

зв’язку зникають на наших очах: перфокарти, азбука Морзе, механічні 

друкарські машинки, лазерні диски і, особливо, десятки видів комп’ютерів. 

Гине канал – інформація відправляється на смітник. Чим більше наше життя 

пронизує медіа, тим легше втратити слід інформації» [2] – так американський 

журналіст Брюс Стерлінг, у своєму Маніфесті «мертвих» медіа, [2] 

охарактеризував процес зникнення старого медіа-простору та виникнення 

нових медіа, які повністю поглинають риси традиційних. 
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Новітні медіа – це посередники або носії інформації, які виникли  

із розвитком цифрових технологій. До новітніх медіа відносяться також медіа 

соціальні, інформація в яких створюється загальною аудиторією. Розвиток 

Інтернету спричиняє розвиток новітніх медіа – видів засобів масової 

інформації, існування яких тісно пов’язано зі всесвітньою мережею [3]. 

Новітні медіа виникли завдяки появі нових каналів комунікацій, 

інтерактивності обміну інформацією та перемоги контенту над якістю. Щоб 

зрозуміти як відрізняються культурні продукти, створені традиційними  

та новітніми медіа – слід детально розглянути характеристики, які сьогодні 

формують сучасний медіа-простір. Професор відділення Візуальних Мистецтв 

Університету Каліфорнії – Сан-Дієго, Лев Манович, пропонує два 

фундаментальні принципи, за якими новітні медіа відрізняються від 

традиційних:  

Репрезентація у цифровому вигляді. Вони виникають за допомогою 

цифрової обробки інформації пристроями, які мають відкритий доступ  

до віртуальної мережі. 

Модульність. Одна й та сама інформація може бути поширена  

на нескінчену кількість інтернет-серверів, створюючи тим самим нові 

інформаційні джерела, на які можна посилатися в реальному світі [4, с. 24.]. 

Видозміна медіа відбувалася на цивілізаційному зламі, коли на зміну 

індустріальному приходило постіндустріальне (інформаційне) суспільство. Це 

був новий щабель розвитку суспільства, у якому інформаційно-комп’ютерна 

революція відіграла основну роль, а процес інформатизації інтегрувався в усі 

сфери суспільного життя. Найбільшого впливу зазнали соціальна та виробнича 

сфери, які були радикально видозмінені. Одночасно з трансформацією 

соціальних та матеріальних сфер, змінювалися шляхи подачі, обробки та збору 

інформації. Наочність інформації, медіа, масштабне поширення Інтернету  

та комп’ютерів виступили рушієм вищезгаданих змін. Завдяки комп’ютеру 

стало можливим отримати будь-який вид інформації будь-то текст, аудіо чи 

відео, у цифровому форматі.  

Важливу роль у процесі реалізації якісних змін у структурі 

інформаційного суспільства зіграли феномени комп’ютеризації, інтернетизації, 

медіатизації та віртуалізації інформації. ЕОМ відкриває для нас широкий 

потенціал для поширення інформації в усіх можливих її видах та формах. 

Всесвітня глобальна мережа Інтернет, наряду зі своїми технічними 

можливостями для ретранслювання інформаційного контенту в режимі 

реального часу, відкриває для своїх користувачів необмежений доступ  

до світових інформаційних ресурсів, сприяє величезному розширенню 

інформаційних кордонів, що в результаті призвело до формування нової 

інформаційної моделі світу. Це істотно оновлена медіа-сфера в цілому і нові 

медіа зокрема, які стали її основними виразниками, можливо, були найбільш 

вирішальним фактором для остаточного переходу від споживчого 

індустріального суспільства до постіндустріального, а згодом і інформаційного 

суспільства. Людство вступило у новий, інформаційний, етап свого розвитку,  

і новітні технології відіграють у ньому величезну роль.  
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Питанням масмедійних трансформацій цікавилися задовго до того, як 

вони виникли. Ще на початку 60-х рр. минулого століття канадський філософ 

та медіа-гуру Маршал Макклюен, використовував термін «глобального села»  

в контексті необмежених можливостей мас-медіа у забезпеченні кожного 

домогосподарства інформацією з усього світу [2, c. 127]. 

Термін «новітні медіа» неможливо розглядати окремо від цифрових, 

комп’ютерних, інформаційних, мережевих технологій та комунікацій, які, як 

нам вже відомо, є результатом масового використання мережі Інтернет. І, якщо 

до цього часу медіа ґрунтувалися лише на аналогових та друкарських моделях 

мовлення, таких як радіо та телебачення, то поступово вони обросли новими 

технологіями, як наприклад, цифрова обробка зображень перед публікацією  

в газетах тощо. Сьогодні нікого не здивуєш «цифровими» двійниками засобів 

масової комунікації, онлайн-видання вже стали традиційними, а деякі 

телеканали вводять в технічне забезпечення спеціальні програми, які 

автоматично, через Інтернет, налаштовують навіть пошук частот трансляції  

та виводять інформацію з телеекранів в Інтернет. Це значно спрощує процес 

пошуку та споживання інформації пересічним користувачем. 

Сучасний український медіа-простір України знаходиться у постійній 

динаміці. Розвиток сучасних соціально-комунікаційних технологій впливу  

на споживача потребує детальнішого вивчення та опису. 

Провівши дослідження можемо констатувати той факт, що на сучасному 

етапі розвитку прикладних соціально-комунікаційних технологій ми вбачаємо 

необхідність ґрунтовного дослідження механізмів впливу на споживацьку 

аудиторію. Також можна говорити про те, що є досить мала кількість систем 

класифікацій прикладних соціально-комунікаційних технологій, які 

допомагають формувати соціально активну позицію українського споживача 

медійного продукту.  
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ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР ТЕМПОРИТМУ ТЕЛЕПРОГРАМИ  

ЯК ФАХОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ТЕЛЕСЦЕНАРИСТА 

Будь-який фаховий творчий працівник телевізійної галузі вважає за 

аксіому, що для успішності кожної програми безумовним фактором виступає 

правильність налаштування ритму певного телевізійного видовища. Вдало 

підібраний ритм, тобто, за Великим тлумачнпм словником сучасної української 

мови, рівномірне чергування впорядкованих елементів (звукових, мовних, 

зображальних і т. ін.), циклів, фаз, чи інших процесів і явищ [1, с. 1223], разом 

із темою, ідеєю, композицією та архітектонікою складають основні засади 

контентного наповнення сценарію телевізійного продукту. Питання 

телевізійної ритміки досі недостатньо досліджено українськими та зарубіжними 

науковцями. Хоча наукова традиція дослідження драматургічних прийомів, 

одним із основних із яких є ритм, започаткована ще з часів античності. Зокрема, 

основні терміни та поняття сучасної драматургії закладені ще давньогрецьким 

філософом Арістотелем. Окремі спроби проаналізувати взаємозв’язок 

правильного вибору ритмічності, тривалості різних частин драматургічного 

твору на сприйняття читачами та глядачами у різні епохи здійснювали Буало, 

Д. Дідро, М. Ломоносов, Гегель, Д. Аль, К. Станіславський та інші. З появою 

кіно, а пізніше телебачення вдале часове чергування компонентів сценарію 

аудіовізуального твору розуміли такі дослідники сценарної майстерності як 

М. Лядов, Л. Сегер, В. Кінг, М. Вайно, Г. Шкляревський, К. Серажим, 

Є. Сергеєв, Н. Темех та ін. Проте зусилля зазначених авторів замало, щоб 

стверджувати, що напрямок наукового осмислення серйозного впливу ритму 

сценарію на телевізійну аудиторію виокремився у самостійний  

та самодостатній. 

Актуальність теми полягає у подальшому зростанні конкурентної 

боротьби на телевізійному ринку за увагу телевізійної аудиторії, яка  

зі стрімким розвитком інтернету все більше перетікає на інтернет-платформи 

від традиційних вже телеекранів. Зосередити увагу людей якраз і покликана 

правильна сценарна розробка телевізійних текстів. Своїм дослідженням 

ставимо собі за мету визначити основні шляхи підбору вдалого ритму 

телевізійних сценаріїв, дослідити внутрішню ритміку між різними частинами 

сценарію і довести, що володіння прийомами правильного часового розподілу 

між різними частинами сценарію є дієвим фаховим інструментом 

телесценариста (журналіста). Завданням дослідження вважаємо визначити 

шляхи підвищення рівня сценарної підготовки працівників телебачення,  

а правильне розуміння природи ритму є однією із важливих засад у такому 

професійному зростанні. 
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Г. Шкляревський зазначав, що людина живе внутрішніми ритмами, які 

контролюють її дихання і серцебиття. Ми притоптуємо під музику і стрибаємо 

в танці. Тобто швидкість ритму життя людини залежить від мети, ситуації, 

навколишнього оточення. Так само і внутрішній ритм тієї чи іншої 

телепрограми або фільму (якщо мова йде про кіно, з якого разом із радіо свого 

часу і вийшло телебачення) складається із внутрішньокадрового руху, 

тривалості дії, форми перебивок. «Все залежить від цілей, які ви ставите», – 

зауважує Г. Шкляревський [2, с. 94]. Іншими словами, для дитячої передачі для 

дошкільнят потрібний швидкий, бадьорий темп, а для старшої аудиторії 50+, 

очевидно, розмірений та неквапний виклад подій.  

Отже, вибір темпу залежить від жанру та цільової аудиторії телевізійного 

проєкту. Щоб телевізійна передача була адекватно сприйнята, глядач також 

повинен інтелектуально й емоційно бути готовим до цього. Водночас словесно-

зображальна інформація має сприяти, на думку Н. Темех, в тому, щоб аудиторія 

могла збагатитися морально-духовними, соціальними, пізнавальними 

цінностями [3, с. 85]. Йдеться про психологічні аспекти задоволення від 

очікуваної інформації: 1) утилітарний (задоволення від інформації, яка потрібна 

у розв’язанні різних життєвих, соціальних, побутових проблем); 2) престижний 

(задоволення від інформації, що безпосередньо чи опосередковано підтримує 

мету і цінності соціальної групи, до якої належить чи зараховує себе 

реципієнт); 3) ефект посилення позиції (задоволення від інформації, яка 

підтримує думку в тому чи іншому дискусійному питанні); 4) емоційний ефект 

(задоволення від емоційної розрядки); 5) естетичний (радість естетичного 

збагачення) [16, с. 36–37]. 

В усіх зазначених аспектах очікування від інформації правильний часово-

ритмічний розподіл компонентів програми відіграє важливу роль. Навіть мова 

учасників, героїв і ведучого мають значення. Чим чіткіше ритм мови, тим 

довше глядач буде слухати її.  

Сучасні програми майже завжди будуються навколо музики, тону розмов 

людей. У цьому прихована динаміка її дії. У фонограмах (треках) телепрограм 

використовуються будь-які ритми – спів птахів, міський шум або стукіт коліс, 

шуми промислових підприємств, що відтворюють рух у часі.  

Візуальний ряд також має ритм. Г. Шкляревський називає складові 

візуального ритму – симетрія , баланс, повторення, протистояння зображень  

[2, с. 94]. У життя потік подій складається з нерівнозначних частин. У 

телевізійній програмі фактично будь-якого жанру автори дають свій 

суб’єктивний погляд, проекцію на різні аспекти дійсності. Вони вихоплюють, 

виокреслюють лише важливі моменти, з’єднані логічними містками, як у сні 

або мріях. Адже будівельний матеріал фільму, документальної програми чи 

розважального шоу – це окремі події, зафіксовані на камеру, тобто втілена ідея, 

точно вибраний символ.  

Тому одна з типових помилок журналістів-початківців при написанні 

сценаріїв полягає у відсутності ритму і темпу твору, розмитому формулюванні 

теми, що розвиває думки і проблеми. Як вважає російський дослідник медіа 

Є. Сергеєв, при підготовці сценарію журналістові необхідно чітко визначити, 
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про що саме він хоче написати сценарій. Зокрема, «у сценарії має бути описано 

рух людських тіл, вчинків, подій, рух думок, почуттів. Кожний кадр містить у 

собі якусь певну думку, яка в єдності складових одиниць створює цілісну 

картину» [2, с. 94]. Інакше сухий, сталий сценарій, що зроблений без чуття  

і душі, нікому не потрібен. Глядач має просякнути думкою і значенням сюжету.  

Отже, будувати дію у сценарії треба так, щоб крива драматичного 

напруження й крива зацікавленості глядача до дії рівномірно підносилися від 

початку й до кінця видовища. Недосвідчені сценаристи й режисери часто 

псують свої тексти тим, що в перших епізодах вичерпують увесь арсенал 

емоційно-вольового впливу на глядача. Спочатку велике ритмічне піднесення. 

Далі затримка ритму й послаблення дії. М. Лядов визначає такий дефект як 

диспропорція в розподілі частин матеріалу або порушення законів 

архітектоніки [6, с. 55]. 

Піднесення має передувати кульмінації історії і бути покажчиком різкої 

зміни в її темпі. Функція піднесення полягає у постійному утримуванні 

глядацької уваги, не проґавити той момент, коли зацікавленість аудиторії піде 

на спад. Адже у телебаченні відволікання від сюжету шоу майже автоматично 

веде за собою перемикання каналів, що є фактичним фіаско для творців 

програми, яку припинили дивитися.  

Розглянемо принцип необхідності дотримання встановленого темпу на 

прикладі телевізійного шоу, яке встановило світовий рекорд як найбільш 

тривала прес-конференція лідера держави у прямому телевізійному ефірі – 

прес-марафон з Президентом України Володимиром Зеленським, що відбувся  

у 10 жовтня 2019 р. в столиці України у Kyiv Food Market. Формат заходу 

передбачав, що представники медіа ставлять запитання президенту групами по 

7–10 осіб. Групи змінюють одна одну щопівгодини. Вони були сформовані за 

списком акредитації [8]. Задум організаторів небаченої досі прес-конференції 

не здійснився, якби не було передбачених перерв, пауз для відпочинку, зміни 

груп журналістів (а їх поспілкувалося із Зеленським більше 300). Кожен 

«раунд» спілкування глави держави із представниками медіа-спільноти 

розглядається нами як окремий епізод великої драми (дії), що почалася зранку  

і тривала до глибокої ночі. Піднесення напруги у відповідях на непрості 

запитання з різних галузей життєдіяльності держави – від внутрішньої політики 

до міжнародного становища, війни і миру, філософії бачення майбутнього 

України – обов’язково мало бути ледь не штучно призупинене перервами, 

перекусами, фізичними розминками учасників, і перш за все головної дійової 

особи – Президента України. Такий формат зустрічі планувався заздалегідь. 

Фактично організатори події виконували функцію сценаристів, і архітектоніка 

цього політичного шоу полягала у чіткій черговості груп журналістів  

у незвичайному місці (фуд-маркет), у незвичайній формі (глава держави не 

розділений від журналістів сценою або окремим місцем, він сидів з усіма 

інтерв’юєрами за одним столом), у новизні підходу до проведення прес-

конференцій перших осіб держав, бо подібного формату ще не було в жодній 

країні. Після попередніх креативних знахідок команди нового Президента 

України у розробці новітніх форматів масових політичних видовищ, у першу 
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чергу теледебатів на стадіоні, можна стверджувати, що Україна пропонує світу 

новий стиль комунікації керівника держави з аудиторією.  

Прес-марафон із Володимиром Зеленським покликаний не так дати 

інформацію про бачення Президентом шляхів розвитку держави, як викликати 

у людей емоцію: він свій, він такий як і ми, він нас розуміє і може сидіти  

за одним столом. Вся зовнішня побудова дійства, весь ритм шоу, тобто його 

архітектоніка підкорялися саме такому надзавданню. І подібний підхід 

характерний для розвитку світового телебачення. Сценарист і продюсер 

Д. Сеннофф (США) вважає, що перші 50 років роботи телебачення у мовників 

була одна мета – розважати аудиторію. Потім людям розваги стали набридати, 

вони стали менше дивитися телевізор, і затримати їх біля нього могла лише 

емоція – так на телеекранах усього світу з’явилося більше гніву, дратівливості, 

захвату, чого завгодно [7, с. 117]. Ми вважаємо, що подив і відчуття 

причетності – ті емоції, які пропонували українському суспільству автори ідеї 

прес-марафону із Зеленським.  

У цілому у великих програмах і коротких сюжетах темп і ритм викладу 

повинні поліпшувати узгодженість між сюжетом, композицією  

й архітектонікою. Лише така узгодженість, на думку К. Серажим, сприяє 

розкриттю теми, ідеї, концепції твору. І навпаки, відсутність такої узгодженості 

не дає авторові змоги донести до аудиторії основну думку свого матеріалу  

і своє бачення розв’язання проблеми [8, с. 97].  

Отже, можемо зробити висновок, що темпоритм телевізійного твору 

закладається темпом мови ведучих і персонажів, частотою зміни кадрів, 

чергуванням тексту і пауз, тривалістю сюжетів або частин програми, музикою 

тощо.  

Порушення темпу і ритму у телевізійній програмі стає комунікаційним 

бар’єром, що гальмує сприйняття змісту глядачем. До таких порушень варто 

віднести так звані «ями», коли посеред активних подій зненацька виникає пауза 

бездії, або «розпад» темпоритму, якщо, наприклад, людина активно говорить, 

але одночасно з цим уповільнено й кволо рухається.  

Темпоритм будь-якої програми пов’язаний з особливостями цільової 

аудиторії: для молоді він один, для пенсіонерів – інший. Багато залежить від 

жанру. Наприклад, новини читають швидше й активніше, аніж тексти в інших 

програмах, адже в новинах має передаватися пульс життя, його драматизм  

і динаміку.  

Тому працівникам українського телебачення, особливо журналістам-

сценаристам треба і надалі вдосконалювати свою сценарну майстерність заради 

рейтинговості своїх програм. Один із шляхів вдосконалення – розуміння 

природи темпоритму телевізійного сценарію, тобто дотримання оптимального 

ритму і темпу між різними епізодами сценарію, правильного співвідношення 

частин сценарного матеріалу, що врешті має привести до стрункості 

композиції.  
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ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ БРЕНДА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Бренд освітньої установи вважається дієвим інструментом, який 

допомагає краще орієнтуватися в багатоманітності освітніх послуг і виступає 

одним із найважливіших чинників підвищення конкурентоспроможності ЗВО. 

Іншими словами, завдяки брендам споживачі, з однієї сторони, отримують 

певний спектр гарантій стосовно якості освітніх послуг, а з іншої – бренди 

забезпечують лояльність аудиторії та підвищення рівня споживчої 

поінформованості [3]. Саме бренд за умови підвищення рівня конкуренції дає 

змогу не лише надійно зберегти чинні позиції на ринку освітніх послуг, але  

й досягти значних успіхів завдяки можливості керування ставленням того чи 

іншого споживача. У сучасному розумінні бренд стає головним інструментом 

http://indbooks.in/mirror5.ru/?p=206472
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формування потрібного підходу до певної послуги чи товару, дієвим чинником 

досягнення результату [1]. 

Бренд освітнього закладу повинен поєднувати в собі впізнаваність як 

самої організації, так і наданих нею послуг. Формування успішного бренда  

і ефективне управління ним вирішує ряд визначених ЗВО завдань, зокрема: 

1) бренд сприяє створенню природних бар’єрів для конкурентів; 

2) існування бренда дає змогу освоювати нові ніші ринку і полегшує 

виведення на ринок нових послуг (інтелектуальних продуктів); 

3) бренд дає освітньому закладові додатковий час для адаптації при появі 

ринкових загроз; 

4) завдяки бренда освітній заклад дистанціює свої освітні програми в очах 

покупців від аналогічних освітніх програм конкурентів [1]. 

Кожен ЗВО має певний імідж у споживачів освітніх послуг і замовників 

освітніх продуктів. Цей імідж формується з урахуванням широкого спектра 

об’єктивних і суб’єктивних чинників, критеріїв та показників діяльності 

закладу освіти, які в своїй результуючій сукупності характеризують бренд ЗВО.  

Із позиції батьків, що обирають ЗВО для своєї дитини, або студента, який 

бажає вивчати спеціалізовані дисципліни, ситуація набагато простіша. Для них 

кожна недержавна установа, що надає освітні послуги, має набір «корисностей» 

матеріального характеру: близькість до дому, зручність навчальних приміщень, 

доброзичливість персоналу, графік занять, особливості навчального плану  

і деяких нематеріалізованих якостей: «елітність», репутація або престиж 

закладу освіти й ін. Подібні властивості називаються атрибутами [5]. 

Процес формування бренда базується на системі принципів, якими 

керуються ЗВО в процесі діяльності при досягненні визначених цілей 

(табл. 1.1). 

За чинними освітніми стандартами більшість ЗВО пропонують практично 

однакові освітні програми. Але успішна організація навчального процесу, 

цікаве позанавчальне та спортивне життя студентів, доброзичливе ставлення 

викладачів до студентів можуть істотно виокремити один ЗВО серед багатьох 

інших. ЗВО повинен виокремити свою головну ідею і дотримуватися її в своїх 

комунікаціях з усіма цільовими аудиторіями. Вона повинна бути 

відображенням його місії і втілюватися в усьому, що представляє цей ЗВО. 

Таблиця 1.1  

Принципи формування бренда ЗВО [5] 

Принцип Зміст 

1. Принцип безперервності діяльності 

зі створення бренда ЗВО 

Систематичний збір і обробка 

інформації про зміну характеристик 

споживачів, стан ринку праці, образ 

бренда ЗВО і внесення необхідних 

коригувань у програму з формування 

бренда 
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Продовження Таблиці 1.1 

2. Принцип адресності програм 

формування бренда 

Створення та реалізація програм 

формування бренда ЗВО для строго 

певної організації 

3.Принцип орієнтації програм 

формування бренда на споживачів 

Забезпечення необхідності здійснення 

досліджень ринку освітніх послуг, 

ринку споживачів на предмет 

вивчення характеристик споживачів, 

замовників і їх уявлень про образ 

«Ідеального ЗВО» 

4. Принцип партнерських відносин з 

клієнтами 

Створення системи заходів 

інформування, турботи про студентів 

і потенційних споживачів організації 

5. Принцип синергізму 

Підвищення результативності за 

рахунок використання взаємозв’язку і 

взаємопосилення різних заходів 

маркетингової діяльності 

6. Принцип паралельності організації 

програм формування бренда 

Проведення робіт з формування 

бренда ЗВО в зовнішньому і 

внутрішньому середовищах 

організації 

7. Принцип адаптивності програм 

формування бренда ЗВО 

Вивчення і використання чинників 

зовнішнього і внутрішнього 

середовища об’єкта як системи 

пристосування методів і параметрів 

бренда ЗВО до різних чинників ринку 

і до конкретної ситуації 

Ключовим елементом бренда ЗВО є люди [6]. 

Образ персоналу закладу освіти укладає в собі думку про кваліфікацію та 

професійні якості викладачів і співробітників, думка про їх особистісні якості, 

про стилі поведінки і зовнішній вигляд. Саме з персоналом закладу освіти 

контактують споживачі і клієнти, тому цінності бренда повинні підтримуватися 

і просуватися усіма співробітниками ЗВО [4]. 

Популярність і престижність ЗВО набувають за рахунок своєї історії, 

успішної професійної кар’єри своїх випускників, популярності викладачів і т.п. 

Кожен такий ЗВО-бренд міцно асоціюється у свідомості споживачів  

з конкретними перевагами, що визначають їхній вибір. 

Отож, базою формування бренда закладу вищої освіти є реальний образ 

ЗВО. Думка цільової аудиторії про образ ЗВО створює імідж ЗВО. Реальний 

образ, як атрибутивна складова бренда і імідж, як емоційний компонент бренда, 

в сукупності формують цінність бренда. Виражена в грошовому еквіваленті, 

вона є обов’язковим компонентом бренда будь-якої організації, яка функціонує 

на ринкових засадах, в тому числі і ЗВО, що надає освітні послуги на платній 

основі [2]. 
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PR-КОМУНІКАЦІЯ В ПОЛІТИЧНИХ ТОК-ШОУ УКРАЇНИ 

Постійна турбулентність політичного життя в Україні породжує велику 

потребу в обговоренні політичних процесів та тих політичних подій, які 

безпосередньо впливають на життя громадянина нашої держави.  

Увага споживачів телевізійного контенту часто концентрується на таких 

популярних форматах, до яких, безумовно, належать і різноманітні політичні 

ток-шоу. Політичне ток-шоу у багатьох країнах високо цінується як форум для 

суспільної дискусії з політичних питань, здебільшого можливість обговорювати 

суспільні проблеми в прямому ефірі називають символом демократії. Політичні 

ток-шоу вважаються символом нового духу політичної свободи, прогресивними 

ознаками демократії, найвищим пілотажем політичного телебачення, 

можливістю ознайомитися з різними політичними точками зору, 

підкреслювалися позитивні риси формату. Необхідність аналізу 

функціонування PR-комунікації в сучасних популярних політичних ток-шоу 

України обумовлює актуальність обраної наукової теми дослідження. 

Базою для вивчення та аналізу заходів промоушн засобами PR послужили 

праці таких відомих закордонних та вітчизняних дослідників у сфері реклами та 

PR, тележурналістики, а саме: А. Вартанов [1], Ю. Голодникова [2], 

Л. Городенко [3], І. Короленко [4], Н. Островська [5; 6], С. Рахманін [7; 8], 

К. Хмара [9], О. Шкарпова [10] та ін. 

Політичні ток-шоу – саме цей формат сучасного телебачення більшість 

рейтингових телеканалів вважають своєю «фішкою». І недарма, бо політичні 

ток-шоу приносять неабиякі прибутки телеканалам. Вважається, що саме через 

http://www.advlab.ru/articles/article590.htm
https://tyzhden.ua/Author/2255
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такі «м’які» новини проходить інформація до тих глядачів, які вже не дивляться 

звичайні новини. 

Українські телеканали активно використовують форму ток-шоу з метою 

реалізувати пізнавальну; комунікативну; регулятивну; мобілізаційну; 

інтеграційну; нормативно-ціннісну; виховну функції. 

Телевізійні ток-шоу є інструментом для формування політичного порядку 

денного. Адже саме новини транслюють нам найсвіжіші відомості, що 

стосуються зовнішньої та внутрішньої політики держави. 

Політичне ток-шоу (від англ. Talk show [tɔ: k ʃoʊ] – розмовне шоу) – це 

такий вид телевізійної передачі, в якій запрошені учасники ведуть обговорення 

пропонованої провідним актуальною, значущою для громадськості теми. 

А. С. Вартанов [1] зазначає, що завдання жанру ток-шоу – активізувати 

сприйняття змісту, укладеного в передачі за допомогою форми диспуту, 

гострих питань, висловлювання різних точок зору. Сучасні формати таких 

телепередач, як правило, крім основних запрошених спікерів і експертів, 

припускають і наявність запрошених до студії глядачів, яким надається 

можливість задати питання або висловити свою думку шляхом голосування або 

виступу. 

Таким чином, вивчення впливу телебачення і телевізійних політичних ток-

шоу на процес формування та просування політичного порядку денного  

і є важливим питанням, яке не слід залишати без уваги. 

Найбільш популярними політичними ток-шоу в українському телеефірі 

стали «Право на владу», яке демонструється на загальнонаціональному 

україномовному телеканалі «1+1»; «Український формат», яке транслює 

український інформаційний канал «NewsOne»; «Свобода слова», яке виходить 

на українському загальнонаціональному телеканалі ICTV; «Ехо Укрїни», яке 

транслюється на інформаційному телеканалі «Прямий»; «Народ проти», яке 

показує телеканал «ZIK»; і на інформаційному телеканалі України  

«112 Україна» одночасно демонструється декілька проєктів, які впливають на 

політичну обізнаність глядачів і мають на меті формування їх політичної 

активності: ток-шоу «Пульс», шоу «Кандидат» і проєкт «Зворотний бік» – 

програма про кандидатів у Президенти України та інших політиків. Всі ці ток-

шоу є повноформатним інформаційним продуктом, їх об’єднує використання 

класичного сценарію, головними виконавцями якого є провідні (ведучий),  

і учасники ток-шоу – запрошені гості (відомі політичні експерти, представники 

політичних партій і об’єднань, представники державної влади, громадські діячі, 

журналісти популярних соціально-політичних видань, лідери громадської 

думки і т. д.) і, як правило, запрошені в студію глядачі. 

Далі ми розглянемо механізми такого типу програм, які дозволяють 

маніпулювати об’єктивністю. Підкреслимо, що це потенційні механізми, 

використання чи невикористання яких уже на совісті ведучих. Але з іншого 

боку, коли у створення цих програм, до того ж щотижневих, закладаються такі 

страшні суми, не може не виникати бажання скористатися цими механізмами. 

На думку К. Хмари, перше – маніпуляція соціологією. У студіях завжди 

має місце опитування аудиторії. Але будь-яка мала група не відображає 
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населення України. І хоча ведучі весь час повторюють страшне слово 

«нерепрезентативність», зрозуміло, що це все одно впливає на глядача. Сама  

ж група в програмі теж перебуває під тиском почутих слів і побачених подій, 

що розгортаються наживо перед нею, тому теж висновки аудиторії починають 

пливти у напрямку, заданому авторами. 

Друге – маніпуляція темами. Зрозуміло, що теми, які буде винесено, 

здобудуть у суспільстві ширший розголос. Тобто реципієнт стикається із тим 

фактом, що перед ним постає досить ефективна (потенційно) система введення 

тем у масову свідомість, а також спроб знайти (чи нав’язати) те чи інше 

рішення проблеми. 

Третя – маніпуляція порядком. Теми і людей можна розміщати в різні 

часові проміжки, коли програма має більше чи менше глядачів. Тему може бути 

підсилено підготовленим ілюстративним матеріалом чи питаннями. Будь-яку 

тему можна зупинити рекламною паузою, після якої пристрасті можуть уже 

трохи вщухнути. Сильний чи слабкий оратор теж впливає на сприйняття теми. 

Найважливішою функцією засобів масової інформації, зокрема, телебачення,  

в умовах сучасності, є встановлення політичного порядку денного. Не 

доводиться сумніватися в тому, що телебачення задає актуальний порядок 

денний і від того, яким чином та чи інша інформація з’явиться на телевізійному 

екрані, буде залежати громадська реакція. Якщо робити акцент на якусь 

незначну подію і постійно її транслювати по телебаченню і в, той же час 

замовчувати якусь більш значущу, то в очах громадськості друга подія, швидше 

за все, просто існувати не буде. 

Четверта – маніпуляція гостями. Маючи одну лінію викладу, під неї 

можна добирати навіть міжнародних експертів, оскільки ми наперед знаємо, що 

саме вони кажуть. Як приклад можна навести гостей студії сучасних ток-шоу – 

експертів В. Карасьова, В. Фесенка, Д. Гордона, Д. Співака, Є. Червоненка, 

С. Тарана, Д. Богуша, В. Цибулька, М. Ставнійчук та ін. Хоча такі гості 

висловлюють протилежні думки, але один виклад думок викликає заперечення, 

що б певні експерти не говорили, а інші викликають прихільність. Тому дві по-

різному налаштовані особи в цьому випадку за ефектом свого виступу можуть 

впливати на глядачів та гостей студії. 

П’ята – маніпуляція часом. Ті чи інші люди можуть здобувати право  

на голос. Ті чи інші люди можуть здобувати право на запитання. Ті чи інші 

люди можуть говорити довше, їх не будуть переривати. У результаті потрібна 

тема/людина здобуває більш комфортний для себе контекст, у якому можна 

розкритися [9]. 

За визначенням сучасної дослідниці Н. Островської, політичне ток-шоу  

у багатьох країнах високо цінується як форум для суспільної дискусії  

з політичних питань, здебільшого можливість обговорювати суспільні 

проблеми в прямому ефірі називають символом демократії. Зазначимо, що як  

у науковому, так і медійному дискурсі роль цього різновиду ток-шоу 

обговорюється в контексті визначення ролі телебачення. Дискусія відбувається 

навколо одного із засадничих питань суспільної філософії двадцятого століття: 
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«Чи телебачення, та й масова культура загалом, може бути носієм 

просвітництва, чи радше навпаки – ідіотизує маси?» [6]. 

Отже, телевізійний формат «політичне ток-шоу» реалізує низку 

найважливіших функцій PR-комунікації: інформаційну, освітню, контролюючу, 

артикуляції та інтеграції, мобілізаційну, вираження суспільних інтересів, 

організаційну, управлінську, представництва інтересів тощо. 

Секрет політичних ток-шоу простий. Споживач телевізійного контенту, 

який звик дивитися телевізор, сприймає щотижневі чвари політиків як 

телесеріал. Щось на зразок реаліті-шоу, у якому замість акторів знімаються 

реальні персонажі. У цій нескінченній політичній «Санта-Барбарі» є свої герої 

та лиходії, персонажі періодично сваряться і миряться, розходяться  

й утворюють союзи. Причому на відміну від дешевих мильних опер в 

українській політиці все розвивається непередбачувано. 

 Але вже настає критична межа втоми від подібних «боїв», відтак стали 

з’являтися змістовніші політичні ток-шоу. Телеканали вже починають розуміти, 

що настає втома від подібних телескандалів. Відтак вони починають 

пропонувати інші варіанти телешоу. Тобто дорослішає суспільство, дорослішає 

і телебачення. Дорослішає телебачення, дорослішає і суспільство. Це – 

взаємний вплив. 
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РЕЛІГІЙНА ТЕМАТИКА У СВІТСЬКИХ ЗМІ УКРАЇНИ: 

АКЦЕНТИ І РИТОРИКА  

Актуальні питання релігійної сфери продовжують залишатись у топі тем 

українських ЗМІ. Крім того, інформаційні приводи останніх років, які в Україні 

в основному забезпечують християнські конфесії, є цікавими і для зарубіжних 

медіа, які, наприклад, охоче висвітлювали події, пов’язані з наданням томосу, 

як у релігійному контексті, так і крізь призму політики.  

В Україні вивченням проблем релігійної журналістики займаються такі 

науковці, як А. Бойко, М. Балаклицький, Н. Гадьо, І. Скленар, А. Смусь та ін.  

З-поміж зарубіжних вчених слід відзначити S. Hoover, А. Adamski, 

К. Marcyński. Релігійній тематиці у своїх працях приділяли увагу А. Бойко [1], 

Ю. Комінко [3], І. Скленар [4] та ін. 

Хронологічними рамками дослідження було обрано квітень 2019 р. – 

лютий 2020 р., оскільки протягом цього періоду у ЗМІ з’являлося багато 

повідомлень на релігійну або, так би мовити, «навколорелігійну» 

(«навколоцерковну») тематику. Церква прямо або опосередковано 

забезпечувала інформаційні приводи, що стосувались як власне церковного 

життя, так і в цілому подій в Україні, стосовно яких вона окреслювала свою 

позицію.  

Загалом слід відзначити, що моніторинг світських українських ЗМІ  

з погляду виокремлення релігійного контенту засвідчив, що першість у таких 

медіа стабільно тримають ті самі теми, що були популярними впродовж 

останньої «п’ятирічки» (2014–2019). Це цілком зрозуміло з огляду на тяглість 

подій: війна на Сході країни (позиція церков; взаємозв’язок та взаємовплив 

церкви і політики; становище церков, які опинились на окупованих територіях), 

отримання томосу та скандали навколо цього, а також «сенсації» і скандали, 

учасниками яких є священнослужителі.  

Відтак, умовно можна виокремити кілька тематичних напрямів: 

https://xmara.io.ua/s1218629/vpliv_politichnogo_pr_na_gromadyansku_aktivnist_v_ukraeni_na_prikladi_politichnih_tok-shou
https://xmara.io.ua/s1218629/vpliv_politichnogo_pr_na_gromadyansku_aktivnist_v_ukraeni_na_prikladi_politichnih_tok-shou
http://1tv.com.ua/news/channel/105357
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1. «Церква і політичне життя». Цей напрям представлений найширше  

і охоплює теми, які пов’язані з політичним життям як прямо, так  

і опосередковано. Ми вже зазначали свого часу про те, що церква не розглядає 

існування конфесій поза державним контекстом, тому вона активно висловлює 

свою думку з приводу багатьох політично значущих подій [2]. Цьому також 

сприяє той факт, що українські політики вбачають у церкві своєрідного 

партнера, який покращує комунікацію з населенням, оскільки користується  

в нього високою довірою, сприяє покращенню їхнього іміджу й дає змогу 

донести їх ідеї та погляди. Відтак, публікації в рамках цього тематичного 

напряму охоплюють значне коло подій:  

- зустрічі очільників церков і духовних мусульманських об’єднань  

з переможцем президентських виборів, де кожна конфесія пунктирно, але 

позначає важливі для неї політичні вектори: або як надію на дотримання вже 

обраного шляху, або як сподівання на їх зміну чи повернення до статус-кво. 

Іноді висвітлення цих зустрічей набуває детективного характеру: так, свого 

часу деякі інтернет-ЗМІ забезпечили холівар у Мережі через фотографії 

зустрічі митрополита ПЦУ Епіфанія з переможцем президентських виборів 

2019 р., на яких портрети видатних українських діячів то з’являлися,  

то зникали; 

- зустрічі очільників церков з посадовцями різних рівнів: послами 

різних країн, держсекретарем США, представниками Національної гвардії 

України, СБУ та ін.; 

- переслідування громад ПЦУ на Донбасі та в Криму; 

- роль капелана в українській армії; 

- створення УПЦ МП комісії з питань «обміну полоненими  

та звільнення ув’язнених»; зустрічі ПЦУ з полоненими моряками, відвідування 

меморіалу Небесної сотні та ін.; 

- про обмеження участі священників у політичному житті. 

До цієї тематичної групи можна також включити і повідомлення про 

«мінування» храмів, оскільки негативна тенденція до «мінування» установ 

виникла в Україні з початком війни, а відтак її можна розглядати у тісному 

взаємозв’язку з політичною ситуацією. 

Новини католицького світу висвітлювались за такими напрямами: 

1) новини УГКЦ; 2) новини з Ватикану: як внутрішні події, так і ті, що 

пов’язані з Україною (заклики до миру у різдвяному посланні, молитва за успіх 

«нормандської зустрічі», візит до Ватикану українського президента). 

2. «Церква і суспільство». Цей тематичний напрям «маркований» 

повідомленнями, які або окреслюють позицію церкви з певних актуальних 

питань, або пов’язані зі скандалами, учасниками яких є і священнослужителі,  

 і парафіяни. 

Відтак, це інформація про ставлення церкви до сучасних забобонів (як-то 

носіння червоної нитки на зап’ястку); щодо поведінки на поминальні дні  

та використання штучних квітів; щодо перенесення дати святкування Різдва; 

позиція церкви щодо функціонування української мови як державної; щодо 

вакцинації українців та обережні заяви щодо можливої легалізації медичної 
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марихуани. Тобто через ЗМІ церква артикулює свою позицію як щодо 

релігійних питань, так і стосовно тих, що є дискусійними в різних сферах життя 

соціуму (мовне питання, медицина). Слід відзначити, що наразі найбільш 

активною в медійному просторі з цих питань є Православна церква України. 

В українських ЗМІ повідомлення на тему релігії до цього часу часто 

пов’язані зі скандалом. У цьому контексті можна відзначити повідомлення про 

пікетування кінофестивалю, що відбувався за підтримки УПЦ (МП); про 

анонсований, а потім спростований показ мод у будівлі костелу Святого 

Миколая, а також про поведінку священників (вживання наркотиків (скандал, 

пов’язаний зі священником Московського патріархату), домашнє насилля 

(звинувачення священника ПЦУ у домашньому насиллі), агресія щодо окремих 

вірян з боку священників Московського патріархату тощо. Інформаційним 

приводом для ЗМІ часто служить і поведінка парафіян (масові бійки, 

сльозогінний газ у церкві та ін.). При цьому такі повідомлення вже у самому 

анонсі новин або в заголовку містять лексику з негативною конотацією 

(«конфлікт», «тітушки», «скандал» та ін.).  

3. Внутрішньоконфесійні питання та міжконфесійні стосунки. 

Інформацію суто релігійного змісту в українських медіа знайти складно, бо до 

неї так чи інакше, але проникає політична складова. Крім того, медіа, які  

є симпатиками якоїсь із конфесій, досить часто подають таку інформацію на 

контрасті. Наприклад, повідомлення про хресну ходу зберігають «традицію» 

протиставлення: раніше – УПЦ КП та УПЦ МП, а наразі – ПЦУ  

та Московського патріархату. 

Сплеск церковних новин у ЗМІ забезпечив Почесний патріарх Філарет, 

публікації про якого були пов’язані зі скандалом. Не втрачають актуальності 

новини про перейменування церкви Московського патріархату, питання 

переходу церковних громад до ПЦУ, що також «маркуються» словом 

«скандал»; визнання ПЦУ іншими православними церквами, святкування 

річниці надання томосу. Релігійну картинку українського інформаційного 

простору «розбавляють» також новини про РПЦ та патріарха Кирила; 

інформація щодо візиту Вселенського патріарха Варфоломія, його коментарі 

щодо автономії ПЦУ; проведення у Стамбулі божественної літургії та панахиди 

за жертвами Голодомору 1932–1933 рр. в Україні та ін.  

Отже, загалом можна відзначити, що наразі найбільш представленою  

у медійному просторі є Православна церква України, яка або прямо виголошує 

у ЗМІ свою думку з актуальних питань та подій у державі, або опосередковано 

забезпечує інформаційні приводи через внутрішньоцерковні конфлікти, 

пов’язані із заявами Філарета. Московський патріархат у медіапросторі активно 

заявив про себе на весні 2019 р., покладаючи надії на повернення до статус-кво, 

однак надалі став менш публічним і менш популярним у ЗМІ. Повідомлення 

про нього в медіа за традицією мають скандальний характер через вчинки або 

заяви священників. У цілому ж у ЗМІ лідерство тримають православні конфесії. 

На початку 2019 р. – УПЦ КП і УАПЦ (у контексті отримання томосу); перед 

виборами та після – православні конфесії та УГКЦ (пам’ятки виборцям, 

звернення до кандидатів, зустрічі з переможцем виборів). Іноді до орбіти 
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українських ЗМІ потрапляють новини про Ватикан, Вселенського патріарха 

Варфоломія, РПЦ та патріарха Кирила. Словами-маркерами «церковних новин» 

як і раніше залишаються «скандал», «розкол», «конфлікт» та ін. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГОТЕЛІВ 

 Сучасний розвиток людської цивілізації визначається стрімким 

розповсюдженням нових ідей, знань, технологій, взаємопроникненням  

і взаємозбагаченням культур, загальним динамізмом і мобільністю. Сфера 

гостинності належить до числа галузей, які найбільше відповідають сучасній 

парадигмі розвитку людства. Готелі, ресторани, туристичні агенції та інші 

заклади сфери гостинності щодня задовольняють різноманітні потреби 

величезної кількості людей, що перебувають поза місцем помешкання.  

 Сферу гостинності можна розглядати з комерційної (бізнесової)  

та культурної точок зору. За даними Всесвітньої туристичної організації  

у 2017 р. у світі було зафіксовано 1,323 млрд. міжнародних прибуттів, що  

на 86 млн. більше, ніж у 2016 р. За період 2008–2017 рр. кількість міжнародних 

прибуттів зросла на 393 млн. Протягом цього періоду туризм у світі  

в середньому щорічно зростав приблизно на 4 %, тобто швидше ніж економіка 

в цілому [1]. 

 Сфера гостинності сьогодні перетворилася на потужну галузь світового 

господарства і в багатьох країнах надходження від закладів готельно-

ресторанного і туристичного бізнесу складають вагому частку національного 

доходу. 

http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1455
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 При здійсненні діяльності заклади гостинності насамперед мають на меті 

отримання прибутку від продажу послуг. При цьому споживачі послуг 

задовольняють потреби щодо побуту, харчування, відпочинку і рекреації, 

культури. Таким чином, сфера гостинності створює інфраструктуру для 

переміщень людей і стає інструментом культурного обміну.  

Дані Державної служби статистики [2] свідчать про значне зростання 

попиту на послуги гостинності. Так, у 2018 р. кількість туристів, обслугованих 

туроператорами й турагентами становила 4,57 млн. осіб, у тому числі виїзних 

туристів – 4,02 млн. осіб. Це перевищує попередні найвищі показники 2013 р. 

відповідно у 1,3 та 1,6 рази. При цьому дані 2018 р. не враховують туристичні 

потоки тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополь і тимчасово 

окупованих територій Донецької та Луганської областей. 

Після значного скорочення у 2014–2015 рр. в Україні динамічно зростає 

ринок готельних послуг. Так, у 2018 р. засобами колективного розміщення усіх 

форм власності було обслуговано понад 7 млн. осіб, у тому числі 918 тис. 

іноземних громадян. Це перевищує показники попереднього року відповідно на 

5,2 та 11,3 %.  

 Головним чинником, що обумовлює зростання ринку послуг гостинності  

і зокрема готелів є підвищення доходів населення, що призводить до зростання 

абсолютних і відносних витрат домогосподарств на відпочинок, подорожі, 

задоволення культурних потреб. Так, за даними Державної служби статистики 

[2] у 2018 р. середньомісячні доходи домогосподарства становили 9904 грн., що 

з урахуванням інфляції на 8,5 % перевищує показник 2013 р. 

 Також зростанню попиту на готельні послуги сприяють такі чинники як 

поглиблення євроінтеграції, у зв’язку із реалізацією Угоди про асоціацію, 

запровадження безвізового режиму з країнами ЄС, стабілізація і подальше 

покращення макроекономічного стану, спрощення ведення бізнесу. 

 Поряд з цим потрібно враховувати вплив зовнішніх чинників на розвиток 

сфери гостинності. Так, готелі змушені рахуватися з конкуренцією з боку 

хостелів, власників квартир і житлових будинків, які пропонують житло для 

тимчасового розміщення. Внаслідок розповсюдження Інтернету, цифровізації 

набули популярності електронні сервіси з бронювання готелів, приватного 

житла, замовлення авіаційних, залізничних, автобусних квитків, екскурсій 

тощо. Це нові виклики, які потребують від готелів та інших закладів 

гостинності інноваційних рішень. 

У сфері гостинності також існують внутрішні проблеми, що потребують 

вирішення. Наприклад, власники не завжди здатні сформулювати місію  

і стратегічні цілі підприємств. Також на заваді успішній діяльності закладів 

гостинності часто стає недостатня кваліфікація менеджменту та персоналу.  

Нажаль в підприємствах гостинності поширена практика виплати частини 

заробітної плата у «конверті». Опосередковано на це вказують дані державної 

статистики щодо розміру оплати праці за видами економічної діяльності [1]. 

Так, у 2019 р. середньомісячна заробітна плата найманих працівників становила 

10497 грн., а в готелях і ресторанах – лише 6730 грн., що на 35,9 % менше за 

середню у народному господарстві. Непрозора заробітна плата порушує трудові 
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права найманих працівників і є одним із чинників, що спонукають до трудової 

міграції. 

Сьогодні існують об’єктивні передумови для динамічного розвитку сфери 

гостинності. Потрібно їх використати. 
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ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ (PR) 

 ЯК СФЕРА СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Кардинальні зміни у науці в другій половині XX століття дали підставу 

говорити про новий її етап – постнекласичний, розвиток якого продовжується  

і сьогодні. 

У контексті вивчення феномену «паблік рілейшнз» (зв’язки  

з громадськістю) важливо зазначити, що воно детермінується на кожному етапі 

свого розвитку загальним станом культури даної історичної епохи,  

її ціннісними орієнтаціями та світоглядними установками. 

Світоглядні орієнтації, породжені сучасною наукою про соціальні 

комунікації, не відрізняються простотою й однозначністю, вони націлені на 

динамічне сприйняття світу. Це дає нам підстави стверджувати, що завданням 

дослідження PR як сфери соціально – комунікаційної діяльності є теоретична 

реконструкція досліджуваного явища у максимально широкому контексті його 

зв’язків й опосередкувань з метою відтворення його цілісного та системного 

образу. 

Розглянемо науку про PR як про складну відкриту систему, яка вимагає 

цілісного міждисциплінарного підходу при досліджуванні її феноменальних 

характеристик, що стає можливим у межах парадигми пізніше – класичного 

наукового пізнання. Крім того, сьогодні не існує єдиної думки у визначенні 

теоретико–методологічних засад науки про зв’язки із громадськістю, що 

свідчить про актуальність і важливість вивчення цієї проблеми. 

Дослідження PR має носити міждисциплінарний характер, що 

визначається, по-перше, складністю самого об’єкта вивчення – сукупності 

соціальних комунікативних практик, його багатоаспектністю і суперечливістю; 

по-друге, інтегративністю знання, що розкриває сутність даного об’єкта, по-

http://www.ukrstat.gov.ua/
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третє, комплексністю і різноманіттям використовуваних підходів і методів. 

Теоретичних, методологічних і емпіричних ресурсів якоїсь однієї дисципліни 

недостатньо для розкриття сутності такого складного явища, як PR,  

та формування про нього адекватних знань. 

Сьогодні часто не розрізняються поняття «PR» і «наукове знання про 

PR», тоді як перше означає сферу відповідної соціальної практики, певний вид 

соціальної комунікації, технології, а друге – результат наукової рефлексії, 

об’єктом якої є PR. До того ж, у науковому середовищі і дотепер існують 

протилежні думки щодо правомірності претензій наукового знання про PR на 

статус самостійної науки соціально-комунікаційного напрямку. Ймовірно, тому 

основні зусилля наукової дисципліни, що проходить стадію свого становлення, 

повинні бути направлені, головним чином, на пошук доказів своєї 

легітимності [3, с. 77]. 

Предметом науки про зв’язки з громадськістю є соціальна комунікативна 

практика як складний соціальний феномен, що підпорядкований певним 

законам і закономірностям. Дослідження закономірностей, принципів  

і механізмів формування та функціонування зв’язків із громадськістю як 

соціальних комунікативних практик передбачає вивчення організованої  

й цілеспрямованої комунікативної взаємодії між соціальними суб’єктами. 

«Будь-яка наука «з раннього віку» повинна бути зосереджена насамперед  

на своєму предметі. Нові знання про предмет – найкращий спосіб легітимації 

нової сфери наукового знання» [2, с. 24]. 

Роботи, що стосуються тих чи інших аспектів розвитку наукового знання 

про PR у контексті наукових знань про прикладні соціальні комунікації, тільки 

починають з’являтися. За рідкісним винятком, вони мають достатньо 

фрагментований характер і являють собою зразки «класичного» бачення такого 

знання в рамках тієї чи іншої вже існуючої спеціальної наукової дисципліни [4]. 

Це означає, що й досі «паблік рілейшнз» не був самостійним об’єктом 

вітчизняної наукової рефлексії у галузі соціальних комунікацій, хоча і був 

одним із компонентів предметної сфери відносно невеликої кількості 

дисертаційних досліджень та окремих монографій і публікацій соціологічної, 

психологічної, філологічної соціально – філософської, управлінської  

та культуро – логічної спрямованості (автори: Г. Г. Почепцов, В. Ф. Іванов, 

О. В. Некрасова, В. А. Мойсеєв, В. Г. Королько, Т. О. Примак, 

А. М. Бахметьєва, О. В. Шевченко, О. В. Тріщук та ін.). 

Окремим проблемам генезису, передумов і первинного формування 

сфери наукового знання про PR тією чи іншою мірою присвячені роботи 

В. М. Бебика, Т. Г. Добросклонскої, С. М. Ємельянова,, Г. Г. Почепцова, 

В. В. Різуна, І. Ю. Слісаренка, О. М. Холода, А. Ю. Шупеніна та ін. 

Міждисциплінарна орієнтація і проблемно орієнтований науковий пошук 

характеризують постнекласичний етап розвитку сучасної наукової сфери. Один 

з перших систематизував риси постнекласичної науки російський учений 

В. С. Стьопін, виділивши наступні ознаки постнекласичного етапу, які, на наш 

погляд, впливають на рефлексію наукового знання про PR. Серед них: зміна 

характеру наукової діяльності, що зумовлена революцією в засобах отримання  
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і збереження знань (комп’ютеризація науки, зрощення науки з економічним  

і інформаційним промисловим виробництвом і т. п.); поширення 

міждисциплінарних досліджень і комплексних дослідницьких програм; 

підвищення значення економічних і соціально – політичних чинників і цілей; 

зміна самого об’єкта – ним стають відкриті системи, що саморозвиваються 

(саме до таких систем відносять і паблік рілейшнз); включення аксіологічних 

чинників до складу пояснючих пропозицій [2, с. 47].  

Об’єктами сучасних міждисциплінарних досліджень дедалі частіше 

стають такі унікальні соціальні комплекси, до структури яких входить і сама 

людина. Об’єкт пізнання для PR як науки – це соціальний комунікативний 

продукт, продукт людської культури. Об’єкт PR – це соціокультурне явище 

(усвідомлена проблема), що формує ідеали, сенс та форми, в котрих існує 

трансдисциплінарно зорієнтоване мислення, тобто «соціокультурне включає 

окремого, дисциплінарно обмеженого суб’єкта пізнання в акт творення 

категоріальної мережі бачення світу» [4, с. 18]. Таким соціальним комплексом, 

безумовно, і є паблік рілейшнз. У постнекласичній проекції, як на нашу думку, 

PR – це трансдисциплінарна й інтегративна наукова дисципліна, яка постає як 

відкрита самоорганізована когнітивна система, орієнтована на вивчення 

принципів і закономірностей аналізу, конструювання та «функціонування 

паблік рілейшнз як багатовимірного, поліонтологічного, амбівалентного 

антропосоціокультурного феномену». Усе це створює принципово нову 

ситуацію, яка висуває до порядку денного комплекс складних світоглядних 

питань про сенс і цінності самої науки про зв’язки з громадськістю, про 

перспективи її прогресивного розвитку і взаємодії з іншими формами культури. 

Отже, постнекласичний етап розвитку науки характеризується вивченням 

складних систем, до яких належить і наука про PR, а це вимагає цілісного 

міждисциплінарного погляду на досліджуваний нами феномен. 
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PR ТА ЖУРАЛІСТИКА ЯК ФОРМИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

У СУЧАСНОМУ ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

Ми живемо в час інформаційних технологій та PR-комунікацій. Паростки 

PR (паблік рилейшнз, піару, ПР) відомі ще зі стародавнього світу, але як 

окремий напрямок розвитку наукових знань він затвердився лише у ХХ ст., 

коли кардинально змінилися тенденції розвитку соціальних відносин: як на 

світовій політичній арені, так і всередині суспільства перестали сприйматися 

диктат, політичний деспотизм, одноосібна беззастережна влада, властиві 

монархічним країнам; все більшу популярність у світі стали набирати 

демократичні форми управління й комунікації з громадськістю; у держав 

виникла потреба у формуванні й підтримці свого позитивного іміджу не тільки 

на міжнародному рівні, а й в очах власного населення; посилення конкурентної 

боротьби між політичними партіями викликало необхідність «загравання»  

з електоратом для підвищення свого рейтингу тощо.  

Серед соціальних чинників виникнення й розвитку піару називають перш 

за все глобалізаційні процеси, пов’язані з розширенням комунікаційних 

контактів, зростаючою потребою людей з різних країн, різних регіонів однієї 

країни або різних соціальних груп в обміні інформацією для покращення їх 

взаєморозуміння та взаємодії. В економічній (а в подальшому маркетинговій) 

діяльності PR почав розглядатися як один з інструментів просування продукції 

на ринок нарівні з рекламною діяльністю, стимулюванням збуту  

та персональним продажем. Завданям PR є організація громадської думки  

з метою найбільш успішного функціонування підприємства (установи, фірми) 

 і зміцнення його репутації.  

Сьогодні в умовах глобалізації PR все більше охоплює й інші сфери 

суспільного життя: журналістику, соціологію, психологію, культуру, 

мистецтво, спорт тощо. Опанування методологію publik relations дає змогу 

зрозуміти психологію й механізми спілкування з тими чи іншими спільнотами 

громадян і навчитися застосовувати ці механізми до персоналу державних та 

недержавних установ, політиків, електорату, працівників промислових 

підприємств, комерційних та некомерційних організацій, посередників, 

споживачів, окремих груп соціуму. Кваліфікований піарник використовує 

необхідну форму PR-звернення з метою донесення ідей, цілей, постановки тих 

чи інших проблем тощо та управляє спочатку думками, а потім і діями тих чи 

інших груп людей, формує ефективні короткострокові, середньострокові  
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та довгострокові комунікаційні стратегії, бере активну участь у виборчих 

кампаніях, спілкується з пресою та т. ін.  

Здійснюється піар різними шляхами, але перш за все через засоби масової 

інформації. Саме тому досить часто PR-діяльність плутають із журналістикою 

або навіть інколи зовсім ототожнюють ці поняття. Безумовно, паблік рилейшнз  

та журналістика тісно пов’язані між собою і постійно перетинаються, адже 

вони взаємодіють у системі засобів масової комунікації. Багато технологій 

однаково використовуються і в журналістиці, і в піарі. Проте кожна з цих 

комунікаційних форм являє собою самостійний вид діяльності зі своїми 

завданнями, функціями, змістовим наповненням та засобами реалізації.  

Отже, PR та журналістика – це суміжні структури, які мають і спільні,  

і відмітні риси. Специфіка цих структур визначається такими критеріями, як 

мета, об’єкт діяльності, функції, основні методи впливу, типові канали 

розповсюдження інформації, замовники, аудиторія, ключові професії, характер 

праці тощо. 

Поділ сфер впливу PR та журналістики починається з усвідомлення цілей. 

Перед журналістикою стоять більш гуманітарні завдання, а не прагматичні, 

вона покликана висвітлювати події, що відбуваються, відображати картину 

світу, давати об’єктивний аналіз соціальних проблем з метою їх розв’язання. 

ЗМІ виконують у суспільстві важливе інформаційне завдання, тому 

закономірно, що журналісти відіграють у житті соціуму значну роль. Вони 

залучають аудиторію політичних партій, професійних та громадських 

угрупувань або окремих людей до спільних дискусій, вироблення думок та 

пошуку оптимальних шляхів вирішення проблем, що виникають. Преса 

виступає такою соціальною силою, яка значною мірою формує громадське 

обличчя суспільства й активно впливає на характер культури. Об’єктом 

журналістики є суспільно значуща інформація, повідомлення про реальні 

факти, явища, процеси, що є важлими для соціуму. Ознакою такої інформації  

є її актуальність та релевантність. Вона розрахована на масову аудиторію  

з орієнтацією на читацьке (глядацьке, слухацьке) ядро. На відміну від PR-

інформації. журналістська інформація (мова, звичайно, не йде про 

непрофесійних медійників) не може бути свідомо сконструйованою.  

У піару інша мета – формування позитивного іміджу й управління ним, 

створення довгострокового кредиту довіри, досягнення взаєморозуміння, 

вибудовування плідних відносин між організацією, що є замовником PR-

кампанії, та її аудиторією. Піарники підпорядковуються цілям і завданням 

свого суб’єкта (фірми, корпорації, установи, конкретної особи тощо)  

й символізують його ідеологію. Об’єктом PR-діяльності є репутація суб’єкта, 

тому паблік рилейшнз можна охарактеризувати як свідому організацію 

комунікації, планомірну діяльність із формування образу-іміджу тієї чи іншої 

установи або персоналії. PR-інформація, як правило, є вузькоспрямованою  

і розрахована на конкретну цільову групу. 

Таким чином, і PR, і журналістика виконують комунікативну  

та інформаційну функцію. Проте решта їх функцій не співпадають. Так, серед 

основних функцій журналістики, крім зазначених вище, слід назвати ціннісно-
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орієнтуючу функцію, соціально-організаційну, культурну, розважальну, 

функцію психологічного регулювання тощо. Головними же функціями 

сучасних PR-служб є дослідницька, аналітична, контролююча, консультаційна 

та прогнозуюча функції. 

Журналістика обмежується збором інформації, її обробкою  

і розповсюдженням через певні канали. Спочатку в арсеналі журналістики були 

лише друковані видання, потім з’явилися нові засоби масової інформації – 

радіо та телебачення. Останнім часом все значнішу роль у соціумі відіграють 

соціальні мережі, появу яких нерідко називають революцією у справі 

інформування суспільства. Взагалі Інтернет є потужним джерелом спілкування, 

частка якого все збільшується і збільшується. У подальшому журналістика буде 

значною мірою зорієнтована на інтернет-видання.  

По-іншому здійснюється PR [3]. Фахівці зі зв’язків із громадськістю 

можуть мати справу з передачею PR-повідомлень не тільки через засоби 

масової інформації, а й шляхом спеціально організованих подій (акцій, 

конференцій, брифінгів, фестивалів, особистих контактів тощо). 

На відміну від PR-продукту, результат роботи преси може бути  

як творчим, так і руйнівним, залежно від того, якій меті вона служить, якими 

ідеями керується, у чиїх руках знаходиться. Характерною ознакою ЗМІ 

останніх років стала їх заангажованість, підпорядкованість їх інформаційної 

політики цілям власника (економічним, політичним тощо), зловживання 

довірою масової аудиторії. ЗМІ, навіть якщо вони декларують свою 

незалежність, неминуче несуть на собі відбиток політичних, національних, 

класових, професійних та інших інтересів, що підпорядковані тим чи іншим 

ідеологічним, корпоративним, релігійним інтересам окремих читацьких, 

глядацьких чи слухацьких аудиторій. Часто метою журналістів є одержання  

й оприлюднення сенсації, створення негативного іміджу, а не забезпечення 

неупередженої аналітичної критики небажаних процесів. У таких випадках 

журналістика мало відрізняється від «чорного» піару. Для позначення подібних 

явищ А. Короченський застосовує термін піарналістика. Автор звертає увагу на 

те, що під впливом перенасичених офіційним піаром засобів масової інформації 

в аудиторії формується образ «потрібної реальності», що радикально 

розходиться з дійсністю [2]. Багато хто з науковців вже визнають кризу 

сучасної журналістики й експансію в неї publik relations. Останнім часом  

у медіапросторі економічна журналістика витискається бізнес-рекламою, 

повідомлення про владу поступово замінюються її рекламою, а політична 

журналістика – політичним піаром.  

Політичний PR спрямований на те, щоб про політиків думали краще, ніж 

вони є. Якщо в колишніх традиційних (монархічних, тоталітарних, тиранічних) 

державах діяли через примус або спонукання, то держави громадянського 

суспільства породили новий тип володарювання – маніпуляцію свідомістю. Як 

спосіб духовного впливу, маніпуляція спрямована на психіку людини з метою 

програмування її поведінки в напрямку зміни думок та дій, необхідному для 

влади. Сутність маніпуляції полягає в тому, що піарник «улазить» у душу чи 

підсвідомість людини, і їй здається, що те чи інше рішення вона приймає 
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самостійно. Уперше професійні ідеологи з’явилися ще під час Великої 

Французької революції, коли за допомогою пропаганди вдалося нацькувати 

міські низи на церкву й монархію [1, с. 349].    

Отже, в умовах глобалізації масові комунікації, до яких належать PR  

та журналістика, є важливими соцільними інститутами сучасного суспільства, 

що виконують функції інформування, просвітництва, організації, підтримки 

соціальної спільності, ідеологічного й політичного впливу тощо. У піарників  

й журналістів відмінні інтереси, хоча певною мірою сфери діяльності цих 

фахівців перетинаються. Журналісти надають суспільству ту чи іншу 

об’єктивну інформацію, а піарники впливають на глядача, слухача, читача 

методами навіювання, м’якого спонукання, вмовляння. Тобто за своєю сутністю 

піар – це вмілий засіб маніпулювання свідомістю людини. 
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СПОРТИВНА ТЕЛЕЖУРНАЛІСТИКА В УКРАЇНІ 

Літопис спортивної журналістики в Україні – справа майбутнього. Поки 

що ця галузь досліджується виключно у форматі наукових статей і в більшості 

випадків це стосується періодичної преси [3]. Про спорт на українському 

телеекрані чимало писав хіба що дослідник історії українського телебачення 

Іван Мащенко [2].  

Перші спортивні події на перших телеекранах з’явилися у 30-х рр. 

минулого століття. У Японії це була трансляція 17 лютого 1931 р. бейсбольного 

матчу, в США – боксерського поєдинку 1 червня 1939 р.  

У СРСР першу спробу показати спорт на телебаченні здійснили у 1933 р. 

Режисер Олександр Розумний зняв футбольний матч на німу кіноплівку,  

а відомий радянський спортсмен Валентин Гранаткін коментував гру за кадром 

під час демонстрації фільму в ефір. Репортаж вийшов в ефір на наступний день 

після матчу.  

Повноцінні трансляції спортивних подій у СРСР стали можливими після 

появи ПТС – пересувної телевізійної станції. Уже 29 червня 1949 р. телеглядачі 

(переважно жителі Москви) бачили футбольний матч в той самий час, коли він 

http://ua-referat.com/Матчу
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відбувався. Передача здійснювалася 2 камерами з тимчасово обладнаного  

на стадіоні «Динамо» трансляційного пункту.  

У 1954р. на екранах центрального телебачення з’явилася ранкова 

гімнастика. Спочатку двічі на місяць, а у період 1974–1996 рр. – щодня. Із сер. 

1950-х рр. практично всі змагання, що проходили в Києві та Москві, 

переносилися на телеекран. Окрім того виходять окремі тематичні передачі, 

зокрема «Підсумки футбольного сезону», «Підсумки спортивного року». 

У Києві ПТС працювали з 1954р. Майже через 2 десятиліття на тоді 

Республіканському (нині – Олімпійському ) стадіоні запрацював трансляційний 

пункт. Устаткований кількома телевізійними камерами і режисерським 

пультом, він дозволяв вести передачі без розгортання громіздких ПТС.  

Кольорове ТБ у Києві з’явилося у 1968 р. Для цього була переобладнана 

одна зі студій телецентру на Хрещатику, 26. А от появі першої кольорової ПТС 

телевізійники завдячують футболові. Тодішній партійний керівник УРСР 

В. Щербицький дуже любив дивитись матчі київського «Динамо». Але  

їх трансляції не брали на ЦТ, бо були чорно-білі. За наказом першого секретаря 

ЦК Компартії України виділили 800 тис. дол на купівлю кольорової ПТС  

у Франції. Так, від 1974 р. футбольні матчі з України були у кольорі.  

А потім у такий же спосіб київським телевізійникам придбали пристрій 

для повтору зображення – спеціальний дисковий відеомагнітофон давав 

можливість не лише через кілька секунд повторювати гольовий момент,  

а й уповільнювати хід зображення аж до його повної зупинки (стоп-кадр). 

Окремою сторінкою в історії української тележурналістики є трансляції 

Олімпіад. Першою український глядач побачив Олімпіаду у Римі (1960). 

Останньою, яку бачили українці в ефірі російського телеканалу «Останкіно», 

була Олімпіада в Барселоні (1992). А вже у Атланті (1996) коментування  

і супровід трансляції забезпечували 11 працівників Національної телекомпанії 

України [1].  

Першим в Україні спеціалізованим спортивним телеканалом був 

«Мегаспорт». Мовлення велося у період 2005–2010 рр. Перші три роки 

існування канал мав високі рейтинги і 90 % ефірного часу було присвячено 

прямим трансляціям міжнародних та вітчизняних спортивних змагань. 

Майже одночасно з заснуванням «Мегаспорту» почала мовити спортивна 

телекомпанія «Повєрхность» під брендами «Спорт 1» та «Спорт 2». Компанія 

поступово розвивала свою супутникову та кабельну мережу. Коли почався 

занепад «Мегаспорту», пальму першості перехопили саме ці два канали. Так 

тривало до 2011 р. Саме глядачі «Повєрхності» дивилися футбольні чемпіонати 

вищих ліг Англії, Німеччини, Італії та Іспанії, Лігу чемпіонів та Лігу Європи.  

Нині «Спорт 1» та «Спорт 2» платні і представлені лише в деяких кабельних 

мережах та в інтернеті.  

У 2008 р. розпочали мовлення канали «Футбол-1» і «Футбол-2», що 

входять до медіа-групи «Україна». Завдяки правам на трансляції вищих 

дивізіонів чемпіонатів Англії, Іспанії та України, а також ліцензій на показ Ліги 

чемпіонів та Ліги Європи телеканали «Футбол-1» та «Футбол-2» є по суті 

монополістами на ринку України, якщо говорити про футбольний контент. 

http://ua-referat.com/Місяць
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Проте назвати їх доступними для широкого загалу теж не можна, адже вони 

мовлять у платному пакеті супутникового ТБ, а також у кабельних пакетах.  

У 2019 р. медіа-група оголосила про запуск каналу «Футбол-3».  

У 2012 р. з’явився в Україні канал «Хокей». Ефірну сітку переважно 

складали поєдинки континентальної хокейної ліги, національних хокейних ліг, 

а також матчі чемпіонату України. А у травні 2013-го канал вже було 

перейменовано у «Xsport». Змінилося і програмне наповнення: поряд  

із класичними видами спорту – хокеєм, боксом, єдиноборствами, легкою 

атлетикою, тенісом, плаванням, гандболом канал пропонував своїм глядачам 

програми про екстремальні види спорту, спортивну риболовлю, трансляції 

змагань зі спідвею, гонки «екологічної» Формули Е, пізнавальні  

та гумористичні програми, пов’язані зі спортом. 

Підсумовуючи зазначимо, що телевізійна спортивна журналістика  

в Україні сьогодні зосереджена переважно на футболі, менше – на боксі, тенісі 

та біатлоні. Інші види спорту, якщо це не змагання на Олімпійських іграх, 

практично не транслюються.  

Що стосується новин спорту, то футбольні новини виходять на 

телеканалах «Футбол-1» та «Футбол-2», загальні новини про спорт глядач може 

побачити на телеканалах «UA:Перший», «ICTV», «Еспресо» та «Прямий». Хоча 

наприкінці 1990-х майже на всіх загальнонаціональних телеканалах були 

спортивні редакції і щодня в ефір виходили спортивні інформаційні програми. 

Першим від новин спорту відмовився канал «Студія «1+1» (у 2010р.). А від 

початку 2013 р. зникли спортивні випуски на телеканалах «Інтер», «Україна». 

«СТБ», «Новий» і тимчасово на «ICTV». 
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РИЗИКИ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ПОДОРОЖУЮЧИХ  

ТА ЇХ ВПЛИВ НА ТУРИСТИЧНУ ГАЛУЗЬ 

Небезпека інфекцій є однією з основних. За даними Всесвітньої 

організації охорони здоров’я (ВООЗ), у світі зберігається небезпека 

інфекційних захворювань, що відносяться до карантинних. Щорічно 

реєструються спалахи холери, чуми, лихоманки Ласса і Еболи, жовтої 

лихоманки, захворювань, викликаних тропічними гельмінтами і паразитами. 

Час від часу з’являються повідомлення про нові захворювання. Найбільш 

яскравий приклад – спалах атипічної пневмонії в Китаї і ряді ін. країн у 2002 р. 

та лихоманки Еболи в Африці у 2014 р. 

Значну роль у появі та розповсюдженні епідемій нововиявленних 

інфекцій зіграв розвиток туристичних обмінів. У літературі стало активно 

обговорюватися питання про специфічні інфекційні хвороби, що передаються 

туристами [1]. 

У грудні 2019 р. в китайському місті Ухань був зареєстрований спалах 

пневмонії. Пізніше з’ясувалося, що причиною захворювання став раніше 

невідомий вид коронавируса. Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила 

надзвичайну ситуацію у зв’язку з поширенням вірусу за межами Китаю. 

Туризм дуже чутливий до подібних катаклізмів. Європейські туристи вже 

призупинили бронювання турпакетів на літній період. Головне питання: як 

можна повернути гроші в разі оголошення епідемії на якомусь з курортів. 

Відповіді на це на сьогодні не знає ніхто. 

Туристичні офіси і готелі призупинять свої маркетингові активності, 

чекаючи як буде розвиватися історія з коронавірусів в подальшому. 

За оцінками Президента Всесвітньої ради з туризму та подорожей 

(WTTC) Глорії Гевара туризм може втратити $ 22 млрд через спалахи 

коронавірусу. Якщо його поширення не вдасться запобігти, сума може стати 

вирости у два-три рази. Розрахунки ґрунтуються на досвіді минулих криз 

світового туризму, які були викликані епідеміями SARS (атипова пневмонія)  

і H1N1 (свинячий грип). За попередніми оцінками , криза обійдеться сектору як 

мінімум в $ 22 млрд, або понад 20 млрд євро. Найбільший вплив, очевидно, 

буде надано в Азії і, перш за все, в Китаї, де туризм становить 11 % ВВП,  

і в останні роки він зростав темпами 7 %. За прогнозами експертів з Oxford 
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Economics, приблизна сума збитку може подвоїться і потроїться в разі, якщо 

поширення коронавирусу не зупинять. Відзначається, що найбільше вірус 

вдарить по країнах, залежним від туристів з Китаю – Гонконг, Макао, Таїланд, 

Камбоджа і Філіппіни [2]. 

Про проблеми туристичної галузі та авіакомпаній, які втрачають клієнтів 

через жорсткі карантинних заходів в КНР і вимушене скасування численних 

рейсів повідомляють чисельні туроператори по всьому світу- через страх 

заразитися різко впав попит на польоти і в інших напрямках, а спалах епідемії 

на півночі Італії перетворила цю популярну у туристів країну на найбільший 

осередок короновіруса в ЄС [3]. Влада регіонів Венето та Ломбардія ввели 

жорсткі заходи боротьби з поширенням «китайського» вірусу. Зокрема 

скасовані такі масові заходи, як Венеціанський карнавал, спектаклі  

в міланському театрі «Ла Скала» і футбольні матчі серії А. 

Тисячі туристів заблоковані на круїзному лайнері в порту Йокогами. 

Судно помістили на карантин, після того як у одного з пасажирів було виявлено 

зараження коронавірусом. Круізний лайнер «Діамантова принцеса», на борту 

якого знаходяться 3 500 осіб, помістили на карантин в японському порту 

Йокогами після того, як у одного з пасажирів виявили коронавірус 2019- nCoV. 

Пасажирам довелося чекати результати аналізу близько доби, а у разі 

виявлення хворих – двотижневий карантин.  

Раніше схожа ситуація з круїзним судном сталася в Італії. 30 січня  

в гавані Чивитавеккья через підозри на коронавірус близько 7 000 осіб були 

заблоковані на борту круїзного лайнера «Costa Smeralda». Увечері того ж дня 

влада повідомила, що це підозра не підтвердилась. Пасажири змогли покинути 

судно на наступний день [5]. 

28 лютого 2020 р. увійде в історію як чорний день світового туризму. 

Увечері цього дня влада Німеччини зважилися на скасування найважливішою  

і впливовою туристичної виставки світу – ITB-Berlin. 10 000 учасників зі 180 

країн світу в один момент були шоковані цим рішенням організаторів виставки, 

яке з’явилося всього лише за чотири дні до її початку. Авіаквитки, бронювання 

готелів і найважливіше – забудова дорогих стендів – на все це було витрачено 

сотні мільйонів доларів учасниками виставки. Їх вже не повернути. Тепер 

головне питання, яке хвилює як учасників ринку, так і туристів: що буде далі  

зі світовим туризмом після скасування ITB? Скасування глобальної виставки – 

однозначно поганий знак для всіх. На черзі рішення з приводу проведення 

футбольного Євро-2020, приймати яке повинні відразу 12 країн Європи [4]. 

Зрозуміло, що після скасування ITB туристичні офіси та готелі 

призупинять свої маркетингові активності, чекаючи, як буде розвиватися 

історія з коронавірусу в подальшому. Адже ситуація на світових ринках зараз 

непередбачувана. Усе може змінитися буквально за день, якщо якась із країн 

оголосить у себе зону ризику. 

У зв’язку із обмеженнями на поїздки за принципом «доміно» страждає  

і готельний сектор. Одне з найпопулярніших туристичних азіатських напрямів 

– індонезійський острів Балі – цієї зими недорахувався відпочиваючих.  

За останні тижні в місцевих готелях були скасовані близько 40 000 замовлень. 
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Що в цій ситуації очікує український туризм? Однозначно це вплине на 

виїзний турпотік. Різке зниження бронювань турпакетів по акціях раннього 

бронювання відзначають багато українські туроператори. Авіакомпанії ще  

в середині лютого зіштовхнулися зі зменшенням кількості пасажирів. Сьогодні 

авіаперевізники активно знижують ціни. 

У всій цій сумній історії для України є шанс для розвитку внутрішнього 

туризму. Держава повинна витратити мільйони бюджетних коштів на промоцію 

своїх курортів і міст, де проводиться велика кількість цікавих фестивалів  

і свят. Новому Агентству з розвитку туризму України небхідно як можна 

швидше запустити національний туристичний портал, який так і не було 

створено за 20 років розмов про нього. Варто вкласти кошти в дороги  

і туристичну інфраструктуру на півдні країни. Якщо паніка на ринках 

триватиме, то навряд чи буде багато охочих поїхати на відпочинок далеко від 

будинку, або бронювати турпакети на кілька місяців вперед. А ось охочих 

подорожувати по Україні буде чимало. 
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ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ПОСЛУГ  

ЯК ПЕРЕВАГА РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ 

Дослідження проблеми розвитку туристичного бізнесу в Україні сьогодні 

набуває особливої актуальності. Теоретичним і практичним аспектам розвитку 

туристичної галузі присвятили значну кількість праць провідні вітчизняні  

http://www.moz.gov.ua/
https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/vsemirnyy-sovet-po-turizmu-otsenil-vozmojnyy-uscherb-ot-koronavirusa-v-22-mlrd
https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/vsemirnyy-sovet-po-turizmu-otsenil-vozmojnyy-uscherb-ot-koronavirusa-v-22-mlrd
https://praktika-vlasti.com.ua/23619-2/
https://zn.ua/WORLD/v-es-obyavili-o-vysokom-urovne-riska-zarazheniya-koronavirusom-346758_.html
https://zn.ua/WORLD/v-es-obyavili-o-vysokom-urovne-riska-zarazheniya-koronavirusom-346758_.html
https://www.facenews.ua/news/2020/471740/
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й зарубіжні науковці. Однак багато проблем у цій сфері залишаються і досі 

невирішеними. 

Наразі туристичний бізнес розвивається досить стрімкими темпами. Щоб 

знайти власну нішу й успішно реалізувати бізнес-проєкт, необхідні відповідні 

знання, досвід, налагоджені зв’язки і наявність достатньої кількості грошових 

ресурсів. Перш ніж прийняти остаточне рішення про відкриття турфірми, варто 

розглянути позитивні і негативні сторони такого кроку (табл. 1) [3, с. 25]. 

Таблиця 1  

Переваги і недоліки відкриття туристичної фірми 

 

№ 

пор. 

Переваги Недоліки 

1 

Можливість розвивати 

підприємство відразу в 

декількох напрямках 

Можливість появи конкурентів 

2 Великий вибір туроператорів Зміни в перевагах клієнтів 

3 
Стрімко зростаючий потік 

туристів 
Сезонність 

4 Відкриття ліцензії Зростання податків 

5 Підтримка юридичного плану Зміна курсу валют 

6 
Робота під логотипом відомого 

бренду 
Зниження активності споживачів 

7 Можливість навчання  

 

Як видно з таблиці, до переваг даної сфери відноситься можливість 

розвивати підприємство відразу в декількох напрямах: багато молодих агентств 

організовують поїздки по Україні і за кордон, а також пропонують освітні та 

оздоровчі тури. Ще один істотний плюс полягає в великому виборі 

туроператорів, що пропонують якісний туристичний продукт. Багато з них 

організовують авіапереліт, трансфер, бронювання готельного номера  

і екскурсії, а також надають програми страхування. Полегшує розвиток бізнесу 

стрімко зростаючий потік туристів, охочих скористатися послугами агентства 

для якісної організації відпочинку. Серед переваг також варто відзначити 

нескладне оформлення реєстраційних документів, відкриття ліцензії. 

Особливого успіху може досягти туристична фірма за франшизою. Так 

фірми, що працюють за франшизою TPG мають ряд переваг, на відміну від 

фірм, що працюють самостійно (рис. 1) [2, с. 40]. 
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Рис. 1. Переваги роботи турфірми за франшизою TPG 

 

До складнощів і недоліків туристичного бізнесу варто віднести 

конкуренцію, яка щоразу збільшується, непередбачуваність клієнтського 

потоку і сезонність прибутку. Першим етапом відкриття нової справи  

є складання бізнес-плану. Щоб скласти дорожню карту підприємства грамотно  

і професійно, необхідно врахувати всі можливі ризики, розрахувати витрати  

і визначити терміни, за які можуть окупитися початкові вкладення. Спиратися 

при розрахунках варто, перш за все, на зацікавленість цільової аудиторії.  

Плануючи відкриття агентства, необхідно враховувати таку особливість 

сфери, як сезонність. Пік продажів зазвичай припадає на кінець квітня, літні 

місяці і початок осені. Тому для того щоб почати роботу в розпал сезону, 

підготовкою варто зайнятися заздалегідь. Залучити клієнтів можна  

за допомогою якісної реклами, розмістити яку можна в спеціалізованих 

виданнях, каталогах і буклетах, на телебаченні чи радіо. Рекламна кампанія 

виявиться успішною в тому випадку, якщо вона буде розрахована на цільову 

аудиторію. Наприклад, не варто публікувати оголошення про дорогі путівки  

в екзотичні країни в жовтих газетах, читачами яких найчастіше є люди, які  

не можуть дозволити собі подібної розкоші. Досягти необхідного ефекту 

дозволяє комплексний підхід - рекламувати туристичний продукт бажано через 

кілька каналів комунікації. Однією з основних завдань початківця турагентства 

є напрацювання власної клієнтської бази, навіть у досвідчених бізнесменів  

на пошук постійних споживачів продукту йде не менше року.  

На сучасному туристичному ринку існує велика кількість підприємств, 

що працюють в єдиному напрямку - пропонують тільки лікувальні тури, освітні 

поїздки або відпочинок в конкретному місті чи країні. Однак підприємцям-

початківцям не рекомендується обмежувати поле діяльності. Бажано, щоб 

агентство пропонувало кілька варіантів для поїздок. Наприклад, клієнтам, які 

віддають перевагу зимовому відпочинку, туристична фірма може 
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запропонувати поїхати на гірськолижний курорт, а любителям літніх 

подорожей – організувати чудовий пляжний відпочинок. Наявність достатньої 

кількості маршрутів дозволить розширити клієнтську базу і стане хорошою 

основою для старту компанії-початківця. 
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ПРОГРАМИ ЛОЯЛЬНОСТІ У ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ 

У сучасних умовах спостерігається підвищений8 інтерес багатьох 

готельних закладів до інструментів розвитку та підвищення споживчої 

лояльності, оскільки постійно зростає вимогливість сучасного споживача  

та його інформованість щодо різноманітності готельних продуктів, 

посилюється конкурентна боротьба між закладами в інтернет-середовищі, 

збільшується кількість нових готелів з інноваційними концепціями. Ці чинники 

ведуть до розуміння того, що економічно доцільніше утримувати постійних 

клієнтів, аніж залучати нових. Сьогодні лояльність набуває надзвичайної 

важливості та актуальності в маркетинговій діяльності підприємств 

туристичної та готельної індустрії, оскільки лояльний клієнт – це найцінніший 

актив компанії. 

У готельній індустрії програми лояльності вперше з’явились у 1984 р.  

у перших готельних ланцюгах Marriott та InterContinental Hotel Group's, під 

назвою Priority Club Rewards. Загалом, програми лояльності – це комплекс 

маркетингових заходів, які є невід’ємною частиною загальної стратегії готелю, 

спрямованих на заохочення та стимулювання повторного придбання клієнтом 

готельного продукту в майбутньому через реалізацію інтерактивних 

комунікаційних відносин та формування емоційного взаємозв’язку клієнтів  

з готелем. Програми лояльності класифікують за наступними ознаками (рис.1). 

 Програми за цілями впливу (напрямом клієнтоорієнтованості) 

розрізняються досить умовно, оскільки маркетинг лояльності завжди 

переслідує кілька цілей та спрямований переважно на утримання споживачів. 

http://sd.net.ua/2012/05/24/turizm-ukraine-mir.html
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Споживча лояльність проявляється через позитивне ставлення до готелю 

та його послуг та формується під дією емоційних і психологічних чинників, 

певних матеріальних вигід.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Типи програм лояльності у готельному бізнесі 

Джерело: розроблено за [3; 6]. 

Численні дослідження [1; 2; 3; 6; 9; 11] демонструють, що не менше 

половини споживачів вирішують, чи брати їм участь в програмі, виходячи 

 з її простоти використання. Для багатьох клієнтів цей чинник виявився 

важливіший, ніж бали і великі знижки. Крім того, близько 57 % клієнтів 

відмовляються бути лояльними, якщо бали/знижки доводиться дуже довго 

збирати [9]. Тому клієнторієнтована стратегія повинна бути діджиталізована, 

тобто спиратися на взаємодіїю готелю та клієнта. Впровадження CRM-

системи (Customer Ralationship Management) сприяє спрощенню управління 

бізнес-процесами готелю, підвищенню рівня продажів, оптимізації маркетингу  

і поліпшенню обслуговування клієнтів шляхом збереження інформації про 

клієнтів та історії взаємин з ними. Основною метою впровадження CRM-

системи також є збільшення ступеня задоволеності клієнтів за рахунок аналізу 

накопиченої інформації про клієнтську поведінку, регулювання тарифної 

політики, настроювання інструментів маркетингу [10]. Завдяки застосуванню 

автоматизованої централізованої обробки даних з’являється можливість 

ефективно і з мінімальною участю співробітників враховувати індивідуальні 

потреби замовників, а за рахунок оперативності обробки – здійснювати 

завчасне виявлення ризиків і потенційних можливостей. 

У рамках CRM-системи можуть бути впроваджені наступні типи систем 

лояльності [6; 10]:  

- накопичувальна схема – клієнт готелю накопичує бали за допомогою 

спеціальної карти, які можна поміняти на вигоди (знижки, спеціальні 

пропозиції, безкоштовні послуги тощо). Проте система незручна для клієнта, 

який може відвідувати готель (мережу) рідко; 

- багатоярусна програма – відвідувачі готелю отримують значні вигоди  

у міру просування від потенційного постояльця до лояльного клієнта. Цей 

метод використовують багато готельних брендів, зокрема міжнародних. Він 

покриває недолік накопичувальної схеми. В CRM зберігається вся інформація, 

ТИПИ ПРОГРАМ ЛОЯЛЬНОСТІ 

За кількістю партнерів: 

- коаліційні (мережеві готелі); 

- спеціальні (монобрендові); 

- кобрендингові (корпоративних утворень) 

За умовами вступу: 

- закриті (клубні 

готелі); 

- відкриті 

За географією дії: 

- міжнародні, 
- національні,  
- регіональні; 

- місцеві 

За напрямом 

клієнтоорієнтованості: 

- В2С (клієнти-індивідуали); 

- В2В (клієнти корпоративні); 

- В2D (клієнти-дистриб’ютори) 

За специфікою 

аудиторії: 

- luxury-сегмент; 
- економ-сегмент; 

- бюджетні 
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що дозволяє стимулювати клієнта до прояву лояльності ізадоволності, 

формуванню позитивного ставлення до бренду; 

- партнерська програма – готелі пропонують не лише свій сервіс, але  

і послуги партнерів : трансфер, таксі, екскурсійні точки, ресторани, магазини. 

За їх використання гості готелю отримують бали, які можна витрачати як  

в готелі, так і у партнерів. 

Обираючи певний тип програми лояльності в готелі для  

її результативності варто враховувати низку факторів: місцерозташування, 

туристичні потоки, рівень конкуренції, формат готелю тощо. А також 

орієнтацію на персонал. Програма лояльності для співробітників повинна бути 

спрямована на поліпшення їх продуктивності за допомогою формування 

лояльності до готелю та його діяльності. Програма може бути некомерційною 

(нематеріальне стимулювання праці), комерційною (матеріальна компенсація 

праці, користування послугами готелю), комплексною або ж спрямованою на 

певні сфери (професійний розвиток, відпочинок тощо).  

Таким чином, використовуючи програми лояльності як для клієнтів, так  

і для персоналу готель сформує позитивну корпоративну репутацію, який  

є основою довготривалої ефективної маркетингової взаємодії.  

Отже, програми лояльності є ефективним інструментом для 

популяризації бренду і розвитку бізнесу та спрямовані на реалізацію 

маркетингової стратегії з формування та розвитку взаємовідносин між 

клієнтом, персоналом, стейкхолдерами та готелем, яка передбачає створення 

клієнтської бази даних; інформування клієнтів про нові пропозиції готельних 

послуг, про нові тарифи; визначення вимог і побажань клієнтів ще до заїзду  

в готель; бронювання номерного фонду та готельних послуг тощо.  

Найбільш актуальною сьогодні є концепція е-лояльності, яка розширює 

традиційне поняття лояльності бренда до онлайн-поведінки споживачів.  

Е-лояльність є одним з критеріїв результативності управління готелем при 

формуванні бренда в Інтернеті. Важливість е-лояльності в розробці стратегії 

бренда залежить від моделі бізнесу, а також від типу ситуації на ринку. Для 

різних маркетингових ситуацій можна запропонувати наступні управлінські 

стратегії формування е-лояльності готелю (рис. 2).  

  
Лідер ринку 

  

Послідовник лідера 

  

Бронювання 

готельних 

номерів через 

інтернет 

Стратегія сприяння 

повторній покупці за 

допомогою інтернет-

маркетингових 

комунікацій 

Стратегія підвищення 

впізнаваності бренда і е-

довіри 

Підприємство: 

«онлайн + 

офлайн» 

Стратегія перетворення 

поточної лояльності на  

е-лояльність 

Нішева стратегія 

Джерело: розроблено за [4]. 

Рис. 2. Cтратегії формування е-лояльності споживачів до готелю 
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 Таким чином, е-лояльність є ключовим фактором успіху в секторі 

надання якісних готельних послуг. Створення і підтримка e-лояльності буде 

непростим завданням в умовах жорсткої конкуренції і мінливому світі розвитку 

готельного сервісу. Розуміння сутності поняття е-лояльності клієнтів буде 

підтримуватися в інтернеті за допомогою теоретичної бази інтеграції і має 

вирішальне значення для розробки майбутніх стратегій маркетингу в цій сфері. 
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ЕКОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ЯК СКЛАДОВА ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ 

В СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

Швидка індустріалізація та урбанізація суспільства, посилення різного 

роду антропогенного тиску на природу створили загрозу енергетичних процесів 

в біосфері, пошкодили її регенераційні механізми, внаслідок чого почалася 

прогресуюча деградація навколишнього середовища. Людство стурбоване 

сучасним станом і перспективами збереження цивілізації  

та створенням необхідних умов для її подальшого розвитку [3].  

 За таких умов, екологічні питання стали значущими для політики, 

економіки, та невіддільним компонентом людської культури. Екологічна 

освіченість стає вагомою ознакою культури. Збереження природного 

середовища залежить від розвитку екологічної культури.  

Культура - це показник свободи і в той же час відповідальності людини 

перед світом та природою. Причому, чим багатофункціональнішою стає 

людська діяльність, щодо зовнішнього світу, тим більше зростають почуття 

турботи і обов’язку людини за збереження довкілля і Всесвіту в цілому. 

Екологічна культура – це гармонійне сприйняття людиною 

навколишнього світу та природи, яку розглядають як цілісний компонент 

духовного та інтелектуального розвитку особистості, що забезпечує творчу 

компетентність в розв’язанні гострих екологічних проблем [4]. 

Міркуваннями, щодо проблем екологічної культури займалися такі вчені, 

як М. Кисельов, В. Крисаченко, О. Салтовський, М. Тарасенко. 

Одним із перших, хто почав досліджувати проблеми екологічної культури, був 

відомий український мислитель і дослідник В. Вернадський. Він ґрунтовно 

опрацював термін «біосфера». Знаковими є його роботи «Роздуми натураліста», 

«Проблеми біогеохімії», «Філософські думки натураліста» та ін. Також можна 

назвати праці Мальтуса, Ле Штальє-Брауна, Б. Коммонера й ін. 

Екологічну культуру можна визначити як певну програму, орієнтовану  

на соціально-культурне, соціально-економічне зростання добробуту людини, 

яка не супроводжується погіршенням стану навколишнього середовища  

і знищенням природних систем.  

Сьогодні екологічні погляди стають провідною концепцією індустрії 

гостинності, близько 4 тис. готелів намагаються в різний спосіб знизити рівень 

шкоди довкіллю. Але в Україні, екоготелей побудованих за екостандартами, 

недостатньо. Серед номінантів на першу національну професійну премію  

в сфері гостинності України Hospitality Awards не було жодного об’єкта 

побудованого за екологічними стандартами.  
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Водночас Україною вже зроблено великий крок у контексті захисту  

і збереження довкілля, спрямованого на створення екобезпечних товарів  

і послуг. Готельєри починають використовувати елементи екологічного 

менеджменту. 

Впровадження екологізації в індустрію гостинності має позитивні 

наслідки [5]: зменшення собівартості готельних послуг; створення туристичної 

привабливості готелю; забезпечення конкурентних переваг на туристичному 

ринку; наближення готелів України до європейського рівня.  

Просування екологічних ідей у сфері гостинності сприяли появі еко-

готелів. Проблеми функціонування готельних послуг вивчають та досліджують 

такі вчені: М. Бойко, А. Охріменко, А. Расулова. Проблем сертифікації  

та функціонування екоготелів присвячені праці вітчизняних науковців: 

О. Паньовської, В. Радченко та Л. Римарева.  

Обмеженість публікацій з окресленої тематики, особливо вітчизняних 

науковців, актуалізує необхідність подальших досліджень. Адже й досі  

в міжнародній практиці немає цілісного підходу щодо визначення поняття 

«екологічний готель», відсутній еталон, якому повинні відповідати екоготелі, 

існують великі розбіжності в сертифікації різних організацій.  

Екологічний готель – це екологічно сертифіковане житло, яке має за мету, 

через власний приклад мінімізувати негативні наслідки на навколишнє 

середовище.  

Інноваційні концепції еко-готелів мають ряд особливостей, якими вони 

відрізняється від звичайних в нашому розумінні готелів, зокрема: залежність 

від природного середовища; внесок у збереження навколишнього середовища; 

забезпечення екологічною програмою при підготовці кадрів; урахування 

місцевої культури; забезпечення економічної віддачі для місцевої громади та ін.  

Еко-готель характеризується мінімальним навантаженням на довкілля  

і базується на таких постулатах: енергоефективність, зниження 

водоспоживання, переробка та утилізація відходів, а також екологічна просвіта 

персоналу і гостей [2].  

Крім того, екологічні готелі повинні дотримуватися «зелених» принципів 

для того, щоб їх відвідувачі були впевнені у тому, що вони перебувають  

в безпечному, нетоксичному й енергозбережувальному житлі [1].  

Для подальшого просування екологічного мислення в суспільстві, 

індустрія гостинності ставить за мету: зміни в стратегії виробництва  

і управлінні готельним господарством; розробку універсальної схеми 

екологічної сертифікації готелів; створення механізму впровадження зелених 

ініціатив.  
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ТЕНДЕНЦІЇ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ 

У конкурентному суперництві заклади намагаються дивувати своїх 

відвідувачів різноманітними кулінарними новинками, задля їх прихильності. 

Перспективні ресторани, які тільки відкриваються, роблять велику ставку на 

інновації, намагаючись максимально відсторонитися від усіляких кліше, від 

того, до чого звик відвідувач. Прагнення стати не таким як усі –є потужним 

нинішнім трендом. Все частіше підприємці роблять ставку на ексклюзивність 

власного формату, щоб залучити аудиторію відвідувачів неординарністю. 

Більшість майбутніх рестораторів вже спочатку формулюють свою філософію, 

як створення концептуального ресторану. Разом із тим, копіювання окремих 

успішних рішень інших рестораторів також ніколи не втратить своєї 

актуальності.  

Відкриваються заклади в середньому і нижньому сегментах, що 

відповідає ціновим очікуванням ресторанної аудиторії. Для Києва нижній 

сегмент – це заклади із середнім чеком до 100 грн, майже завжди  

із самообслуговуванням. Середньоцінові – 100–400 грн, які діляться на три 

підгрупи: «середній», «середній -» і «середній +». Із великим відривом іде 

елітний сегмент із середнім чеком 800–1 200 грн. на одну особу. Однак  

у фінансовому вираженні ринок не демонструє темпів приросту [1]. Досить 

часто підприємці переоцінюють платіжну спроможність своєї потенційної 

клієнтури, тому приблизно в більшості випадків новим гравцям ринку протягом 

року доводиться продавати свій бізнес або його активи. Але комерційна 

невдача - далеко не єдина причина, чому продаються ресторани. Щорічно  

на продаж виставляється велика кількість у тому числі і успішних 

високорентабельних ресторанів. 

 Тенденція здорового харчування продовжилась і для ресторанів 

проявляється саме в наявності таких відкритих кухонь. Вегетаріанський напрям 

як крайній прояв тенденції до здорового способу життя також розвивається. 

Проявлятиметься частіше за все не у відкритті вегетаріанських ресторанів, які 

поки ще є досить ризиковими, а в появі окремих страв і розділів у меню. 
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Вегетаріанські, пісні й дієтичні страви нині користуються попитом  

у ресторанах, особливо якщо вони об’єднані в загальній групі меню. Останнім 

часом активно розвиваються і набувають популярності ресторани національних 

кухонь. За даними РІА «Ресторанний гід», серед ресторанів національної кухні 

в Україні перевага надається українській – 36,8 %. Проте значна увага 

приділяється й французькій кухні – 21 %; італійській, кавказькій, японській – 

по 7,9 %; усім іншим – 18,5 %. Тематичні ресторани є дуже популярними як 

серед українців, так і серед туристів [2]. 

 У 2020 р. також розширюється частка продажів готових страв  

з доставкою, яка сьогодні становить 30 %, але попит на таку послугу в столиці  

і великих містах збільшується на 30–40 % щорічно [3]. 

 Однією із стійких тенденцій розвитку ресторанного бізнесу України  

є саме брендований формат торгівлі. Поняття концептуального ресторану 

з’явилося саме у зв’язку із посиленням конкуренції. Це заклад, в якому все 

підпорядковане одній спільній ідеї. Особливо це помітно у мережевих 

проєктах, в яких спільні стилістичні рішення в дизайні ресторанних залів, 

фірмового одягу персоналу, оформленні меню дають клієнту чіткий сигнал, що 

сприяє ідентифікації проєкту. 

Усе менша кількість закладів сьогодні здатна обходитися без 

вузькопрофільного програмного забезпечення, наприклад таких як CRM. Це 

відкриває можливості не тільки для підвищення ефективності бізнес-процесів, 

але також здатне скоротити час обслуговування клієнтів. Для утримання 

клієнта все частіше також використовуються різні програми лояльності, акції 

тощо.  

За останні роки конкурентна боротьба змушує рестораторів підвищувати 

якість обслуговування. У цьому відношенні успішні ресторани помітно 

наблизилися до іменитих західних закладів. І якщо саме по собі поняття 

репутації важливо для будь-якого бізнесу, то для ресторанного – особливо. 

Один негативний відгук може мати далекосяжні наслідки. А тому прихильність 

клієнта з роками тільки набуває цінність.  

Окрема тенденція, яка все частіше зустрічається у закладах ресторанного 

господарства України, – це поступове збільшення витрат ресторанів  

на маркетингове просування. У цій тенденції є і внутрішні зміни з нахилом 

 до запиту на професійні послуги: все частіше ресторатор звертається до послуг 

досвідченого маркетолога або навіть залучає його в штат працівників, замість 

того, щоб доручити адміністраторові вести сторінку в соціальній мережі.  

У соціальних мережах, починаючи з 2018 р., вже можна налаштувати 

рекламу таким чином, щоб вона відображалася протягом визначеного проміжку 

часу і тільки в певній локації для певного сегменту споживачів послуг. Реклама 

у соціальних мережах, останнім часом, стала найбільш 

конкурентноспроможною відносно інших, усім раніше відомих, видів реклами. 

Більш того, відгуки на особистих сторінках гостей закладу є кращою 

безкоштовною рекламою для ресторану. Активність ресторанної аудиторії  

в соціальних медіа додатково підштовхує рестораторів розвиватися, тримати 
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якість продукції на високому рівні та підігрівати інтерес споживачів до своїх 

послуг.  
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УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ У СФЕРІ ГОСТИННОСТІ 

Нині індустрія гостинності є однією з лідируючих складових частин 

сфери послуг, що здійснює істотний вплив на ключові галузі економіки: 

транспорт і зв’язок, будівництво і сільське господарство, виробництво товарів 

народного споживання і інші. Пропозиція готельних послуг стрімко зростає, 

темпи зростання цього ринку досягають 20 % в рік. 

Управління інноваційними процесами у сфері гостинності є однією  

з найбільш важливих тем у міжнародному управлінні гостинністю, туризмом та 

подорожами, як на базі академічного так і практичного рівня [1]. 

Для багатьох, інновації прирівнюються до технологій, і що лише вчені і 

інженери впроваджують нові технології в життя. Однак інновації можуть 

розглядатися у багатьох аспектах, які мають мало або нічого спільного  

з технологією чи наукою. Фірми, що займаються гостинністю, можуть і часто 

роблять інноваційні пропозиції послуг, бізнес-процеси та моделі. 

Незважаючи на важливість зв’язку між різними комбінаціями 

інноваційних ініціатив та організаційної ефективності керівників закладів 

гостинності , інноваційні стратегії та інтенсивність інновацій не були в центрі 

уваги багатьох досліджень у галузі гостинності. 

Щоб розвивати нові ринки, залучати нових клієнтів і досягати більш 

високих ринкових часток, підприємствам гостинності потрібно розуміти 

потреби клієнтів і швидко реагувати на зміни на ринку.  
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Щоб досягти успіху, вони повинні бути кращими за конкурентів  

у задоволенні цих потреб споживачів. Відповідальність ринку пов’язана з 

взаємозв’язком між інноваціями та потребами ринку. Такі нововведення 

засновані на активних дослідженнях ринку та реагують на очікуваний попит 

клієнтів. Це підкреслює, що для успішних інновацій у сфері гостинності 

потрібні: тісний контакт із клієнтами, детальне дослідження споживачів та 

всебічне розуміння, щоб розрізняти, що може бути примхою, модою чи справді 

трендом.  

Особливо професійно керівникам готелів потрібно зосереджувати увагу 

на постійних клієнтах, які проживають місяцями на дві країни. Наприклад, 

п’ять днів на тиждень вони працюють в Україні, а вихідні проводять у себе на 

батьківщині, в Європі. Звичайно, вони повинні отримувати зовсім іншу вартість 

проживання, ніж інші.  

Готелям все частіше ставлять загрозу нові конкуренти, запити та 

очікування клієнтів.  

Визначення ролі різних форм інновацій та їх впливу на віддачу від 

інновацій і ефективність роботи компаній надає цінну інформацію для 

прийняття рішень для менеджерів готелів. Ми вибрали ключові напрями 

вдосконалення різних видів інновацій в роботі керівників в закладах 

гостинності (рис. 1). 

Технологічні інновації: все про продукти, послуги та процеси в закладах 

гостинності [2]. 

Нині більшість сервісних інновацій в готелях походять від технологічних 

інновацій. Це ключовий фактор зростання, ефективний спосіб нейтралізації 

цифрових потрясінь компаній з спільною участю в економіці, а також 

ефективний інструмент залучення більш молодого покоління. 

Вище керівництво і старші менеджери згодні з необхідністю посилити 

здатність галузі постійно адаптуватися і впроваджувати інновації шляхом 

залучення інвестицій в нові технології і постійної адаптації до нових 

технологічних можливостей.  

Сервісні інновації. Крім того, одним з ключів до прибутковості при 

розробці нових послуг є запуск унікальних, чудових послуг з привабливим 

цінних пропозицією. Ця тенденція в значній мірі використовується успішними 

фірмами гостинності, оскільки інновації в сфері послуг є помітними серед 

успішних фірм гостинності.  

Процесні інновації. Найчастіше інновації в готельному бізнесі пов’язані 

не стільки з новими послугами, скільки з процесами. Минуло багато часу з тих 

пір, як готелі модернізували свої процеси і оптимізували свою діяльність, 

стандартизувати їх [2]. 

Довгий час більшість готельних практик оберталося навколо традиційних 

процесів, прибутків і збитків. Сьогодні нові процеси об’єднують споживчий 

досвід, електронну комерцію, великі дані і цифрову трансформацію, а також 

аналітику зростання доходів. 
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Рис.1. Розробка інноваційних послуг 

 

Нетехнологічні інновації: інноваційна практика в організаційній, 

управлінській, маркетинговій та бізнес-моделі інновацій управління.  

У той час як виробничі фірми породили кілька управлінських інновацій 

(TQM, MBO або гнучке управління), деякі з останніх тенденцій управління 

з’явилися одночасно в виробничих і сервісних середовищах, включаючи 

гостинність. Інновації в управлінні відіграють важливу роль для готельного 

бізнесу, не тільки з точки зору кінцевих результатів, а й для розробки, реалізації 

та моніторингу прогресу різних стратегій підвищення 

конкурентоспроможності [2]. 

 Бізнес-модель інновацій. Бізнес-модель може бути визначена як дизайн 

фірми чи архітектура механізмів створення вартості, доставки і захоплення, які 

вона використовує. Незважаючи на важливість розвитку технологій, ці фірми 

не отримують значно вищих результатів у відношенні до загального утримання 

клієнтів і середнього рівня зайнятості ліжка. Інвестиції в нові технології 

повинні бути посилені шляхом поєднання декількох форм інновацій. 
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РОЛЬ ТУРИЗМУ  

В РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 

Готельне господарство є однією з складових частин туристичної 

індустрії. Матеріальна база, що призначена для розміщення туристів, посідає 

одне з перших місць при формуванні туристичної інфраструктури, а якість 

проживання та відповідне обслуговування впливають на рівень туристичного 

сервісу.  

Готельне господарство – це складова частина сфери послуг, основним 

видом діяльності якої є приймання, розміщення, надання різноманітних видів 

послуг, пов’язаних з перебуванням споживачів за межами свого постійного 

місця проживання. Готельне господарство представлене цілим рядом 

підприємств, що належать до таких галузей народного господарства: 

транспортні, екскурсійні, комунально-побутові та ін. Готелі мають з ними 

договірні відносини [4]. Готельний сервіс містить у собі цілий комплекс послуг 

для туристів і є ключовим чинником, що визначає перспективи розвитку 

туризму в Україні. Туристські послуги, зокрема й у рамках готельного 

обслуговування, віднесені до соціально-культурних послуг. Вони будуються на 

принципах сучасної гостинності, що підвищує їхню роль у розвитку 

вітчизняного туризму, а також ставить певні завдання в системі підготовки 

кадрів для туристсько-готельного сервісу. 

Для успішного вирішення всього різноманіття завдань з обслуговування 

гостей персоналові готелів і туристських комплексів необхідно оволодіти 

професійними знаннями і постійно їх удосконалювати [3]. Підприємства 

готельного господарства забезпечують розміщення та обслуговування гостей, 

що приїжджають з метою відпочинку, дозвілля, вирішення комерційних справ. 

Розміщення входить до складу будь-якої туристичної програми, незалежно від 

її тематичної спрямованості і тривалості. Значення готельного бізнесу в системі 

господарювання полягає також в тому, що ця галузь формує обсяг робіт для 

туризму, транспорту, роздрібної торгівлі, громадського харчування, 

страхування, культури та мистецтва, архітектури і проєктування, екскурсійного 

обслуговування, рекламної індустрії [4]. 

Однією з основних тенденцій розвитку готельного ринку України  

є активізація інтересу до нашої країни з боку міжнародних операторів, які 

активно шукають Українських партнерів, зацікавлених в реалізації готельних 

проєктів. Багато в чому прихід міжнародних брендів і управляючих компаній  

є природним показником розвитку готельного сектора України:  

на Українському ринку представлено трьох міжнародних операторів «Global 
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Hyatt Corporation», «Rezidor Hotel Group», «Rixos Hotel» і національна 

управляюча компанія «Premier International», а такі компанії як «Hilton Hotels 

Corporation», «InterContinental Hotels & Resorts», «Marriott International», 

«Kempinski Hotels&Resorts», «Accor Group, Starwood Hotels & Resorts, Magic 

Life», «Continent Hotels & Resort», «Choice Hotel International», «Wyndham 

Worldwide» та ін. задекларували свій інтерес до України [6]. 

Готельна індустрія стрімко розвивається, що приносить значні грошові 

надходження, в тому числі валютні. Вітчизняна готельна галузь стає 

невід’ємною складовою світового готельного господарства. Такий швидкий 

темп інтеграції до європейських стандартів пояснюється зручним географічним 

положенням України, яка розташована в центрі Європи. Та не менш швидким 

зростанням українського бізнесу, що також активізує розвиток ділового 

туризму. Тому на сьогоднішній день є актуальним підвищення економічної 

ефективності готельного сектору зокрема та туристичної індустрії загалом.  

Туризм – найдинамічніша сфера людської діяльності, чинник 

економічного та культурного розвитку, захисту навколишнього середовища  

та історико-культурної спадщини, міжнародного взаєморозуміння, миру, 

дотримання прав людини та основних свобод без різниці у расі, статі та релігії. 

Також туризм являє собою суттєве джерело прибутку, створення нових робочих 

місць, розвитку інфраструктури та промисловості [1]. 

Розвиток туризму і рекреації в Україні визначається впливом широкого 

спектру природних, культурно-історичних, політичних та економічних 

факторів, вплив яких проявляється досить нерівномірно та специфічно  

в регіональному аспекті. Крім того, особливості сучасної тенденції розвитку 

туристичної індустрії полягають у взаємозв’язку формування високорозвиненої 

національної індустрії туризму з необхідністю вирішення гострих соціально-

економічних проблем в перехідний період економічного розвитку нашої 

держави. В умовах перехідного етапу до ринкової економіки значних змін 

зазнають і економічні аспекти туристичного комплексу. При цьому 

забезпечується не тільки раціоналізація господарської структури окремих 

регіонів держави, а що більше важливо – по своїй прибутковості даний сектор 

економіки є повністю конкурентоздатною галуззю, а також певним 

каталізатором економічного розвитку. Для активізації розвитку туристичної 

сфери Верховною Радою України був прийнятий Закон України «Про туризм».  

В останні роки готельне господарство виявилось непідготовленим  

до ефективного функціонування в умовах ринкової економіки. Це пов’язано  

з рядом проблем: недостатня законодавчо-правова база, великі ставки 

оподаткування, недостатня організація аквізиції туристів в Україні, недостатні 

інвестиції у готельний бізнес. Основною причиною відставання готельної галузі 

від світової являється застаріла матеріальна база готелів. Готелі були 

побудовані за проєктами, які на сьогоднішній день застаріли. У готелях 

практично відсутні сучасні засоби зв’язку та комунікації, конференц-зали  

і аудиторії, які мають аудіовізуальну техніку та технічні засоби для 

синхронного перекладу. При цьому тарифи на проживання в готелях України, 
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як правило, не нижчі, а в багатьох випадках і не перевищують тарифи  

в європейських готелях аналогічних розрядів. 

Отже, розвиток туризму, промисловості, торгівлі, економіки, а також 

культури і спорту обумовлює підвищення мобільності людей з метою 

встановлення контактів, обміну досвідом, оздоровлення і відпочинку. Нестача  

і погана матеріальна база готелів ускладнює всі ці процеси, зате розвиток 

готельного господарства веде і до розвитку суміжних видів підприємницької 

діяльності і сприяє пожвавленню усіх суспільно-економічних контактів, 

підсилює економічний потенціал держави. 

Належний рівень розвитку готельного господарства допоможе увійти 

нашій державі до провідних туристичних країн світу. 

Нині зацікавлена у створенні конкурентоспроможного на світовому 

ринку туристичного продукту, здатного максимально задовольнити туристські 

потреби населення країни та іноземців, забезпечити на цій основі комплексний 

розвиток туристичної індустрії та інфраструктури регіонів. 
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ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ  

ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 СФЕРИ ТИМЧАСОВОГО РОЗМІЩЕННЯ  

ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ 

Галузь тимчасового розміщення і харчування об’єднує цілий ряд ринків, 

ключовими з яких є ресторанний бізнес та готельний бізнес. Підприємства, що 

функціонують на даних ринках сьогодні, стикаються з такими проблемами як 

висока конкуренція, економічна та політична криза в Україні, динамічність 

тенденцій ринку, що спричиняє необхідність постійно оновлювати перелік 

послуг, та можливостей для клієнтів, для того аби приваблювати відвідувачів, 

формувати базу постійних клієнтів та підвищувати їх лояльність. Тому  

у сучасних умовах ведення бізнесу керівникам часто доводиться приймати 

стратегічні рішення щодо впровадження стратегії диверсифікації діяльності 

підприємства.  

Підприємства сфери тимчасового розміщення та організації харчування  

в Україні представлені у формі малих, середніх та великих підприємств,  

а також у формі фізичних-осіб підприємців. Залежно від того, підприємство 

якого розміру та відповідної організаційної структури здійснює диверсифікацію 

діяльності, суб’єктами економічного управління підприємствами можуть бути 

особи економічної служби самого підприємства, або можуть бути залучені 

спеціалісти з економічного управління проєктами диверсифікації діяльності 

підприємства, або ж функції економічного управління, в тому числі оцінювання 

ефективності диверсифікації, повинні бути покладені на менеджмент 

відповідного проєкту диверсифікації діяльності підприємства. 

На основі аналізу наукових досліджень [1; 2; 3; 4; 5] пропонується 

наступна система показників для оцінювання ефективності диверсифікації 

підприємства у сфері тимчасового розміщення та організації харчування.  

1. Фінансово-економічні: рентабельність інвестицій у диверсифікацію, 

період окупності інвестицій, вкладених у диверсифікацію, оборотність 

оборотних коштів задіяних для диверсифікації, відносне вивільнення 

(додаткове залучення) оборотних коштів під час диверсифікації, індекс 

використання власного капіталу в результаті диверсифікації, індекс 

використання позикового капіталу в результаті диверсифікації, собівартість 

продукції/послуги в результаті диверсифікації.  

2. Виробничо-технологічні: фондовіддача продукції/послуг 

диверсифікованого підприємства, індекс продуктивності праці в результаті 

диверсифікації, індекс оновлення основних засобів в результаті диверсифікації, 

індекс вибуття основних засобів в результаті диверсифікації, індекс 
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впровадження технологій в результаті диверсифікації, трудомісткість одиниці 

продукції/послуги в результаті диверсифікації. 

3. Ринкові: ринкова частка підприємства в результаті диверсифікації, 

приріст кількості споживачів за рахунок диверсифікації, індекс задоволення 

споживачів в результаті диверсифікації, індекс задоволення потреб ринку 

продукцією/послугами диверсифікованого виробництва. 

Оцінювання ефективності диверсифікації діяльності підприємства  

є важливим аспектом в економічному управлінні підприємством та, зокрема, 

проєктом диверсифікації діяльності підприємства. Наявність єдиної 

формалізованої системи показників може полегшити процес аналізу 

ефективності реалізації проєкту диверсифікації діяльності на підприємстві. 

Крім того, дану систему показників варто взяти до уваги економічній службі 

підприємства та використовувати в рамках системи економічно управління. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СФЕРІ ГОСТИННОСТІ:  

ТРЕНДИ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 

Успіх індустрії гостинності завжди коренився у наданні послуг  

та вдосконаленні відносин між підприємствами сфери гостинності  

http://economics.opu.ua/files/archive/2014/n2.htm
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та мандрівниками. Готельєри в світі вірять, що інноваційність, спритність 

 та технологічне вдосконалення – найважливіші елементи в досягененні 

конкурентного успіху. Хоча швидке просування мобільних та хмарних 

технологій покращує способи взаємодії готельєрів із мандрівниками, основна 

мета залишається тією ж: створити винятковий досвід гостей. Саме тому 

набуває актуальності питання пошуку шляхів покращення досвіду гостей під 

час перебування в закладах гостинності на основі впровадження нових 

технологій. 

Інвестуючи в нові технологічні рішення для готелю, багато хто надмірно 

зосереджується на технічних характеристиках і втрачає з поля зору більшу 

картину: впровадження найновіших та найкращих технологій не допоможе 

досягти успіху для підприємства сфери гостинності, якщо не враховуються 

потреби та бажання гостей. Нещодавнє незалежне опитування спеціалістів  

з питань фінансового та технологічного розвитку сфери гостинності [1] 

виявило, що респонденти, відповідальні за бюджетування інформаційних 

технологій, планували в наступному році вкласти більше коштів у ІТ, пов’язані 

саме з досвідом гостей. На рис. 1 нами розглянуто обсяг IT інвестицій  

в конкретні категорії послуг у 2020 р. 

 

Технології Персонал
Ресторани 

та СПА

Досвід 

гостей
Маркетинг

Операційна 

дільність
Інше

% 26% 22,30% 15% 47% 24,40% 34,20% 16%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Обсяги IT інвестицій у 2020 році по категоріям

 

Рис. 1. Обсяги IT інвестицій у 2020 р. за категоріями 

Джерело: [1] 

Як можемо побачити на досвід відвідувачів припадає 47 % IT бюджету, 

тоді як на операційну діяльність дише 34,2 %, технології 26 % та маркетинг 

24,4 %.  

Сучасні мандрівники очікують зручності, персоналізації та послуги 

«будь-коли та будь-де» на мобільному пристрої. Сьогодні гості, особливо 

«міленіали», цінують самообслуговування: вони не хочуть чекати в черзі або 

розмовляти з людьми для вирішення, звичайних, щоденних питань, які могли 
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 б оброблятися автоматично; гості не хочуть стояти в черзі, щоб зробити 

«cheсk-in», а хочуть зробити це самостійно в додатку готелю. 

Технологічні інвестиції мають бути зосереджені в основному  

на платформах для відвідувачів, які включають: програми, які дозволяють 

здійснювати мобільну реєстрацію, замовляти їжу в номер, отримувати 

інформацію про цікаві місця в туристичному пункті, керувати розумною 

кімнатою, а також IoT (інтернет речей), голосові помічники та мобільні ключі. 

Є кілька готелів, які використовують новітні технології з чіткою метою 

покращення досвіду гостей та сильного фокусу на «вау-факторі» вже зараз. 

Наприклад, NH Collection Berlin Friedrichstrasse пропонує бізнес-мандрівникам 

унікальну можливість використовувати 3-D проєктор, для створення 

голографічних презентацій під час конференцій. 

Роботи також все частіше використовуються в сфері гостинності. У Aloft 

Cupertino (Каліфорнія) [2] є робот – дворецький на ім’я Botlr, який надає 

обслуговування в номері і зателефонує на телефон гостя, коли його замовлення 

буде готове. А футуристичний ланцюг Yotel має робот Yobot, який відповідає 

за зберігання багажу гостей. Нарешті, в готелі Weird в Японії в основному 

працюють роботи, хоча людський фактор все ще присутній, адже керують  

та контролюють роботу роботів менеджери та IT-спеціалісти. 

Готель Aria Resort & Casino у Лас-Вегасі [3] реалізував технологічний 

проєкт величезного масштабу, пропонуючи планшет у кожній кімнаті (4,004 

номери), який гості можуть використовувати для бронювання процедур у спа-

салонах або квитків на події, надсилання повідомлень, замовлення їжі, 

бронювання ресторанів, і звичайно, управління кімнатою. 

Це лише невеликий вибір прикладів того, як готелі використовують 

технології для покращення досвіду гостей. Однак, наведені вище приклади 

мають бути прикладом для українських готелей, як «вийти за межі коробки»  

та почати позиціонувати себе на ринку, де мандрівники мають підвищений 

попит до технологій та цифрового досвіду, як передовий заклад гостинності.  
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ЕКСПЕДИЦІЙНІ КРУЇЗИ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОГНОЗИ РОЗВИТКУ 

Нині круїзний туризм є надзвичайно популярним видом відпочинку. 

Загалом, морські круїзні маршрути мають певні особливості щодо  
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їх організації. Так розрізняють кільцеві маршрути в певному басейні, 

наприклад, Середземного моря, із відвіданням 8–10 портів різноманітних 

приморських країн та популярних морських курортів. Інший різновид – 

маршрути «open jaw», наприклад, навколо Європи, Скандинавії та ін., коли 

туристи прямують тільки в один кінець маршруту. Існують короткочасні 

виходи в море на 2–3 дні. Нерідко такі рейси використовуються для 

спеціальних цілей, наприклад, організації грального бізнесу: так, в Ізраїлі 

гральний бізнес заборонено, але на суднах, які виходять за межі територіальних 

вод країни, такі азартні розваги дозволено. Мають місце і прогулянкові 

екскурсії у відкрите море, довгострокові маршрути й навколосвітні подорожі до 

1 року [1]. 

Основні райони морських круїзів – Карибський басейн і Середземне море. 

Головна перевага Карибського басейну в тому, що круїзи можна проводити 

цілий рік. Тривалість круїзних маршрутів коливається від кількох днів  

до2-х тижнів, маршрути класифікуються за такими напрямами: Західні Кариби, 

Східні Кариби, Південні Кариби. Круїзи Середземним морем – це класика 

круїзного туризму. Маршрути охоплюють відразу декілька європейських країн 

(Іспанія, Італія, Франція) та країн Північної Африки (Марокко, Туніс). Великою 

популярністю користуються круїзи уздовж берегів Британії та Скандинавії. 

Останніми роками зростає популярність цього виду туризму і в Україні.  

І хоч більш популярними залишаються морські круїзи в басейнах Карибського 

та Середземного морів, втім не менш цікавими є т. зв. «експедиційні круїзи», 

наприклад до берегів Антарктиди і до Північного полюса. 

Такі круїзи називають «льодовими» і зазначають, що вони здійснюються 

цілий рік: влітку маршрути пролягають в Арктику, взимку основний напрям – 

Антарктида. Зокрема, американська компанія «Quark Expedition» організовує 

круїзи на криголамі «Капітан Хлєбніков» за маршрутом Шпіцберген – 

Гренландія – Канада – Чукотка – Шпіцберген. Вартість «льодових» круїзів 

досить висока: від 10 000 дол, проте щорічний попит стабільно зростає [2]. 

Втім саме визначення «експедиційний» по відношенню до круїзної 

індустрії створює більше простору для маршрутів подорожей. Експедицію, що 

здійснюється під час круїзу, можна розглядати як подорож з метою 

спостереження за явищами або об’єктами живої та неживої природи, в якій 

турист бере участь як активний суб’єкт і яка здійснюється за допомогою 

додаткового спеціального транспорту і спорядження за умов підвищеної уваги 

до безпеки подорожі зі сторони спеціально підготовленого персоналу, котрий 

обслуговує круїз [3]. 

Здебільшого ж експедиційна подорож складає один з етапів круїзу або, 

може розглядатися як послуга, що надається під час його здійснення. Так, під 

час круїзу з промовистою назвою «Царство білого ведмедя» (до Шпіцбергену) 

передбачено висадки на берег за допомогою спеціального катера. Мета цієї 

висадки суто пізнавальна: спостереження за білими ведмедями в їх природному 

середовищі існування. Перед цією висадкою туристам читається цикл лекцій, 

для чого на час круїзу як експертами на борт експедиційно-круїзного судна 
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MV Polar Star запрошують науковців – фахівців з відповідних галузей 

природничих наук [3]. 

Утім тенденція стосовно саме «льодових» круїзів змінюється і на 

першому плані виступають експедиційні круїзи, які стають дедалі 

популярнішими, завдяки пропозиціям круїзних компаній. І спрямованість таких 

круїзів виходить далеко за межі «льодових», «дослідницьких», або «круїзного 

туризму у високих широтах», це і екологічна спрямованість круїзів, і круїзи 

Карибським басейном. Експедиційні круїзи завойовують любов цінителів 

незвичайного відпочинку по всьому світу. Якщо раніше експедиційні морські 

тури були практично недоступні широкому колу споживачів, то зараз ситуація 

різко змінюється, і галузь починає розвиватися семимильними кроками. 

Яскравим прикладом можна назвати таку співпрацю: круїзна компанія 

«Norwegian Cruise Line» анонсувала співпрацю з екологічною організацією 

«Ocean Conservancy». Круїзна лінія приєдналася до альянсу «Trash Free Seas», 

діяльність якого спрямована на збереження чистоти океану від пластикових 

відходів. «Успіх нашої справи залежить від «здоров’я» наших океанів, і разом  

з «Ocean Conservancy» ми робимо крок уперед у нашому зобов’язанні захищати 

світові океани», – сказав Френк Дель Ріо (Frank Del Rio), президент та головний 

виконавчий директор холдингу NCL. 

«Ніщо не об’єднує людей з океаном більше, ніж час, який витрачається на 

воду, і з компанією «Norwegian Cruise Line», що пропонує такий досвід понад 

2,5 млн гостей щорічно, ми зможемо сприяти більш повному управлінню 

чистотою наших океанів», – підкреслив Яніс Сірлс Джонс (Janis Searles Jones), 

головний виконавчий директор «Ocean Conservancy» [4]. 

Та ж компанія «Norwegian Cruise Line» оголосила про співпрацю  

з фондом захисту океану «Guy Harvey Ocean Foundation» («GHOF»), щоб 

провести тематичний круїз на лайнері «Norwegian Escape». Упродовж тижня 

гості можуть відвідувати зустрічі з відомим художником-мариністом, 

океанологом та захисником природи Гаєм Харві (Guy Harvey). Гості дізнаються 

про зусилля фонду GHOF щодо збереження навколишнього середовища, 

послухають розповіді про життя морів та почують про важливість постійного 

піклування про чистоту та безпеку океану. В портах заходу проводитимуться 

інтерактивні заходи у місцевих школах, щоб розказати дітям про збереження 

океану та підвищити екологічну обізнаність. 

Круїзна компанія «Ponant» представила нові експедиційні круїзи 

Латинською Америкою і Карибськими островами із акцентом на занурення  

у культуру регіону. Круїзерам запропонують маршрути тривалістю від 7 до 

13 ночей. Мандрівники зможуть вивчити узбережжя Атлантичного океану від 

Маямі до Ушуайї та прилеглі острови. Головна родзинка нових круїзів – 

відкриття історичних пам’яток та глибше ознайомлення з культурою країн, які 

будуть у маршрутах. 

Основні моменти круїзної програми: вони складаються з 26 країн 

Латинської Америки та Карибського басейну; 8 ексклюзивних експедиційних 

круїзів, щоб відкрити таємничі Чилійські фіорди, річку Оріноко та надзвичайні 

національні парки Центральної Америки; дайвінг та сноркелінг з досвідченим 

https://inflotcruises.com/ships/Norwegian-Escape
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інструктором (залежно від маршруту); 18 портів заходів, які входять до списку 

Світової спадщини ЮНЕСКО; 8 унікальних куточків доколумбової ери; 

лайнери, які не завдають шкоди навколишньому середовищу і можуть 

здійснювати заходи у національні парки та заповідники; в усіх круїзах будуть 

присутні природознавці та імениті лектори. 

Експедиційні круїзи стоять на порозі нової ери. Початок цієї ери 

ознаменував вихід у червні 2018 р. чергового експедиційного лайнера 

«Le Laperouse від компанії Ponant», а до 2022 р. на воду будуть спущені ще 

28 експедиційних лайнерів та яхт [4]. 

Однією з причин, чому експедиції раніше не користувалися масовим 

попитом, була відсутність комфортабельних лайнерів. Експедиційні яхти, 

зазвичай, не мали багато розваг і послуг на борту. Сучасні експедиційні 

лайнери дозволяють подорожувати по найбільш незвичайних регіонах планети, 

не жертвуючи при цьому комфортом і безпекою. 

Круїзні компанії, що пропонують своїм клієнтам експедиційні тури, 

доводять, що такі подорожі вже давно доступні не тільки відважним 

першовідкривачам і вченим, але і звичайним туристам, які хочуть побачити 

важкодоступні куточки планети. 

Експерти стверджують, що це лише початок, і популярність 

експедиційних круїзів буде тільки набирати обертів. 

Арктика, Антарктика, Галапагоські острови та інші напрямки вже  

не будуть такими недоступними. 
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АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СФЕРИ ГОСТИННОСТІ 

УКРАЇНИ НА МАКРОЕКОНОМІЧНОМУ РІВНІ 

На сучасному етапі розвитку національної економіки в умовах 

глобалізаційних світових економічних процесів, динамічності, 

непередбачуваності і трансформаційної мінливості економічного середовища  

у світі та в Україні, підприємства сфери гостинності стикаються з багатьма 

проблемами, що прямо впливають на їх фінансову стійкість. Саме тому, аналіз 

основних аспектів функціонування сфери гостинності є актуальним на даному 

етапі становлення національної економіки і передбачає дослідження основних 

макроекономічних показників сфери гостинності в розрізі сфери послуг, 

зокрема – динаміки сфери послуг у ВВП України у грошовому та відсотковому 

вираженні у 2012–2018 рр.; динаміки загальної кількості суб’єктів 

господарювання, сфери послуг та сфери гостинності у 2012–2018 рр.  

у кількісному вираженні та відсотковому відношенні до загальної кількості 

підприємств. 

Протягом періоду останніх років, значення сфери гостинності у світовій 

економіці невпинно зростає, що обумовлено кардинальними змінами  

в структурі всього комплексу галузей. Зважаючи на те, що сфера гостинності  

є однією із ключових галузей сфери послуг і динаміка розвитку сфери 

гостинності в Україні прямо залежить від впливу світових векторів і повторює 

їх тенденції, варто проаналізувати динаміку сфери послуг у ВВП України  

у 2012–2018 рр. (табл. 1), згідно статистичних звітів Державної служби 

статистики України. 

Таблиця 1 

Динаміка сфери послуг у ВВП України у період за 2012–2018 рр., млн. грн 
Рік 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Динаміка сфери послуг 

у ВВП України у 

фактичних цінах, млн. 

грн 

758547 822919 859456 1017511 1190638 1499441 1827213 

*Джерело: складено авторами на основі [2] 

Із даних табл. 1 видно, що частка сфери послуг у загальному обсязі ВВП 

України  протягом  2012–2018 рр.  має тенденцію  до  зростання  в  гривневому  
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Динаміка частки сфери послуг 

в загальному обсязі ВВП 

України у 2012-2018 рр., у % 

54 56,16 54,15 51,16 49,91 50,26 51,3
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Рис. 1. Динаміка частки сфери послуг в загальному обсязі ВВП України у 2012–2018 рр., 

% 

*Джерело: складено авторами на основі [2] 

еквіваленті (обсяг сфери послуг у ВВП країни у 2018 р. зріс порівняно із 2012 р. 

у понад 2,4 разів у фактичних цінах). У відсотковому співвідношенні, попри 

падіння у 2013– 2016 рр., обсяг частки послуг у період 2017–2018 рр. помітно 

збільшився (рис. 1). 

Частка сфери послуг в економіці України станом на 2018 рік становить 

понад 51 %, що значно менше ніж у розвинутих країнах, де частка сфери послуг 

у загальному обсязі ВВП становить понад 65 % (рис. 1). Найвагоміша частка 

сфери послуг в загальному обсягу ВВП країни у відсотковому співвідношенні 

спостерігалася протягом 2012–2013 рр. і сягала понад 56 %. Починаючи  

з 2014 р. до 2016 р. частка сфери послуг в загальному обсягу ВВП мала 

тенденцію до зменшення і згідно статистичних даних знизилась майже на 6 %. 

Проте, у період з 2016–2018 рр. з’явилася позитивна тенденція зростання  

з 49,91 % до 51,3 %. 

Загалом, протягом останніх 20 років, частка послуг в загальному обсязі 

ВВП суттєво зросла, при цьому обсяг матеріального виробництва демонструє 

тенденцію до скорочення. 

Аналізуючи тенденції функціонування і розвитку сфери послуг  

за кордоном, варто відзначити, що однією з найперспективніших  

та високорентабельних галузей невиробничого сектору економіки у розвинутих 

країнах є індустрія гостинності в цілому та галузь готельно-ресторанного 

бізнесу зокрема [1, с. 194].  

У розрізі даного дослідження, під категорією «сфера гостинності» слід 

розуміти систему галузей національної економіки, за класифікатором видів 

економічної діяльності (КВЕД-2010), що включає діяльність готелів і подібних 

засобів тимчасового розміщування, діяльність засобів розміщування на період 

відпустки та іншого тимчасового проживання, надання місць кемпінгами  

та стоянками для житлових автофургонів і причепів, діяльність інших засобів 
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тимчасового розміщування, діяльність туристичних агентств і туристичних 

операторів, надання інших послуг бронювання та пов’язана з цим діяльність 

[4].  

Динаміка кількості суб’єктів господарювання в Україні, сфери послуг  

та сфери гостинності у 2012–2018 роках у кількісному вираженні (без 

урахування результатів діяльності бюджетних установ, а також  

за 2014–2018 роки без тимчасово окупованої території Автономної Республіки 

Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій 

та Луганській обл.) відображена на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Динаміка загальної кількості суб’єктів господарювання в Україні, 

сфери послуг та сфери гостинності у 2012–2018 рр. 

*Джерело: складено авторами на основі [2] 

 

Згідно даних Державної служби статистики, щодо динаміки кількості 

суб’єктів господарювання в Україні, сфери послуг та сфери гостинності у 2012–

2018 рр., що відображені на рис. 2, ми бачимо, що у досліджуваний період 

спостерігається зростання загальної кількості суб’єктів господарювання  

(у 2012 р. – 1 600 304, а у 2018 р. – 1 839 672) та кількості суб’єктів 

господарювання у сфері послуг (у 2012 році – 1 366 949, а у 2018 році – 

1 584 954). Проте, спостерігається зменшення кількості суб’єктів 

господарювання у сфері гостинності (у 2012 – 120 041, а у 2018 р. – 90 438). 

Якщо проаналізувати у відсотковому співвідношенні кількість 

підприємств сфери гостинності до загальної кількості підприємств, можна 

побачити значний спад у 2018 році, який у порівнянні з попереднім 2017 р. 

зменшився на 3%, а порівняно з 2012 р. – на 2,58 %. 
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Рис. 3. Частка суб’єктів господарювання сфери гостинності від загальної 

кількості суб’єктів господарювання в Україні у 2012–2018 роках, % 

*Джерело: складено авторами на основі http://www.ukrstat.gov.ua/ [2] 

 

Розглядаючи частку сфери гостинності в розрізі сфери послуг, можна 

побачити схожу ситуацію – спад кількості суб’єктів господарювання у 2018 р. 

відносно 2017 року на 3,48 %, а порівняно з 2012 р. – на 3,07 % (рис. 4). 

 
 

Рис. 3. Частка суб’єктів господарювання сфери гостинності від кількості 

суб’єктів господарювання у сфері послуг в Україні у 2012–2018 роках, % 

*Джерело: складено авторами на основі http://www.ukrstat.gov.ua/ [2] 
 

На нашу думку, дана динаміка викликана в першу чергу ухваленим у 

грудні 2017 р. Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України», який безпосередньо стосувався і податків, які мають сплачувати 

фізичні особи-підприємці (ФОП), який передбачав, що з 1 січня 2018 р. всі 

підприємці повинні щомісяця сплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ), 

навіть «нульовики», яких раніше звільняли від його сплати (через відсутність 

прибутку). Таким чином, розмір внеску для «сплячих підприємців» першої 

групи складав би – 352 грн, підприємці другої і третьої групи (суб’єкт 

підприємницької діяльності з не більше ніж десятьма співробітниками  

і виручкою до 300 тис. грн або фізична особа-підприємець з виручкою  

до 5 млн. грн) сплачували б 704 грн ЄСВ. До цього підприємці мали платити 
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ЄСВ та 5 % від доходу тільки в тому разі, якщо вели підприємницьку 

діяльність. Ці зміни були впроваджені задля запобігання ухилення від сплати 

податків. А нововведення – стало кроком до побудови більш справедливої 

системи оподаткування [3]. 

Таким чином, не зважаючи на зменшення кількості суб’єктів 

господарювання сфери гостинності, що є однією з ключових галузей сфери 

послуг, у 2018 р. у порівнянні з минулими роками, частка сфери послуг,  

у цілому, у розрізі ВВП України – підвищилася і спостерігається позитивна 

динаміка. Із метою забезпечення підвищення ефективності функціонування 

сфери послуг та зростання її показників у системі національної економіки 

України, варто зосереджувати увагу на сфері гостинності (зокрема, індустрії 

туризму та готельно-ресторанного бізнесу) як одній із ключових галузей сфери 

зростання економік розвинених країн світу. 
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НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗРОБЛЕННЯ ГОТЕЛЮ  

(4 ЗІРКИ НА 85 НОМЕРІВ У М. ОДЕСА) 

Туристична діяльність на будь-якій території вимагає відповідності 

цілому ряду факторів та супутніх ознак, серед яких першочергову увагу 

звертають на засоби розміщення туристів. В науковій літературі із зазначених 

питань розкриваються всі аспекти, від створення концепції розвитку бізнесу  

на певній території – до розроблення бізнес-плану щодо окупності проєкту. При 

цьому маловивченими залишаються питання якості та конкурентоспроможності 

послуг, що надаються готелями, вирішення яких залежить від ефективності 

управління підприємствами даного виду бізнесу. Дослідження реального стану 

організаційно-економічного механізму управління розвитком підприємств 

готельного господарства показало, що серед важливих питань, які стоять перед 

керівництвом цих підприємств, першочерговим має бути відновлення рівня їх 

https://www.slk.kh.ua/news/ekonomika/zakriti-fop-ne-mozhna-pratsyuvati.html
http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/kv10_i.html
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завантаження та прибутковості.  

Таблиця 1 

Концепція готелю «Hotel Sea» 4* 
Ознаки концепції Характеристика 

Характеристика регіону 

Географічне положення м. Одеса  

Характеристика регіону Помірно-вологий клімат, залізничне і автобусне сполучення з 

найбільшими містами України, міжнародний аеропорт, порт 

Характеристика цільової аудиторії 

Стать Чоловіки/жінки 

Вік 20–50 років 

Мета подорожі Професійна, пізнавальна, оздоровча 

Інтереси Відпочинок, релакс, ділові інтереси, подорожування 

Структура потреб Послуги готельного господарства, послуги ресторанного 

господарства, критий басейн та спа-зона 

Загальна характеристика готелю 

Назва готелю Спа-готель «Hotel Sea» 4* 

Місце розміщення та 

поштова адреса 

м. Одеса 

Тел. 

email: 

website: 

Підпорядкованість Приватне підприємство 

Відстань від засобів 

прибуття/вибуття 

Відстань від вокзалу: 25–30 хв 

Засоби сполучення Автобус, таксі 

Споруда готелю. 

Дизайнерський стиль. 

Морський стиль 

Рівень комфорту **** 

Кількість номерів 72 

Люкс 2 

Напівлюкс 7 

Стандартний одномісний 59 

Стандартний двомісний 4 

Кількість місць в готелі 85 

Спеціалізація готелю Спа-готель 

Контингент споживачів Вітчизняні та іноземні туристи, спортсмени, ділові люди, жителі 

міста 

Асортимент додаткових 

послуг готелю 

Парковка, що охороняється 

Безкоштовний доступ до мережі Інтернет, Wi-Fi в номерах і 

гостьових зонах 

Бізнес-послуги, сауна з басейном (закритого типу), спа-зона 

(відкритого типу), тренажерний зал (закритого типу), ресторан 

(відкритого типу) 

Концепція просування 

послуг 

Реклама, інтернет-ресурси, бігборди, вивіски 

Цінова концепція Гнучка цінова політика.  

Програма лояльності постійним клієнтам. 

*Джерелo: складено aвтoрoм 

Виходячи із зазначеного вище, було усвідомлено необхідність розробки 

та обґрунтувнаня проєкту створення спа-готелю на 85 місць у місті Одеса, для 
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обслуговування жителів та гостей міста [1]. Асортиментна концепція 

проєктованого підприємства представляє собою спрямовану побудову 

оптимальної асортиментної пропозиції послуг, при цьому за основу 

приймаються, з одного боку, споживчі вимоги визначених груп (сегментів 

ринку), а з іншого, необхідність забезпечення ефективного використання 

підприємством матеріальних, технологічних, фінансових та інших ресурсів 

(табл. 1) [1]. 

З метою оцінки ефективності господарської діяльності досліджуваного 

готелю далі необхідно розрахувати та проаналізувати динаміку показників 

рентабельності [1-2]. Аналіз показав, що збільшення величини коефіцієнта 

рентабельності активів у 2025 р. свідчитиме про зростання рівня прибутку, 

який створюється наявними активами готелю.  

Зростання у 2025 р. величини коефіцієнта рентабельності власного 

капіталу є свідченням збільшення рівня прибутковості власного капіталу, 

вкладеного в готель. Збільшення коефіцієнта рентабельності діяльності  

у 2025 р. свідчить про зростання ефективності господарської діяльності готелю. 

Зростання у 2025-2030 рр. коефіцієнта рентабельності продукції є свідченням 

того, що відбудеться збільшення ефективності реалізації послуг 

досліджуваного готелю. Таким чином, господарська діяльність досліджуваного 

готелю буде ефективною. Проте варто відзначити певне погіршення показників 

фінансового стану та ефективності операційної діяльності готелю у 2030 р.,  

що буде зумовлено зменшенням величини його чистого прибутку [2]. 

Отже, проєктований спа-готель «Hotel Sea» 4*» призначений для туристів 

та бізнес-гостей. Знаходитиметься на невеликій і тихій вулиці, що забезпечить 

такий необхідний відпочинок після насиченого дня. Готель 

розташовуватиметься близько до моря. Запланована концептуальна схема 

роботи для готелю «Hotel Sea» 4*» є оптимальною, оскільки передбачає 

правильний розподіл наявних ресурсів з метою отримання максимального 

прибутку. Це підтверджується прогнозними даними про те, що чистий дохід від 

реалізації послуг зростатиме протягом найближчих років, зросте і величина 

чистого прибутку.  
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ГАСТРОНОМІЧНІ ФЕСТИВАЛІ ТА ЇХ ВПЛИВ  

НА РОЗВИТОК ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ  

Одним із перспективних видів розвитку ринку туристичних послуг  

є гастрономічний туризм. Всесвітня асоціація гастрономічного туризму 

визначає даний вид туризму як подорожі з метою отримання аутентичного 

досвіду, заснованого на культурі споживання їжі або напоїв; відкритті 

унікальних місць та їхньої культури через національну кухню [1]. Італія стала 

першою країною, яка почала розвивати гастрономічний туризм на території 

своєї держави. За даними Національного управління Італії по туризму, понад 

10% туристів обирають їхню країну заради участі в гастрономічних та винних 

турах. Зараз серед популярних гастрономічних напрямків виділяють ще  

й Іспанію, Францію, Грецію, Бельгію, Португалію, США (особливо Каліфорнію 

в долинах Напи та Сономи), Бразилію, Перу, Мексику, Нову Зеландію, 

Південну Африку, Австралію, Чилі, Малайзію, Японію, Індонезію, Балі, Китай 

та Сінгапур. 

Відповідно до статистичних даних The World Food Travel Association, 

79 % туристів вибудовують свій маршрут, попередньо вивчивши календар 

гастрономічних подій та особливості локальної кухні. Під час подорожей 

туристи витрачають близько 25–30 % свого бюджету на їжу та напої, 46 % 

подорожуючих замовляють страви та напої автентичної кухні [2]. 

Національна кухня – це така ж культурна спадщина українського народу, 

як мова, література чи мистецтво. Так вийшло, що територіально Україна 

перебуває між двома великими світами – російським і західним, взаємодія  

з якими наклала на нашу країну вагомий відбиток. Кожний історичний етап 

існування України сьогодні відображений в нашій культурі та їжі. Українці 

здавна вважаються хліборобським народом, тому традиційна українська 

культура ґрунтується на цінностях хліборобської праці та шануванні хліба. 

Традиційне меню українців в усіх регіонах країни переважно складалося  

з хлібних страв і борошняних виробів: вареників, галушок, гречаників, 

потапців, присканців, млинчиків, тощо. Доповненням до борошняних страв 

була риба, ягоди, молоко та молочні продукти, олії, рідше – м’ясо. Окільки  

в українських хатах домашнім вогнищем була вариста піч, то наші предки 

готували переважно варену, тушковану і печену їжу. Навіть чумаки, які возили 

сіль та запорізькі козаки під час походів робили у землі тимчасову піч — 

кабицю і готували в ній традиційні страви — куліш і кашу, лемішку й галушки 

[3].  

Українська національна кухня є суттєвим фактором стимулювання 

туристичних потоків. В 2016 році одна з найбільших спільнот про подорожі у 
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світі «Yonderbound» провела опитування серед своїх користувачів аби назвати 

найкращі національні кухні світу. Україна увійшла в список топ-20 країн  

з найсмачнішою в світі кухнею, ставши в один ряд з такими країнами як Італія, 

Франція, Японія, Австралія, Китай, Греція, Індія, Корея, Мексика та ін [4]. 

Британське виданння «Independent» включило Київ в перелік найкращих 

європейських міст для гастротуризму. За словами вітчизняних рестораторів, 

найулюбленішими серед іноземних гостей є такі продукти та страви як сало, 

квашені огірки, домашня ковбаса, вареники, червоний борщ, та голубці. 

Результати численних досліджень доводять, що туристичні потоки 

інтенсивно зростають у тих регіонах, де формуються такі спеціалізовані 

туристичні продукти, як фестивалі та народні свята. Саме гастрономічні 

фестивалі та свята можуть стати важливим фактором розвитку гастрономічного 

туризму в Україні, а також додатковим напрямом бізнесу для домашніх 

господарств, локальних виробників харчових продуктів та закладів 

ресторанного господарства. В подальшому це призведе до розвитку 

національної економіки країни. 

В Україні проходить велика кількість унікальних автентичних 

гастрономічних фестивалів, які є передумовою для формування 

конкурентоспроможного туристичного продукту гастрономічного туризму на 

міжнародному та внутрішньому ринках. В 2017 р. в Україні вже було 

проведено 94 гастрономічні фестивалі та свята. Зараз календар гастрономічних 

подій налічує більше 100 гастрономічних фестивалів в різних областях нашої 

країни: в Закарпатській – фестиваль чорниці «Верховинська яфина», 

«Фестиваль голубців», «Фестиваль ріплянки», «Всеукраїнський фестиваль 

вареників», сливовий фестиваль «Свято Леквара», фестиваль «Гуцульська 

бринза»; в Львівській – «Міське свято Пампуха», «Фестиваль пива», «Свято 

Хліба», «Національне свято шоколаду»; у Волинській обл. – «Lutsk Food Fest», 

«Фестиваль національної кухні», «З любов’ю до … сала», в Полтавській – 

«Галушка Fest», «Пливе щука з Кременчука», «Свято миргородської свині»;  

у Київській – «Kyiv Food and Wine Festival», «Вулична їжа», «Борщ Фест», 

«Фестиваль морозива», фестиваль «Цукерки та Пундика»; в Одеській – 

фестиваль «Таки да, вкусно!», «День помідора», фестиваль «Прянощі і радощі»; 

в Житомирській – «Фестиваль дерунів»; в Запорізькій – фестиваль домашньої 

консервації «Нас не подолати»; в Чернігівській – фестиваль «Його величність, 

Ніжинський огірок»; в Сумській – фестиваль «Віншуємо суницю – першу 

ягоду–царицю»; в Херсонській – фестиваль «Український кавун – солодке 

диво» та багато ін. [5, с. 23–25]. 

Кожного року кількість гастрономічних фестивалів стрімко зростає. Так, 

наприклад, у с. Сімерки Перечинського району Закарпатської області 9 лютого 

2020 р. відбувся перший гастрономічний фестиваль «Сімерківська свіжина». 

Мета заснування фестивалю – збереженні традицій гентешу на Перечинщині 

 та популяризація багатої локальної кухні. 

Більшість гастрономічних фестивалів та свят проходить влітку та восени 

на території Закарпатської, Львівської, Полтавської, Волинської та Київської 

областей. Оскільки саме в цих регіонах збереглась значна кількість 
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національних свят та автентичних традицій їх святкування, вони  

є найпривабливішими для відвідування іноземними та внутрішніми туристами 

[6, с. 121–123]. Сьогодні кожний туристичний регіон України прагне знайти 

свою гастрономічну особливість та популяризувати власний кулінарний бренд. 

Досліджуючи ринок гастрономічного туризму в Україні не можна не 

відмітити стрімкий розвиток винного туризму в найбільших виноробних 

регіонах країни – на Закарпатті, в Одеській, Миколаївській та Херсонській 

областях. Щороку проходить велика кількість тематичних заходів присвячених 

вину: на Зарпатті – фестивалі «Червене вино» та «Біле вино», фестиваль меду та 

вина «Сонячний напій», фестиваль виноградарів-виноробів «Угочанська лоза», 

фестиваль молодого вина «Закарпатське Божоле» [7, с. 28], в Києві – «Kyiv 

Food and Wine Festival», у Львові – «Свято сиру і вина», в Одеській області – 

«Bolgrad Wine Fest». Кожного року такі заходи збирають велику кількість 

відвідувачів. 

Отже, Україна, з її цікавою власною історією, культурою та національною 

кухнею має всі необхідні ресурси аби запропонувати конкурентоспроможний 

туристичний продукт. А гастрономічні фестивалі та свята можуть зробити 

гастрономічний тур цікавішим та насиченішим за своєю програмою, а також 

сприятимуть формуванню туристичного бренду міст, регіонів та країни  

в цілому. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ П’ЯТИЗІРКОВИХ ГОТЕЛІВ КИЄВА 

На поч. 2000 р. в Києві існував тільки один п’ятизірковий готель – це 

Прем’єр-Палац, цей готель визнавався як найкращий готель в Україні. Він 

пропонував просторі та розкішні тематичні та іменні номери в самому центрі 

Києва, великий басейн та СПА зону, бізнес-центр та багато інших послуг, яких 

не було в інших готелях Києва. В цьому готелі проживали тільки бізнесмени, 

зірки шоу-бізнесу та дипломати всього світу. 

У період з 2006–2007 рр. відкриваються два нових п’ятизіркових готелі це 

«Опера» та «Hayatt Kyiv» (останній став першим готелем світової мережі  

в Києві на той час). Вони стали основними конкурентами Прем’єр-Палацу  

та розділили ринок п’яти зіркових готелів Києва. Відкриття цих готелів дуже 

позитивно вплинуло на готельну індустрію Києва та в цілому України. Наша 

столиця змогла запропонувати іноземцям високий сервіс та гостинність. Це був 

великій прорив в готельному напрямі, якій дав поштовх у відкритті нових п’яти 

зіркових готелів Києва. 

Чим більше є готелів високого сервісу, тим більше до України будуть 

приїжджати заможні гості із всього світу, і це позитивно впливає на розвиток 

туризму в Україні.  

У 2009 р. відкрився готель «Intercontinental». Розташований в самому 

серці історичної столиці України, InterContinental Kyiv налічує 272 номери  

і є єдиним п’ятизірковим готелем класу «бізнес готель». 

У 2012 р. відкрився «Fairmont Grand Hotel». 12-поверхова будівля готелю 

знаходиться в історичному районі української столиці на березі Дніпра –  

на Подолі. Один із найкрасивіших готелів Києва. Кожен номер має свій 

колоритний шарм. 

У 2016 р. відкрився «Hilton». Фонд готелю складається з 262 номерів  

з системою управління «Розумний будинок». У розпорядженні гостей фітнес-

центр і spa, «бальна зала» на 400 осіб, бізнес-центр з 11 багатофункціональними 

конференц-залами, ресторани і бари. 

У 2016 р. також був реконструйований готель «City Holiday». Курортний 

спа-готель «City Holiday» знаходиться в Києві, у 16 км від вулиці Хрещатик  

та Майдана Незалежності. До послуг гостей конференц-зали та інші зручності 

для бізнесу. На території надається безкоштовна приватна стоянка. Повсюдно 

доступний безкоштовний Wi-Fi. 

У 2019 р. було реконструйовано такий готель як «Riviera House», 

розташований у центрі Подола. Номерний фонд налічує 65 стильних номерів, 

три конференц-зали, ресторан паназиатской кухні «KAMA», кондитерська-

бібліотека Sweet Book і кращий в місті вид на Поділ і Дніпро – ось короткий 

портрет готелю «Riviera House». 
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У період з 2019 по 2020 рр. експерти розходяться в думці про те, яка 

ситуація на готельному ринку Києва. За даними компанії JLL, вперше  

за останні 5 років на ринку готелів столиці спостерігалося зниження 

середньоринкових операційних показників. При цьому ситуація була різною  

в залежності від класу готелю. Готелі середньої цінової категорії утримували 

завантаження, а ось дорогі готелі відчули падіння попиту. 

У 2019 р. проводили дослідження де виявили, що середній дохід з номера 

1 366 грн, середня вартість номера 2 654 грн, середнє завантаження готелю 

51 % [1]. 

Також за весь 2019 р. Київ відвідали близько 1 500 000 туристів. 

Найближчим часом ми очікуємо суттєве збільшення нової пропозиції  

на ринку готельної нерухомості за рахунок введення в експлуатацію об’єктів 

незавершеного будівництва, а також готелів, які знаходяться на стадії 

реконструкції. 

Зокрема, в грудні 2020 р. очікується вихід на ринок готелю «Sheraton Kyiv 

Olimpiyskyi», який знаходиться під управлінням мережі «Marriott Hotels  

& Resort». Запланований номерний фонд готелю складе 208 номерів. 
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СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КАПСУЛЬНИХ ГОТЕЛІВ В УКРАЇНІ 

Засновником капсульних готелів є високотехнологічна країна  

з розвиненою туристської інфраструктурою – Японія. Країна володіє 

розвиненим готельним сектором, в якому представлені різні типи готелів для 

різних класів і категорій туристів, що є безсумнівним плюсом туристської 

інфраструктури. Готельний сектор Японії представлений різними типами 

готелів: «хотеру», «рьокан», традиційний японський готель, «мінсюку», 

«готелі-онсен», бізнес-готелі, готелі капсульного типу, готелі для побачень, 

готелі категорії «люкс», молодіжні пансіонати. Мінусом японських готелів 

вважають високу вартість, а плюсом – національну самобутність і атмосферу 

японського гостинності. 

Перший готель капсульного типу було побудовано в японському місті 

Осака. Розроблено Кісі Куракавою і відкрито 1 лютого 1979 р. 

Кімнатою в капсульному готелі є капсула розміром приблизно 

2×1×1,25 м. Цього розміру достатньо, щоб спати, дивитися телевізор або 

читати. Зазвичай відвідувачів просять не палити і не їсти в капсулах [5]. 

Куріння в капсульних готелях заборонено. 
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Капсули розташовуються поруч одна з одною в два яруси. 

Конфіденційність забезпечується фіранкою або дверима зі скловолокна  

у відкритому кінці капсули. 

Багаж постояльця зберігається зазвичай у шафці, розташованій недалеко 

від капсули. Туалети також розташовані окремо і є загальними. Більшість 

постояльців – втомлені офісні працівники, які не бажають здійснювати далеку 

поїздку додому від місця роботи, або нетверезі громадяни, які побоюються 

 за різних причин їхати додому. В Японії в капсульні готелі рідко заселяють 

жінок, оскільки власники готелів відносять їх до джерел шуму і занепокоєння, 

що може перешкодити чоловічому відпочинку. Однак їм можуть все-таки 

виділити один поверх, але за умови, що вони не будуть заходити на «чоловічу 

половину» готелю. 

Найбільший капсульний готель – «Грін Плаза Сіндзюку»2* в Токіо,  

в якому 660 капсул. 

Розглянемо капсульні готелі представлені на готельному ринку України. 

Україна, «GettSleep Boryspil».  

Відкриття мережі капсульних готелів «GettSleep Boryspil» – це наявна 

затребувана ідея короткочасного відпочинку в дорозі.  

Усі капсули відповідають санітарним нормам і вимогам пожежної 

безпеки. У капсулі підтримується комфортний мікроклімат і здійснюється 

повітрообмін. Зручна система тарифів вдень від 1-го години вночі від 3-х годин, 

відсутність фіксованого часу заїзду дозволяють гостям готелю оплачувати 

тільки той час, протягом якого вони проживають в готелі. Швидка процедура 

Check-in і Check-out. Безкоштовне розміщення дітей до 6-ти років (без надання 

додаткового місця) [2]. 

Україна, «А-ХОСТЕЛ».  

Найбільший капсульний готель в Києві. 

Він розташований в самому центрі Києва, що дає унікальну можливість 

ознайомитися з історичними пам’ятками міста, відвідати стадіон НСК 

«Олімпійський», який знаходиться всього в 20-ти метрах від місця 

розташування. 

Тут поєднане те, чого не вистачає стандартним хостелам: комфортні 

персональні капсули, просторі номери для спільного проживання, а також 

зручні номери для двох, що включають ванну кімнату. Не менш значна 

особливість «А-ХОСТЕЛ» інтер’єр, виконаний в стилі LOFT. 

У розпорядженні хостела: 

152 одномісних капсули; 

32 двомісних капсули (64 спальних місця); 

4 загальні кімнати (33 спальних місця); 

6 двомісних номерів з ванною кімнатою. 

Загальна місткість – понад 250 гостей [1].  

Україна, «Monotel». 

У Києві відкрилася мережа капсульних готелів під назвою Monotel.  

Перші два футуристичних «монотеля» відкрилися на бульварі Тараса 

Шевченка, 9/28 і на вулиці Богдана Хмельницького, 58-а. 
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У «Monotel» є жіночі і чоловічі капсули, а також капсули для пар. 

Вартість однієї ночі починається від 1000 грн. І за додаткові 150 грн можна 

замовити сніданок. Капсули обладнані однаково і відрізняються тільки 

площею. Одномісна капсула розрахована на вагу до 200 кілограмів. У довжину 

220 см, в ширину 150 см. 

Кожна капсула обладнана системою подачі повітря, memory-матрацом, 

навушниками, зарядкою для гаджетів, USB-портом, мережею Wi-Fi і дзеркалом 

з підвіскою. 

Капсула відкривається за допомогою електронного ключа, який запускає 

її роботу. Навігація всередині – на англійській мові, з сенсорним управлінням 

[3].  

Отже, головною перевагою капсульного готелю в порівнянні з хостелом – 

особистий простір. Розмір стандартної одномісній капсули починається від 

80 см х 120 см х 200 см. Цього розміру достатньо, щоб спати, сидячи 

працювати на ноутбуці, читати. У капсулі достатня кількість розеток для 

зарядки мобільних пристроїв, індивідуальна для кожного гостя система 

припливу повітря, освітлення, штанга для одягу і місце для речей. 

І, звичайно, не менш важлива перевага – з точки зору бюджету – 

демократична ціна, дешевше кімнати в готелі. У разі розміщення капсульного 

готелю в аеропорту – дешевше бізнес-зали, багато гостей також відзначають, 

що це вигідніше, ніж той же час сидіти в кафе в очікуванні рейсу, тому що 

дозволяє уникнути зайвих витрат, і при цьому відпочити і виспатися. 

Додатковою перевагою є гнучкий погодинний тариф, який дозволяє гостю 

забронювати капсулу рівно на необхідну кількість годин. 

Експерти готельного сектора прогнозують появу таких об’єктів у всіх 

ключових транспортних вузлах не тільки столиці, а й великих міст. Окупність 

проєктів складає 3–5 років в залежності від місця розташування. Ключовим  

є великий транспортний і пасажиропотік, отже, високе завантаження, 

багаторазове використання номерів протягом дня (висока оборотність місця). 

Штат готелю мінімальний, послуг служби харчування і додаткового сервісу,  

як правило немає, площа використовується по максимуму. Головними 

вимогами до такого готелю є чистота і тиша. 
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ВEAUTY-СЕРВІС  

У ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

Салони краси при готелях – відображення тренду сучасного готельного 

господарства. Гості обирають ті заклади, які надають максимальний спектр 

послуг, що є свідченням турботи про клієнта, престижу та рівня готелю. 

Пріоритет №1 – комфорт і зручність гостей. 

Нікому не хочеться витрачати час на пошуки майстра манікюру або 

перукаря в чужому місті. Важливо, щоб можна було привести себе в порядок 

напередодні ювілею, весілля, ділової зустрічі або романтичного побачення. 

Відвідування процедур не порушує розміреності відпочинку – насолоджуватися 

релаксуючою атмосферою салону краси, можна не покидаючи готель [1]. 

Нинішній готельний бізнес стає все більш різноманітним, нікого не 

дивує, що готель має власний таксопарк, службу доставки і охорону. Часом 

саме те, що готель має б’юті-салон, і стає визначальним фактором при виборі 

пункту для зупинки людини на відпочинок. Гості свідомо намагаються віддати 

перевагу тому готелю, де пропонують комплекс різноманітних послуг, що 

дозволяє скоротити і час, і фінансові витрати. 

Більшість людей, що зупиняються в готелі – це, звичайно ж, гості міста.  

І, перш ніж приступити до вирішення справ, багатьом з них хотілося б привести 

себе в порядок і мати прекрасний вигляд. Не у кожного буде достатньо часу, 

щоб шукати в чужому місті салон краси. У цьому випадку готель, що має салон 

краси, – чудова альтернатива. Неодмінно підберуть стрижку, зроблять укладку, 

виконають макіяж для офіційної зустрічі або романтичного побачення. Гостям 

готелю достатньо зробити один дзвінок, щоб записатися до майстра. Так само 

 є можливість запросити майстра безпосередньо до номеру. 

Колорування волосся, фарбування брів і вій, манікюр, педікюр, 

процедури по догляду за обличчям, візаж – ось послуги, які користуються 

найбільшим попитом та які може запропонувати салон краси при готелі своїм 

клієнтам. 

Розташування салону краси на території готелю в порівнянні  

зі звичайним салоном передбачає такі переваги: 

- постійна наявність потенційних відвідувачів, які швидше прийдуть, ніж 

будуть шукати салон краси в місті; 

- взаємовигідне партнерство: салон отримує клієнтів, а готель підвищує 

свій престиж і статус; 



90 
 

- у випадку, коли готель запрошує публіку на різноманітні заходи, 

відповідно, підвищується і число бажаючих скористатися послугами салону 

краси; 

- у відвідувачів салону, розташованого в готелі, не буде проблем  

з паркуванням; 

- не потрібно доглядати за будівлею. Це зробить власник, в чиєму 

розпорядженні знаходиться готель; 

- можливість домовитися з господарями готелю про невелику орендну 

плату; 

- у разі тісної співпраці для співробітників салону готель може 

запропонувати приміщення для проживання; 

- готель може надати місце для харчування працівникам салону; 

- можна заощадити на персоналі, наприклад, якщо це буде зафіксовано  

в договорі, що салон краси прибиратимуть покоївки готелю; 

- немає необхідності організовувати охорону, готель має свою службу 

безпеки. 

У будь-якої послуги повинні бути прописані стандарти виконання. Це 

особливо важливо, якщо процедуру надають кілька майстрів. В цьому випадку 

у гостей буде впевненість, що вони, навіть відвідуючи різних фахівців, 

гарантовано отримають якісну послугу. Як правило, при виконанні тієї чи іншої 

стандартної процедури використовуються косметичні засоби певних 

виробників. На практиці салон краси часто стикається з такими випадками, 

коли клієнти звикають до певної лінії косметики і можуть відмовитися від 

процедури в разі заміни продукту [2]. 

Трапляються випадки, коли люди не мають можливості зупинитися  

в готелі або готель не може надати цю можливість, наприклад, якщо всі номери 

зайняті, але людина має потребу в послугах салону. У такому випадку існує 

мобільний салон краси – відносно новий вид послуг, який включає в себе 

команду професійних стилістів, візажистів, майстрів манікюру та педикюру, які 

пропонують послуги на дому, в офісі або в будь-якому місці в разі потреби. 

Ідея мобільного салону краси зародилася в головах англійців. Подібна 

послуга є актуальною в США і Європі вже 5 років, однак в Україні подібний 

сервіс не був поширений офіційно в професійній якості. Бізнес-ніша – вільна. 

Людей, яким катастрофічно не вистачає часу стає все більше, отже, 

затребуваність послуг краси з доставкою за місцем вимоги зростає. Послуги на 

дому не вимагають ліцензії та дозволів. Обов’язкова тільки санітарна 

книжка [3]. 

Із появою виїзних салонів краси, замовники можуть отримати послуги 

вдома, без черг і витрати часу і грошей на дорогу до салону.  

Клієнтами мобільного бьюті-сервісу є: 

- молоді мами, які знаходяться в декреті і не мають можливості 

виїжджати в місто для «наведення» краси; 

- ділові люди, яким важлива кожна година особистого часу; 

- дівчата і жінки, яким знадобилися послуги майстра манікюру, перукаря, 

візажиста на дому «на сьогодні»; 
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- чоловіки, у яких немає часу на походи в салон, і які в жіночому 

«царстві» відчувають себе некомфортно, а статус вимагає мати доглянуті руки  

і акуратний манікюр; 

- топ-менеджери компаній, люди з дуже динамічним графіком роботи, 

але, при цьому, люблять мати завжди стильний і доглянутий зовнішній вигляд – 

замовляють послуги до офісу. 

Так склалося, що до кращих майстрів доводиться записуватися за кілька 

тижнів. Це не завжди практично і раціонально, особливо, якщо виглядати 

неперевершено потрібно сьогодні. Мобільний салон краси включає в себе весь 

спектр потрібних послуг, що дозволяє за один виїзд зробити педикюр  

і манікюр, SPA догляд для шкіри рук і ніг, зачіску, макіяж, корекцію  

і фарбування брів, фарбування вій і навіть ботокс і кератин для волосся. Як 

показує практика і відгуки клієнтів, виїзний сервіс значно економить час, і при 

цьому, клієнт отримує якісні послуги саме там і тоді, коли вони потрібні.  

Переваги послуг виїзного салону: 

- не потрібно витрачати час на дорогу в салон і назад; 

- сервіс можна замовити додому, офіс; 

- майстер може приїхати навіть через годину після замовлення; 

- сервіс продуманий до дрібниць: для кожного клієнта набір одноразових 

витратних матеріалів, манікюрні інструменти стерильні, упаковані в крафт-

пакети; 

- у салоні своя обладнана стерилізаційна кімната; 

- всі майстри працюють однаково якісно, швидко по стандартам; 

- косметика, препарати, матеріали класу люкс; 

- майстри працюють в масках, уніформі, рукавичках, одягають бахіли; 

- всі майстри працюють тільки на матеріалах, інструментах, які надає  

і контролює компанія; 

- професійно підготовлені фахівці, які постійно навчаються і підвищують 

кваліфікацію. 

Б’юті-сервіс при готелі, який виконує не тільки стаціонарні послуги, 

 а й мобільні – це сувора концепція бренду, який дорожить своєю репутацією. 

На перше місце тут завжди виходить професійна робота команди і якість 

сервісу. Створено для людей, які цінують свій час і віддають перевагу 

безпечному сервісу [4]. 
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

ГОТЕЛЬНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ 

Вітчизняна індустрія гостинності продовжує поступово розвиватися.  

На український ринок, починаючи з 2007 р., увійшли та планують подальшу 

співпрацю міжнародні готельні мережі такі як «Radisson Hotel Group», 

«InterContinental Hotels and Resorts, Hyatt Hotels Corporation», «Hilton Hotels  

& Resorts», «Mercure», «Sheraton», «Marriott International», «Accor Hotels», 

«Rixos», «Continent Hotels & Resort, Park Inn», «Orbis», «Comfort Green Hotels», 

«Holiday Inn» та ін. Такі рішення великих міжнародних операторів готельного 

бізнесу характеризує країну як надійного та перспективного партнера щодо 

вкладення інвестицій, подальшого бізнес співробітництва. І як результат, уже у 

2018 р. за кількістю нових брендованих номерів місто Київ з показником – 

591 од. зайняло почесне друге місце, залишивши позаду себе такі міста як 

Санкт-Петербург – 539 од, Єреван – 470 од. та Тбілісі – 402 од. Цей рік для 

готельного бізнесу був рекордним з точки зору введення нового брендованого 

номерного фонду в порівнянні з трьома попередніми. За оцінкою експертів,  

у 2018 р. в регіоні країн СНД з’явилося на 29 % більше готельних номерів, ніж 

у 2017 р., тобто  8,0 тис. од. проти 6,2 тис. од. 

Україна продовжує нарощувати свої туристичні можливості, сфера 

туризму і гостинності показує динамічний ріст, де очікується тенденції 

зростання фінансово економічних показників, а саме збільшення кількості 

готельно-ресторанних закладів, заповнюваність і попит на різноманітні 

категорії номерного фонду, що пов’язано з інтенсифікацією внутрішнього 

туризму. Індустрія гостинності іде шляхом різноманітності послуг і видів 

діяльності, застосування різних цінових стратегій, які засновані на 

клієнтоорієнтованих підходах [1]. 

У наступні роки потік туристів може збільшитися в рази, що 

потребуватиме модернізації уже наявних і створення нових підприємств у сфері 

ресторанного і готельного бізнесу. Навіть за сьогоднішньої складної 

економічної ситуації спостерігається дефіцит готелів і ресторанів як для 

внутрішніх потреб, так і для забезпечення потреб зростання кількості туристів, 

що відвідують Україну [5]. 

За даними Державної служби статистики України, на сьогодні функціонує 

2 777 готелів, мотелів різного типу від бутик до бізнес готелів. Набув 

популярності серед туристів з Європи та країн Південно-Східної Азії мініготелі 
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економ-сегмента з якісним обслуговуванням у види хостелів, які почали масово 

з’являтися в Україні під час підготовки до футбольного чемпіонату Європи  

та пісенного конкурсу «Євробачення». І станом на сьогодення їх кількість 

складає біля 2,0 тис. од. разом із ін. закладами розміщення, орієнтованими на 

бюджетного споживача. 

За даними міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України спостерігається позитивна динаміка щодо сплати 

податкових платежів до Державного бюджету України підприємствами, що 

здійснюють туристичну діяльність. У 2018 р. сума податкових платежів від 

юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, які здійснюють туристичну 

діяльність, склала 4222,2 млн. грн, що на 20,7 % більше, ніж у 2017 р. Обсяг 

надходжень, які поступили від сплати туристичного збору за результатами  

2018 р. склали 90,7 млн. грн, що на 29,2 % більше, ніж у 2017 р. 

Незначне зменшення спостерігається у кількості в’їздів іноземних 

громадян до України в І півріччі 2019 р., в порівнянні з аналогічним періодом 

минулого року (–5,6 %), що зумовлено зменшенням туристичного потоку  

з прикордонних країн. є прибутковою, показує високий ступінь адаптації  

до негативних факторів зовнішнього середовища [3]. 

 На динаміку росту сектора національної економіки впливають проблеми 

внутрішнього та зовнішнього характеру, які суттєво стримують динаміку 

відтворення до сектора національної економіки та його 

конкурентоспроможність у порівнянні з розвинутими країнами світу. 

Серед них дуже повільні темпи розвитку якісного і доступного 

готельного сектора, наявний готельно-ресторанний фонд премиум та економ 

формату не відповідає світовим стандартам, низькі темпи будівництва сучасних 

комфортабельних та бюджетних готелів, орієнтованих на середнього 

споживача, відповідних готельних послуг. 

Важливими факторами «стримування» готельно-ресторанного бізнесу  

є також відсутність відповідної обслуговуючої інфраструктури на зразок 

паркінгів, фітнес-центрів, конференц-залів і орієнтація на двомісні номери, які 

не відповідають європейським стандартам. Окремим фактором стримування 

прибутковості мережі готельного й ресторанного бізнесу є низька купівельна 

спроможність населення та недостатньо розвинута сфера послуг  

та не конвертованість готельних послуг. 

 За таких умов є необхідним формування й реалізація державної 

інвестиційної політики щодо розвитку готельно-ресторанної індустрії, яка  

б залучала до себе найважливіші складові, такі як: механізми державного 

регулювання цієї галузі, ресурсне забезпечення й пільгове фінансування 

розвитку, організаційно функціональне забезпечення управлінських процесів, 

інформаційно-методичне забезпечення галузі, тобто систематична інформація, 

оцінювання впроваджених інновацій тощо [4]. 

У складних макроекономічних умовах індустрія гостинності  

є прибутковою, показує високий ступінь адаптації негативним факторам 

зовнішнього середовища і тому на сьогодні державою на фінансування 

вітчизняної туристичної галузі в проєкті Держбюджету-2020 передбачено 
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240 млн. грн, що бути сприяти розвитку внутрішнього туризму, створенню 

туристичної інфраструктури, просуванню українських туристичних продуктів 

 у світі та підвищення рівня туристичного сервісу в Україні, і наддасть 

позитивний результат: збільшення в кілька разів частки туризму ВВП, 

збільшення прибутковості підприємств галузі, збільшення внутрішнього  

і в’їзного туристичного потоку та інше [2]. 

Вітчизняний готельний бізнес повинен розвиватися з урахуванням 

накопиченого світового досвіду. Україна активно входить в усі світові процеси, 

і глобалізація починає справляти все більший вплив на діяльність вітчизняних 

готелів. Використання багатого закордонного досвіду в практиці ведення 

готельного бізнесу за умови його адаптації до українських умов дозволить 

підвищити його ефективність.  
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комунікацій, які сприятимуть підвищенню конкурентоспроможності 

туристичних підприємств і дестинацій. 

Безперервний комунікаційний зв’язок з боку суб’єктів туристичної  

та суміжних сфер діяльності на всіх етапах подорожі із наявними та 

потенційними туристами забезпечується за допомогою різних форм 

маркетингових комунікацій. Новим трендом комунікацій із споживачами 

туристичних послуг є гейміфікація, яка є частиною сучасної інформаційно-

комунікаційної інфраструктури і набуває популярності в маркетинговій 

діяльності компаній, використовуючи найкращі ідеї, запозичені від програм 

лояльності, ігрових механік і поведінкової економіки та створюючи механізми 

співучасті туристів в бізнес-процесах. 

Гейміфікація (від англ. Gamification) – застосування ігрових елементів  

і ігрового мислення поза ігровими контекстами з метою залучення користувачів 

і споживачів до вирішення прикладних завдань, використання продуктів або 

послуг.  

Гейміфікація є різновидом ігрової методики, завдяки якій надається 

ігрова форма будь-якій діяльності, що сприяє зростанню інтересу учасників 

витрачати на неї свій час і сили, залучається та втримується споживач, 

орієнтований на накопиченні своєрідних бонусів та балів. В основі стратегії 

гейміфікації лежить винагорода за виконані завдання у вигляді балів, відзнак 

або рівнів, індикаторів прогресу і видачі виконавцю віртуальної валюти. 

Гейміфікація ефективно себе зарекомендувала в якості важеля впливу  

на сучасних споживачів, незалежно від їх віку, соціального стану та інших 

характеристик.  

Популярність концепції гейміфікації більшою мірою визначена 

зрушенням поколінь у віковій структурі у сторону молодого покоління 

міленіалів (born digital, digital natives, Net-Geners, Y-generation, MeMeMe-

generation, millennials), яке народилося й соціалізувалося в умовах нового 

інформаційного середовища. Інтернет технології, смартфони та ігри  

є невід’ємною стороною їх життя, що стимулює розвиток інтерактивних засобів 

для залучення цієї категорії до реалізації проєктів із впровадженням ігрових 

елементів. У 2017 р. на планеті нараховувалось приблизно 1,7 млрд осіб 

мелініалів, тобто майже 24 % загальної кількості населення Землі. За оцінками 

експертів, до 2025 р. 75 % робочих місць у світі займатимуть представники 

цього покоління [3].  

Активне проникнення ігрових методів у маркетинг пояснюється 

наступними факторами: 

- значне охоплення дорослих людей різними ігровими заходами  

і монетизація цих заходів; 

- постійна доступність мобільних пристроїв та Інтернету; 

- падіння ефективності традиційних видів реклами.  

Гейміфікація в маркетингу дає змогу вирішити такі завдання: залучення 

користувачів, утримання уваги споживачів, монетизація відвідування.  

Гейміфікація в туризмі може набувати різних форм, таких  

як: використання доповненої та віртуальної реальності з ігровою метою, 
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гейміфікація турів, ігри в тематичних парках, ігри між об’єктами культурної 

спадщини, сторітеллінг, ігровий досвід в ресторані або закладі розміщення,  

як розвага під час польоту літаком, ігрофікація в музеї, повністю віртуальний 

тур в ігровому форматі тощо [2, с. 61]. 

Мобільні інформаційні послуги демонструють наявність значного 

потенціалу, і в якості джерела інформації для клієнтів про території, і якісного 

каналу зв’язку з постачальниками туристичних послуг. Розвиток смарт-

туризму, постійне і систематичне використання смарт-елементів призводить  

до додаткової цінності подорожей, надання додаткових сервісних послуг у 

сфері міського культурного туризму [1, с. 117].  

Впровадження гейміфікації в музейний простір сприяє його 

привабливості та мотивує відвідувачів до відвідування музеїв. Розробка 

атрактивних музейних програм, ігор, квестів, інтерактивності музейних 

експозицій дозволяє зануритись в певну атмосферу, оживити музейний простір. 

Тенденція ігрового злиття цифрового простору із реальним завдяки 

використанню мобільних додатків дозволяє поєднати електронну гру  

з простором реальності, ігровим чином пов’язавши цифровий простір  

із музейним. 

Сучасні мультимедійні можливості поєднують реальне середовище та VR 

технології. Відкриті квести та мобільні квест-додатки з механізмами доповненої 

реальності створюють новий світ для мандрівників і трансформують подорож  

в захоплюючу гру. Мобільні додатки заохочують більшу кількість людей  

до подорожей з метою дослідження нових міст. Одним з мобільних додатків, 

які містять безкоштовні квести для тих, хто опинився в новому місті і хоче піти 

нестандартним туристичним шляхом, аби отримати нові враження, відзначити 

незвичайні деталі, витратити менше часу на екскурсію є WalQlike. Додаток  

в інтерактивній формі проводить унікальні прогулянки незвичайними місцями 

Києва та Львова. Він містить біля 10 маршрутів Львовом, серед яких 

пізнавальний та веселий «Єврейський квест», під час якого турист має змогу 

відвідати старовинну синагогу на місці якої раніше існував «дім побачень», 

побачити перший Львівський хмарочос, побудований на кошти відомого єврея-

мільйонера, та непомітно для себе опинитись на місці, де раніше 

розташовувалось найстаріше єврейське кладовище. Під час квесту на туриста 

чекають 11 локацій і тригодинна прогулянка містом. Зросла кількість квестів  

і по Києву: «Фонтани Києва», «Коти і котики Києва», «Янгольський Київ», 

«Загадки від архітектора Городецького», «Особняки і палаци Липок», «Історії 

Сивого Подолу», «Місто промовляє», «Як козаки Україну захищали», 

«Мисливці на привидів». Квести можна проходити поодинці, в компанії друзів 

або разом із сім’єю, із дітьми, домашніми улюбленцями тощо. Додаток зберігає 

враження користувача якими він має змогу ділитися в соціальних мережах. 

Також у програмі передбачена можливість створення квестів за власними 

маршрутами. 

Елементи гри впроваджуються і в роботу готелів та ресторанів для 

ефективного продажу послуг та збільшення кількості споживачів. Адаптація 

цих закладів до використання ігрових технологій, застосування систем 
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лояльності, накопичення балів, якими вимірюються досягнення користувачів у 

процесі гри, винагороди за виконані завдання або досягнення певного статусу 

(рівня, кількості балів) є економічно вигідною для підприємства. Реальні 

переваги (безкоштовний сніданок/обід/вечеря, додаткова страва, збільшення 

чисельності гостей, зменшення суми чеку тощо) є ефективними поряд  

із віртуальними. Реальні винагороди зближують користувача із реальним 

закладом, дозволяють йому оцінити усі його переваги та в результаті 

перетворюють його із віртуального в реального лояльного споживача послуг. 

Таким чином, гейміфікація є маркетинговою новацією у сфері туризму  

та виступає конкурентною перевагою підприємств та дестинацій. Використання 

ігрового формату в туристичних послугах дозволяє залучити нових, утримати 

та мотивувати постійних споживачів та стає невід’ємною складовою більшості 

туристичних подорожей.  
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ВИКОРИСТАННЯ РОБОТІВ  

У ВИРОБНИЦТВІ КУЛІНАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

Останнім часом роботи все частіше фігурують в новинах про розвиток 

закладів ресторанного господарства, вони зараз є невід’ємною частиною 

бізнесу для пришвидшення роботи та зменшення собівартості на виготовлення 

продукції. Метою долідження є дослідити стан роботизації виробництва  

у ресторанному бізнесі. 
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У ресторанах роботів намагаються застосувати з початку нульових років 

XXI ст. Відомі кілька спроб застосування роботів різного типу в якості 

офіціантів, також роботів задіють для прийому замовлень «з голосу», для 

виробництва і переробки їжі, наприклад, для виготовлення гамбургерів, для 

завантаження локшини в котел і її вилучення, розмазування соусу по заготівлі 

для піци або для чищення цитрусових. 

Про заміну кухарів і повної роботизації громадського харчування  

не йдеться: асистент бере на себе лише частину монотонних повторюваних 

операцій, нудних для людини і не вимагають його критичного мислення. 

Роботи навчилися пекти бургери, допомагають у приготуванні піци  

і локшини, їх намагаються застосувати для смаження сосисок і приготування 

суші. А тепер машини займуться салатами. 

Виробляє новинку каліфорнійська компанія «Chowbotics Inc», яка 

нещодавно привернула фінансування в розмірі 5 млн дол у першому раунді 

компанії зі збору коштів на розробку роботів для громадського харчування. 

Компанія планує розміщувати робо-кіоски Sally в ресторанах, кафетеріях, 

готелях, аеропортах, медичних установах, словом, скрізь, де є люди, які хочуть 

їсти. Апарати містять близько 20 пластикових контейнерів з різними овочами, 

які автомат здатний комбінувати приблизно в тисячу різноманітних салатів 

 за вибором покупця. 

Використовувати робо-кіоски можна по-різному: кухонний варіант Sally 

без особливих візуальних вишукувань займеться компонуванням замовлень  

в нетрях кухні кафе чи ресторану, а оформлений у вигляді торгового автомата 

«робот» з тачскріном для замовлень і пристроєм для зчитування кредитних карт 

для оплати, займеться виготовленням салатів для відвідувачів і прийомом від 

них оплати. З огляду на точність Sally при комбінації інгредієнтів, покупці 

зможуть отримати детальну інформацію про склад та калорійність салатів, адже 

багато людей зараз надають цьому значення. 

Робот Flippy – кухонний робот-асистент для виробництва бургерів. 

Розробник кухонної робототехніки «Miso Robotics» випустив Flippy, 

робо-маніпулятор для перевертання бургерів. Іскін пристрої (штучний інтелект) 

здатний відрізнити шматок курки від булочки, а готовий бургер від заготовки. 

Flippy відноситься до так званих «коботам», або кооперативних роботів – 

якщо машина зафіксує присутність людини в робочій зоні, то задіяний 

розробниками промисловий маніпулятор «Universal Robotics» негайно 

зупиниться, щоб виключити зіткнення з людиною і можливі травми. 

Автомат з приготування гамбургерів «Momentum Machine» розрахований 

на обсяг, відповідний Лас-Вегасу, він видає 400 бургерів на годину.  

За прогнозами аналітиків "Pew Research Center", до 2025 року в кулінарній 

галузі буде використовуватися ще більше технологій, а кухарям доведеться 

підлаштовуватися під таку тенденцію. 

Робо-бариста Briggio. 

Американська мережа супермаркетів «Whole Foods» впроваджує робо-

бариста Briggio – пристрій займеться продажем гарячих і холодних 
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кастомізованих напоїв, включаючи латте, чай, гарячий шоколад і капучино. 

Розмістити замовлення можна буде за допомогою тачскрін або з додатку  

в смартфоні. Клієнти можуть замовити напої завдяки веб-додатку, або 

безпосередньо з апарату. Ще до замовлення, стоячи в черзі, кожен має час 

визначитися з напоєм і завантажити замовлення через смартфон. Це дає 

замовнику певну гнучкість вибору швидко випити свій улюбленіий американо  

і не стояти у великій черзі. Оплата здійснюється в момент замовлення, так що 

все, що залишилося зробити, це підібрати каву по дорозі на заняття. Робот може 

навіть надіслати текст покупцеві про те, що напій готовий. Робот-бариста 

Briggo готує 100 чашок кави в годину. 

У найближчі роки багато рестораторів все більш активно будуть 

переходити до використання промислової автоматики - вартість людської праці 

з часом тільки зростає, в той час як машини здатні працювати 24 години без 

вихідних і відпусток, а ціна на них незмінно падає в міру зростання  

їх масовості. Сучасні пристрої, здатні виконувати той же обсяг роботи, що  

і людина, яка отримує в McDonalds 15 дол. за год, обходяться власником 

підприємств швидкого харчування від 25 дол до 35 тис. доларів і можуть 

окупитися за 6 місяців. 

Отже, використання роботів у виробництві продукції закладів 

ресторанного бізнесу набуває все більшої популярності і актуальним  

є створення повністю роботизованих цехів, що збільшить продуктивність 

виробництва та зменшить собівартість готових страв. Наразі можливе 

впровадження роботів, які виготовляють салати, бургери, піцци та напої. Дані 

дослідження можуть бути використанні для розроблення сучасних концепцій 

ЗРГ. 
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ІННОВАЦІЇ У ГОТЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ  

Інноваційна діяльність – це вид діяльності суб’єктів господарювання, 

спрямований на появу нових або удосконалених рішень, оформлених  
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в інноваціях. Інноваційні рішення відіграють величезну роль у розвитку бізнесу 

і особливе місце займають у готельній галузі.  

Дослідження інноваційного потенціалу та ефективність його 

використання повинні враховувати комплекс факторів зовнішнього  

і внутрішнього впливу, але на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу, 

що наближені до споживача, у першу чергу, необхідно направляти зусилля на 

цільові фактори соціально-економічного становища працівників, розвивати  

їх інтелектуальну складову та творчу активність. 

Специфіка інноваційної діяльності пов’язана з довгостроковим 

характером отримання результатів, підвищеним ризиком, непередбачуваністю 

результатів, потенційно високими прибутками. Крім того, інноваційна 

діяльність означає відмову від укорінених схем організації, вона не може 

покладатися ні на одну з форм стандартизації. Таким чином, інноваційний 

процес означає процес створення, впровадження і поширення інновацій.  

Інноваційний розвиток – це процес господарювання, що спирається  

на безупинний пошук і використання нових способів і сфер реалізації 

потенціалу підприємства у змінних умовах зовнішнього середовища у рамках 

обраної місії та прийнятої мотивації діяльності і пов’язаний з модифікацією 

існуючих і формуванням нових ринків збуту.  

Індустрія гостинності є візитною карточкою України та показником  

̈ії̈ соціально-культурного та економічного розвитку. Тому її розвиток  

є важливим елементом інтеграції українського туристичного ринку  

в європейський бізнес і культурне середовище.  

У готельних комплексах доречно впроваджувати інноваційні технології 

обслуговування гостей, оскільки спостерігається недостатня автоматизація 

більшості процесів, в тому числі поселення та розрахунку, обслуговування 

мешканців готелів, обмежена кількість послуг, що надаються мешканцям 

готелів в Україні, в порівнянні з іншими країнами світу. Це впливає на високий 

рівень видатків, що зменшують розмір отриманого прибутку. Висока ціна за 

готельний номер суттєво зменшує конкурентоспроможність вітчизняних 

готелів, кількість споживачів, які можуть користуватися готелями. Зменшується 

попит іноземних туристів у зв’язку з обмеженим обсягом послуг, що 

надаються, і їх низькою якістю надання, незручним розташуванням  

та недостатньо розвинутою інфраструктурою.  

Сьогодні послуги готельно-ресторанного бізнесу украй затребувані  

та вимагають поліпшення якості обслуговування на високому рівні  

і різноманітності, з метою залучення більшої кількості клієнтів [1]. 

Сучасний розвиток індустрії гостинності спрямований на створення та 

залучення якомога більшої кількості гостей та отримання максимальної 

кількості продажів, завоюванню довіри гостя, формування позитивного іміджу 

підприємства. А це вимагає поліпшення якості послуг і удосконалення 

технологій, а саме: впровадження в закладах готельного господарства 

електронної системи управління закладом; інновацій в забезпеченні безпеки 

готельних підприємств; екологічних технологій; електронного меню; 
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використання нетрадиційних методів привернення персоналу (лізинг, 

аутсорсинг, аутстаффінг).  

Сьогодні більша частина готелів є автоматизованими, адже переваги 

даних систем очевидні не тільки готельєрам, але й гостям. Крім знижок  

і спеціальних пропозицій, існує безліч способів залучення клієнтів до готелів. 

Інноваційні рішення є одними з найпривабливіших факторів для гостей 

закладів готельно-ресторанного господарства [3, с. 37]. Проаналізувавши 

високотехнологічні новинки автоматизації готелів, можна виділити декілька 

основних, що сприяють конкурентній боротьбі.  

1. Системи інтерактивного телебачення (Interactive TV Systems) – 

сьогодні існує величезна розмаїтість моделей, наприклад, компанія Hoist 

Technology пропонує 3 види інтерактивних систем: – easy TV спеціально 

створена для недорогих готелів, що не можуть собі дозволити повністю 

замінити телевізійний парк на системні готельні телевізори; – класична 

інтерактивна система зі стандартним набором інтерактивних функцій; – IPTV – 

новітня система на базі цифрових технологій, які з кожним днем усе більше й 

більше розповсюджується в готельних підприємствах. До системи додається 

різноманітний контент: фільми, супутникові канали, музика. Крім контенту 

системи складаються з послуг, які не тільки допомагають гостеві бути 

обізнаним про пропозиції готелю, але й персоналу готелю знати про переваги 

гостей, наприклад, які фільми гість замовляв, яка їжа й напої йому до вподоби, 

замовляючи їх через послугу room service. 

2. Швидкісний бездротовий доступ в Інтернет (Wi-Fi). Зараз він 

повинен бути в кожній кімнаті готелю. Для багатьох гостей, і в першу чергу, 

для бізнесменів, бездротовий Інтернет з можливістю підключення до власного 

ноутбука є сьогодні є невідємною послугою в готелі [2, с. 37].  

3. Система керування електроенергією (Energy Management System). 

За допомогою даної системи готель може знизити витрати електроенергії 

приблизно на 30%. Через центральний комп’ютер контролюється й міняється 

температура в кожній кімнаті готелю. Управляючи кліматом у кімнаті, 

готельєри скорочують витрати й вносять вклад у зміни навколишнього 

середовища в кращий бік. Сучасний готель дуже специфічний у своїй 

експлуатації: лобі-бар, ресторан, фітнес- і конференц-зали, і всі номери повинні 

мати різне електропостачання. Наявність системи, здатної автоматично 

контролювати подачу світла, змінювати температуру в приміщенні або 

активізувати кондиціонер, є безперечною перевагою власника готелю [2, с. 38].  

4. RFID (Radio Frequency Identification). Дверний замок  

з радіочастотною ідентифікацією, при наявності якого гість попадає в номер й 

інші приміщення готелю без ключа. Такий інноваційний механізм стає усе 

більш популярним у готелях всього світу завдяки тому, що для його відчинення 

не потрібен ключ. Для доступу в номер гість може використати мобільний 

телефон будь-якої марки й не витрачати час на пошуки ключа, що загубився 

[3].  

5. Система керування внутрішніми службами готелю. Система 

керування back-office спрощує й підвищує ефективність роботи персоналу 
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готелю, скорочує кількість помилок і дозволяє поліпшити якість 

обслуговування постояльців. Координація ПК кожного співробітника, від 

покоївки до інженера, налагоджений на бездротову систему передачі 

інформації із центрального комп’ютера, що дозволяє персоналу мати доступ до 

даних: скільки товарів є на складі, які номери вимагають прибирання, які мають 

потребу в ремонті, а також враховувати особливі побажання гостей. Сучасний 

світ буквально «обплутаний» комп’ютерними мережами бронювання  

й резервування місць у готелях, і серед комфортабельних готелів уже немає 

таких, котрі б не були підключені до однієї або декількох мереж. В результаті 

еволюції готельні комп’ютерні системи сьогодні є інтегрованими, і поєднують 

функції взаємозв’язку із глобальними мережами бронювання, автоматизації 

операцій контактної служби (прийом і розміщення гостей, ведення картотеки та 

ін.), функції бухгалтерського обліку, контролю й фінансового менеджменту  

в цілому, забезпечення безпеки за допомогою електронних систем, контролю  

за технологічними системами й регулювання технологічних процесів 

життєзабезпечення (тепло- і водопостачання). Існує також великий вибір 

комп’ютерних систем для застосування в готелі як автоматизованих систем 

керування. Розроблювачі сучасних комп’ютерних систем для готелів можуть 

адаптувати свій програмний продукт під будь-який готель. Наявність технічних 

засобів безпеки в сучасному готелі також є обов’язковою умовою його 

успішного функціонування. Надання гарантій безпеки – показник певної якості 

обслуговування, фактор залучення гостей [2, с. 39]. 

6. Social Media Marketing (SMM). У сфері маркетингу відбувається 

зсув від традиційних рекламних інструментів до співпраці з аудиторією он-лайн 

та провідною роллю SMM. Будь-який гість може вплинути своїм відгуком  

в інтернет-мережі на репутацію закладу готельно-ресторанного бізнесу. 

Отже, в умовах безперервних економічних змін інновації стають 

основним чинником, що сприяє динамічному розвитку і підвищенню 

результативності функціонування підприємств готельно-ресторанного 

господарства. 

Підводячи підсумки, зазначимо, щоб посилити конкурентоспроможність 

підприємств готельно-ресторанного бізнесу, потрібно здійснювати інноваційну 

діяльність за її основними напрямами. Пропонується здійснювати оцінку 

майбутніх об’єктів інвестування як з допомогою методів маркетингового, так  

і фінансового аналізу. Запропоновані шляхи сприятимуть більш чіткому 

уявленню керівництва підприємств готельно-ресторанного бізнесу про його 

інноваційний потенціал та основні шляхи його підвищення. 
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ОСОБЛИВОСТІ СПA-ПОСЛУГ У КУРОРТНИХ ЗАКЛАДАХ 

Слово «СПA» найчастіше вживається для визначення СПA-закладів  

й охоплює елементи як традиційні лікувальні СПA, так і одноденні СПA 

(сучасні салони краси), СПA-центри чи СПA-готелі.  

СПA-центри при готелях – окремий великий сегмент ринку, який має 

тенденцію до стрімкого зростання. Популярність СПA серед туристів зростає 

щодня. Наявність СПA послуг в готелях категорії 4 – 5-ти зірок є необхідною 

складовою інфраструктури, такою ж доцільною складовою, як ресторан або 

бар. 

Сьогодні піклуватися про своє здоров’я стало не тільки модно,  

а й корисно. Люди починають стежити за своїм харчуванням, позбавляються 

від зайвої ваги, цікавляться різними методиками і процедурами оздоровлення 

організму, при цьому – не забуваючи і про естетичну сторону. Методом проб і 

помилок індустрія краси України виходить на новий рівень розвитку, взявши за 

основу слова великого Гейне: «Єдина краса, яку я знаю – це здоров’я». 

Виправити вже зроблені помилки і зберегти справжню красу на довгі роки 

можна шляхом використання напрямку лікувально-оздоровчого СПА [1, с. 128]. 

Особливістю даного СПA є раціональне поєднання процедур, 

спрямованих на діагностику, лікування та профілактику захворювань організму 

і проблем зовнішності, вирішення питань реабілітації пацієнтів, симбіозу 

послуг традиційної та косметичної медицини. Результатом відвідування СПA  

з медичної складової є не одноразовий ефект від конкретної процедури,  

а розроблена фахівцями індивідуальна відновлювальна програма, при 

дотриманні якої спосіб життя стає більш здоровим, а відчуття якості життя 

помітно змінюється – на краще. 

Мета проведення лікувально-оздоровчого СПA надана на рис. 1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Мета лікувально-оздоровчого СПA 
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Сьогодні в класифікації об’єктів СПA-ринку можна виявити такі основні 

групи: дэй СПA, заміський СПA, СПA природних джерел, що мають свої 

підгрупи (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Характеристика СПA-об’єктів 

 

Таблиця 1 

Класифікації СПA-закладів 

Класифікація СПA-закладів 

 за Міжнарожною 

 СПA Асоціацією (ISPA) 

Аналогічні заклади в Україні 

- Клубні СПA (без послуг 

проживання) 

СПA-центри клубного типу − це заклади, що 

надають побутові послуги для населення 

- СПA-круїзи Морські, річкові круїзи з елементами СПA 

- Денні СПA(без послуг 

проживання) 

Салони краси, СПA-центри, сауни, лазні. 

Курортні поліклініки, бальнеологічні та 

грязелікарні тощо (без послуг проживання) 

- СПA-готелі 

Готелі, де з допомогою мінеральних вод, 

термальних джерел, мінеральних солей, 

лікувальних грязей, водоростей, а також 

різноманітних масажів, масок, скрабів, 

пілінгів, покращують загальній стан 

відпочиваючих 

- СПA медичні заклади Стаціонарні лікувальні заклади 

- СПA мінеральні джерела 
Санаторії та пансіонати з лікуванням, що 

базуються на мінеральних джерелах 

- СПA-курорти Санаторії та пансіонати з лікуванням 

 

Хронічні обструктивні хвороби легень (ХОЗЛ) і бронхіальна астма (БА ) 

відносяться до найбільш поширених захворювань з високими показниками 

інвалідності та смертності. При ХОЗЛ патологічний процес в легенях має 
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системну дію на організм в результаті порушення респіраторної і метаболічної 

функцій. Розвивається гіпоксія, що викликає дистрофічні, атрофічні  

і склеротичні процеси у внутрішніх органах, пов’язані з порушеннями 

дихальної функції легень. Порушення метаболічної функції легень, пов’язане  

з інактивацією ангіотензинконвертази, адреналіну, норадреналіну, серотоніну, 

гістаміну, брадикініну, простагландинів, утилізацією ліпідів, генерацією  

і блокадою активних форм кисню, відбивається на нейрогуморальній регуляції 

обміну речовин. Одним з немедикаментозних засобів лікування ХОЗЛ та БА  

є солетарапія: різновидами якої є спелеотерапія та галотерапія [2, с. 298]. 

Спелеотерапія – це (грец. speleon – печера, therapia – лікування) не 

медикаментозний спосіб лікування. Суть методу полягає в перебуванні 

протягом тривалого часу в умовах своєрідного мікросередовища печер, гротів, 

соляних копалень, шахт. Спелеотерапія застосовується для лікування хворих  

з бронхіальною астмою та ін. захворюваннями органів дихання, гіпертонічною 

хворобою, захворюваннями суглобів. 

Метод лікування шляхом довготривалого перебування в мікрокліматі 

печер або ж соляних копалень відомий вже більше 2500 років, завдяки 

виявленим соляним термам на Сицилії. Спелеотерапія ж як метод лікування йде 

углиб століть, наприклад в стародавніх епосах Індії описується, як воїни 

відновлювали свої сили в оточенні підземних соляних гротів. 

В Україні на Закарпатті у 1968 р. в соляній шахті № 8 с. Солотвино 

відкрито лікувальне відділення із застосовуванням спелеотерапії. 

Наукові дослідження доктора медичних наук, професора Михайла 

Торохтіна призводять до того, що спелеотерапія, з часом, виділяється в новий 

фізіотерапевтичний напрямок.  

Головним лікувальним фактором спелеотерапії є сіль (її найдрібніші 

частинки розміром 1…5 мікрон). Саме найдрібніші частинки солі проникають  

у найвіддаленіші відділи бронхіального дерева та надають, бронходренажну, 

протизапальну, імунномодулюючу дію на респіраторний тракт,  

що опосередковано покращує загальний захист організму. Поліпшення 

дренажної функції і зменшення запалення дихальних шляхів сприяють 

зниженню гіперреактивності і зменшенню бронхоспастичного компонента. 

Природний мікроклімат соляних шахт дозволяє ефективно проводити 

лікування хворих застосовуючи такий метод, як спелеотерапія. До характерних 

властивостей кліматичного середовища солотвинських шахт можна віднести: 

температуру повітря 23–24 °С, досить низьку відносну вологість – 30–40 об. %; 

відсутність патогенних мікроорганізмів та алергенів; присутність аерозолю 

NaCl з дисперсністю аерозольних частинок 3-5 мікрон, концентрація активної 

речовини становить 2–5 мг/м куб. – повітря. 

Показання до призначення спелеотерапії: бронхіальна астма із будь-

якими клініко-патогенетичними варіантами перебігу; рецидивуючий бронхіт; 

гострий бронхіт (більш, ніж 2 тижні); силікоз; вазомоторні та алергічні 

ринопатії; хронічні фарингіти; хронічний та гострий тубоотит; атопічний 

дерматит в стадії стабілізації; псоріаз в стадії стабілізації; екзема; жирна 

себорея; гнійничкові ураження шкіри, вугрі. 
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З метою профілактики: часті ГРВІ, грип; часті гострі бронхіти, пневмонії; 

хронічні захворювання верхніх дихальних шляхів; полінози; кашель, 

пов’язаний з курінням, впливом виробничих полютантів. 

Пошук шляхів до відтворення штучного лікувального мікросередовища 

соляних печер призводить до того, що вже через 5 років після відкриття 

першого відділення де застосовувалася солетерапія будується, одна з перших  

в світі галокамера (соляна кімната), з аналогічним мікрокліматом підземного 

відділення лікарні в с. Солотвино. Галотерапія - це методика, завдяки якій 

відтворюється штучним чином мікроклімат, схожий з підземними соляними 

печерами, копальнями, шахтами. Даний метод заснований на цілющих 

властивостях солі.  

Дослідження підтвердили, що штучно модульоване середовище  

є аналогічне природному, що дало можливість розповсюдити і широко 

впровадити такий метод лікування, як галотерапія, впровадження якого не 

залежало від пори року, погодних, кліматичних та інших факторів.  

Регіон Західної України, на сьогодні є найбільш розвиненим у методиці 

соляного лікування, через наявність необхідного гірського клімату та лісів 

навколо. Саме тому є перспективним запроєктування СПA-лікувального типу, 

як інноваційної складової курортної інфраструктури східного регіону України. 
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АЕРОТЕРАПІЯ В ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ  

Останнім часом у світі спостерігається зростання інтересу туристів  

до лікувально-оздоровчого туризму. Швидкий темп життя, стресові ситуації, 

зростання потоку інформації, несприятлива екологічна обстановка в більшості 

країн змушує людей звертатися до цього виду туризму. Подорожі  

з лікувальними цілями були відомі ще в стародавніх Греції і Римі, громадяни 

яких використовували цілющі джерела та місця зі сприятливим кліматом для 

того, щоб зміцнити здоров’я.  

На сьогоднішній день ринок лікувально-оздоровчого туризму зазнає змін. 

Традиційні курорти перестають бути місцем лікування і відпочинку осіб 

похилого віку і перетворюються на поліфункціональні оздоровчі центри, 

розраховані на широке коло споживачів. Така трансформація курортних 
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центрів зумовлена двома причинами. Перша криється в зміні характеру попиту 

на лікувально-оздоровчі послуги. Популярним стає здоровий спосіб життя,  

у світі стає більше людей, які хочуть підтримувати фізичну форму і здоров’я. 

Переважно це люди середнього віку, що надають перевагу активному 

відпочинку і часто обмежені в часі. На думку багатьох експертів, споживачі 

такого типу будуть гостями курортів і гарантією процвітання лікувально-

оздоровчого туризму XXI ст. Друга причина переорієнтації полягає в тому, що 

курорти поступово втрачають традиційну підтримку, у тому числі фінансову, 

муніципалітетів і держави. Щоб вийти на нові сегменти споживчого ринку  

і залучити додаткових клієнтів, оздоровниці змушені диверсифікувати свій 

продукт [1]. 

Так, важливою частиною оздоровчого процесу людини в курортних 

центрах є аеротерапія. Аеротерапія (від грец. aer повітря і терапія) тривале 

дозоване перебування на відкритому повітрі або дозовані повітряні ванни. 

Використовується з метою загартовування і лікування. Лікування відкритим 

повітрям, поряд з сонце лікуванням і таласотерапією є частиною кліматотерапії. 

Мета аеротерапії  забезпечення організму киснем і підвищення стійкості його 

до температурних впливів зовнішнього середовища. 

Аеротерапія  важливий елемент оздоровчого процесу людини. При 

повітряних ваннах вільно рухається повітря, подразнюючи нервові закінчення 

капілярів шкіри, рефлекторно робить значний вплив на функції організму  

поліпшується дихання і насичується кров киснем, підвищуються окисні 

процеси та обмін речовин, тренуються м’язова і нервова системи, 

активізуються теплорегулюючі механізми організму, поліпшуються сон  

і апетит, підвищується опірність до простудних захворювань.  

Основні форми аеротерапії  повітряні ванни, що діють на оголене тіло, 

 і верандне лікування  перебування (лежання) на відкритих або напівзакритих 

верандах, а також на спеціальних майданчиках в парках. Лікувальній дії 

відкритого повітря хворі піддаються і під час перебування в парку, на пляжі, 

під час прогулянок, екскурсій, занять гімнастикою і спортивними іграми на 

повітрі. Аеротерапія становить невід’ємну частину лікування в санаторіях  

і будинках відпочинку.  

Повітряні ванни діляться на теплі, прохолодні і холодні. Прийом 

прохолодних і холодних ванн супроводжується рухами (легкі гімнастичні 

вправи, рухливі ігри). Повітряні ванни дозуються у хвилинах. Починають 

звичайно з прийому теплих повітряних ванн тривалістю 15–20 хв. або 

прохолодних тривалістю 3–5 хв. Процедури поступово подовжують, доводячи 

тривалість теплих ванн до 2–3 год, прохолодних  до 1,5–2 год і холодних  до 

30 хв. При відчутті зябкості і «гусячої шкіри» процедуру слід припинити. При 

верандному лікуванні тривалість перебування на повітрі досягає 2–3 год;  

в зимовий час верандне лікування проводять при безвітрі і температурі 

зовнішнього повітря не нижче –15°С; практикується також цілодобове 

лікування в кліматопавільонах, а також нічний сон на березі моря в теплу пору 

року. 
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Показання до аеротерапії: туберкульоз легенів, шкіри, кісток і суглобів, 

захворювання органів дихання не туберкульозного характеру (емфізема легенів, 

наслідки плевропневмонії, плевриту, неважкі форми бронхіальної астми та ін.), 

недокрів’я, функціональні захворювання нервової системи та захворювання 

серцево-судинної системи (міокардіодистрофія, пороки серця, атеросклероз, 

гіпертонічна хвороба) та ін. Протипоказання: гострі гарячкові стани, 

загострення ревматизму, хронічних запальних захворювань суглобів, неврити  

і міозити. Повітряні ванни і верандне лікування проводяться за призначенням 

лікаря під наглядом медперсоналу. 

Під час прийому повітряних ванн відбувається роздратування холодових 

рецепторів шкіри, оскільки температура повітря та оточуючих предметів у 

переважній більшості випадків нижче температури шкіри; крім того, рух 

відкритого повітря підсилює його охолоджуючу дію. Повторні холодові 

подразнення шкірних терморецепторів, збуджують механізми фізичної  

та хімічної терморегуляції, ведуть до тренування життєво важливих 

фізіологічних систем і підвищують стійкість організму до мінливих умов 

зовнішнього середовища. 

У результаті курсу проходження повітряних ван поліпшуються 

функціональний стан центральної нервової та серцево-судинної систем  

і механізмів терморегуляції, функція зовнішнього дихання, склад червоної 

крові, підвищуються м’язовий тонус і інтенсивність окислювальних процесів  

в організмі. Все це веде до підвищення стійкості організму до несприятливих 

впливів зовнішнього середовища, зокрема до простудних захворювань. Курс 

проходження повітряних ван показаний у всіх випадках, коли необхідно 

підняти ослаблений життєвий тонус організму, підвищити його опірність, 

нормалізувати змінену реактивність, зокрема при функціональних 

захворюваннях нервової і серцево-судинної систем, туберкульозі легень та ін. 

Повітряні ванни приймають у спеціальних аеросоляріях, на затінених 

майданчиках у парку, на верандах і балконах, а іноді (ослаблені хворі на 

початку курсу)  у кімнаті при широко розкритих вікнах. Для проведення 

аеротерапії в Україні розроблена спеціальна схема тривалості повітряних ванн, 

виходячи з так званого «холодового навантаження».  

Холодове навантаження на організм людини 
Холодове 

навантажен

ня, ккал/  

Тривалість повітряної ванни, хв 

Еквівалентно-ефективна температура, C° 

 0-4 5-8 9-12 13-16 17 18 19 20 21 22 23 і вище 

10 1,5 2 3 4 5 6 10 15 20 20 30 

15 2 3 4 6 8 10 15 20 25 30 45 

20 3 4 6 8 10 15 20 25 30 40 60 

25 4 5 7 10 15 20 25 30 40 50 75 

30 5 6 8 10 15 20 30 35 45 60 90 

35 6 7 10 15 20 25 35 40 50 70 105 

40 6 8 10 15 20 25 40 50 60 80 120 

45 7 10 15 20 25 30 45 60 75 90 135 
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Аеротерапія дуже корисно діє на центральну нервову систему, травну, 

дихальну системи, поліпшується сон. У нічний час аеротерапія широко 

використовується як засіб загартовування [2]. 

Цілющими властивостями володіє чисте морське повітря. Освіжаючі 

бризи, хвилювання моря, листя багатої флори півдня сприяють іонізації 

повітря, насичують його корисними для людини негативними аероіонами  

і гідроаероіонами. Гідроаерозолі морських солей  хлорид натрію, брому, 

кальцію, магнію та інших мікроелементів морської води  присутні в повітрі на 

відстані до 2000 м від берега. Встановлено, що в середньому концентрація 

морських солей в повітрі на території пляжу в 20 разів більше, ніж в 1 км від 

моря. У літньо-осінній період, а також при збільшенні швидкості вітру з боку 

моря та посилення хвилювання моря, вміст солей в повітрі підвищується. Чисте 

морське повітря з майже повною відсутністю пилу і мікроорганізмів чинить 

позитивний вплив при хронічних захворюваннях верхніх дихальних шляхів  

і легенів [3]. Для більш ефективного лікування аеротерапію поєднують  

з електросон терапією, геліотерапією та лікувальною фізичною культурою. 

Таким чином, аеротерапія, як метод лікування в оздоровчих закладах 

України, є ефективним методом покращення здоров’я населення і користується 

значним успіхом в оздоровчих закладах України.  

Пройти курс лікування аеротерапії можна в таких оздоровчих закладах 

України: високогірна кліматична база відпочинку «Драгобрат» (смт. Ясіня, 

Закарпатська обл.), санаторій «Карпатія» (с. Шаян, Закарпатська обл.), еко-

курорт «Тихий хутір» (Чернівецька обл.), оздоровчому центрі «Три стихії»  

(м. Львів), відпочинково-оздоровчі комплекси «Вернигора» (с. Модричі, 

Львівська область) та «Соляна Печера» (м. Трускавець) та ін. 
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Для легального ведення готельного бізнесу необхідно зареєструватися  

у порядку, визначеному законом, як фізична особа-підприємець (ФОП)  

https://pidruchniki.com/11570718/turizm/likuvalno-ozdorovchiy_turizm
https://hutir.org/ozdorovlenie/aeroterapiya


110 
 

або ж зареєструвати юридичну особу. Власник майбутнього підприємства має 

право обрати будь-яку організаційно-правову форму юридичної особи, оскільки 

Господарським кодексом встановлено: «підприємництво в Україні 

здійснюється в будь-яких організаційних формах, передбачених законом, на 

вибір підприємця» (ст. 45) [2].  

Оскільки люкс-готель невеликий, то вибір невеликий між формами 

Фізична особа–підприємець або Товариством з обмежено відповідальністю 

(ТОВ). На вибір організаційної форми підприємницької діяльності впливають 

складність створення, оподаткування, відповідальність, контроль, доступ  

до фінансових ринків, зміни власника тощо. Порівняємо обидві обрані 

організаційно-правові форми для визначення тієї, яка піддійте найкраще. 

ФОП – це фізична особа, людина, яка працює як підприємець. А ТОВ – це 

юридична особа, тобто організація, заснована одним або декількома особами, 

статутний капітал якої розділений на частки, розмір яких встановлюється 

статутом (згідно зі ст. 50 Закону «Про господарські товариства»). 

Для того, щоб зареєструвати ФОП не треба багато часу і сторонньої 

допомоги – процедура дуже проста і швидка – реєстрація можлива в онлайн-

режимі на сайті Мін’юсту. Правда, це тільки реєстрація в держреєстрі. Щоб 

стати на облік у податковій, все одно доведеться йти до держорганів із заявою. 

Також немає потреби у юридичній адресі, так як реєстрація проводиться  

за місцем реєстрації самої фізичної особи. Реєстрація здійснюється за 

прізвищем власника, а, отже, і назву майбутньому підприємству обирати не 

потрібно.  

Процедура реєстрація ТОВ набагато складніша і триваліша. Щоб зібрати 

увесь пакет документів може знадобитися допомога юриста, а це додаткові 

початкові витрати. 

Для реєстрації ТОВ потрібно визначитися з:  

- унікальною назвою;  

- юридичною адресою (місцезнаходження виконавчого органу або місце, 

де безпосередньо здійснюватиметься господарська діяльність); 

- розміром статутного капіталу та яким чином він буде вноситись – 

грошима чи майном (для ТОВ немає обмежень щодо мінімального розміру 

статутного капіталу (а це може бути і навіть 1 гривня);  

- видами діяльності, які ТОВ здійснюватиме (для цього слід 

використовувати КВЕД – 2010); 

- Статутом (починаючи з 2014 р. з’явилась можливість реєструвати ТОВ 

без Статуту, використовуючи модульний статут, який не є установчим 

документом);  

- печаткою (хоча, починаючи з 2014 року, можна працювати і без неї); 

- банківським рахунком; 

- системою оподаткування – загальна (податок на прибуток підприємств 

та ПДВ) чи спрощена (єдиний податок). 

Процедура реєстрації ТОВ складніша за реєстрацію ФОП. Недоліком  

є відсутність можливості обрати назву майбутнього підприємства та прив’язка 
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до місця реєстрації фізичної особи – власника підприємства – він не може 

розмістити власне підприємство в іншому місті або селищі. 

Наступним недоліком виступає те, що учасником ФОП є одна особа – він 

же директор, і, частіше за все, – бухгалтер та основний виконавець. Він має 

право наймати спеціалістів, проте й відповідальність за свої та за дії цих 

спеціалістів буде зобов’язаний нести він усім своїм майном [1, c. 24]. 

ТОВ може включати в себе до 100 учасників, які ділять між собою 

статутний капітал і відповідають за всіма боргами тільки власною часткою  

в статутному капіталі. Тобто чим більше учасників, тим більше первісного 

капіталу вони можуть акумулювати, що дуже важливо, враховуючи той факт, 

що лише на будівництво майбутнього готелю потрібно більше 500 млн. грн. 

Дана форма ведення бізнесу викликає більше довіри у потенційних 

клієнтів, партнерів, інвесторів. Юридична особа виглядає більш солідно 

порівняно з ФОП і має більше можливостей для отримання комерційного 

кредиту, тобто має більший доступ до фінансових ринків. 

«Зауважимо, – зазначають М. Манова і Т. Ткаченко, – що організаційно-

правова форма господарювання сама по собі не впливає на результати  

та ефективність господарської діяльності готелю. Разом із тим, необхідно 

враховувати певні особливості механізму управління різних форм 

підприємництва. Відповідно до законодавства України організаційно-правовий 

статус підприємства визначається власником (власниками). Наприклад, 

товариства з обмеженою відповідальністю визначаються швидкою реєстрацією, 

можливістю оперативного втручання власників у дії виконавчого органу»  

[3, c. 266]. 

Але при цьому власники на власний розсуд не зможуть розпоряджатися  

і заробленим прибутком, так як це доходи компанії, за якими вона звітує  

до контролюючих органів. І отримати зароблене можна тільки через дивіденди. 

В той час, як фізична особа-підприємець може на свій розсуд розпоряджатися 

отриманими доходами і прибутком. 

Також і до ведення бухгалтерського обліку підприємця не висуваються 

серйозні законодавчі вимоги, вести свою бухгалтерію підприємець може  

і самостійно. А ось для ведення бухгалтерського обліку ТОВ вже знадобиться 

бухгалтер. До ТОВ увага та контроль податкових органів набагато пильніше, 

ніж до ФОП. 

Стосовно статутного капіталу, то відміна у 2011 р. законодавчо 

встановленого його мінімального розміру перетворив цей недолік у перевагу, 

так як дає можливість додатково залучити кошти за рахунок частки інших 

учасників. Також в разі невдачі підприємець не втрачає усе власне майно, так 

як ризикує лише власно часткою у статутному капіталі. 

Суттєва перевага ТОВ – вільний доступ до фінансових ринків  

та інвестиційних і кредитних ресурсів, а також необмежений потенціал для 

майбутнього росту. Згідно даних цієї таблиці можна зробити висновок, що 

найбільш вдалою для організації готелю на 70 номерів є саме організацію 

юридичної особи, зокрема Товариства з обмеженою відповідальністю. 
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Для реєстрації даної організаційно-правової форми в місцеву державну 

реєстраційну службу необхідно подати наступні документи:  

два екземпляри статутів ТОВ з підписами засновників (бажано  

з відміткою нотаріуса, хоча не є обов’язком згідно чинного законодавства); 

протокол установчих зборів ТОВ з підписами засновників; 

заповнена реєстраційна картка;  

копія квитанції про сплату реєстраційного збору на суму 170 грн; 

нотаріально посвідчена довіреність (якщо реєстрацію здійснює 

представник).  

Із поч. 2014 р. в дію вступило важливе нововведення – можливість подачі 

у державну реєстраційну службу разом з документами необхідними для 

реєстрації ТОВ заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування 

(єдиного податку) та/або реєстраційної заяви про добровільну реєстрацію як 

платника податку на додану вартість. Але в даному випадку спрощена система 

оподаткування не підходить, так як нею можуть скористатися лише 

підприємства, що мають дохід до 5 млн. грн. на рік.  

Юридична особа реєструється протягом не більше трьох днів. Дата 

внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної 

реєстрації юридичних осіб є датою державної реєстрації юридичної особи. 

На даний час в процесі реєстрації державним реєстратором юридичної 

особи постановка на облік в податковій, Пенсійному фонді України (ПФУ), 

органах статистики відбувається в автоматичному режимі. Інформація про час 

та місце обліку юридичної особи в таких органах знаходиться в виписці  

з Єдиного державного реєстру. 

Реєстраційна заява платника ПДВ має бути подана до податкової 

особами, що прийняли добровільне рішення про реєстрацію платниками ПДВ – 

не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду 

(податковий період для ТОВ, які знаходяться на загальній системі 

оподаткування складає один місяць), з якого ТОВ вважатиметься платником 

ПДВ та матиме право на податковий кредит і виписку податкових накладних. 
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ГАСТРОНОМІЧНІ ТУРИ І ФЕСТИВАЛІ ЯК ЗАСІБ ПІЗНАННЯ  

ТА ПРОСУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ТРАДИЦІЙ 

Гастрономічний туризм як один із видів туризму, орієнтований на 

розвиток та просування їжі і напоїв, почав розвиватися відносно недавно, 

проте, за спостереженнями мексиканського експерта з туризму Всесвітньої 

туристської організації ООН Марії Ізабел Рамос Абаскаль, він виходить  

у лідери [1, c. 38]: під впливом глобальних змін туристи віддають перевагу саме 

гастрономічному туризму як інноваційній сфері. Популярність цієї форми 

комунікації пов’язана, зокрема, й із виконанням гастрономічним туризмом 

культурно-пізнавальної функції: поєднуючи у своїй програмі не лише 

споживання різних страв і напоїв, а й участь у національних святах та 

обрядах,гастрономічні туристворюють умови для взаємодії і спільного 

існування різних культур, релігій і традицій, надають можливість побачити 

національні житла народів, їхні традиції та звичаї, ознайомитися з гостинністю 

і традиційним побутом, що, в кінцевому підсумку, сприяє зміцненню  

і налагодженню міжнаціональних стосунків між різними етносами. Такий 

підвищений інтерес до етнічних груп, прагнення до пізнання їхніх культурно-

побутових особливостей сприяють збільшенню значущості етносу як об’єкта 

культурно-історичної спадщини, що нині відіграє вагому роль у процесі 

світового розвитку, сприяючи забезпеченню стійких довготривалих дружніх 

зв’язків між представниками різних народів. Адже у просторі гастрономічних 

фестивальних акцій складаються найбільш природні умови для взаємодії між 

представниками різних етнонаціональних спільнот і культур, обміну 

накопиченим кулінарним досвідом, створення принципово нового, що 

народжується в процесі спілкування. 

Із гастрономічним туризмом тісно пов’язана інша форма комунікації  

в соціокультурному просторі – гастрономічні, або кулінарні фестивалі. 

Щорічно в світі проходять сотні фестивалів, присвячених місцевій кухні: деякі 

з них тривають один день, інші проходять у вихідні, треті розтягуються на цілі 

тижні. Сьогодні світовий культурний простір буквально пронизаний енергією 

фестивального руху, що дає змогу розглядати фестиваль як одну з найбільш 

актуальних форм взаємодії між культурами в світовому контексті. При цьому 

йдеться не стільки про багаторазову повторюваність подібних проєктів, скільки 

про проникнення фестивальних принципів спілкування в різні сфери 

культурної взаємодії. Така всеосяжність цієї тенденції зумовлює виникнення 

нових різновидів діалогу на основі фестивалю. При цьому причиною 

соціокультурної стійкості фестивального руху є насамперед спадкоємність 

традиційних діалогічних форм культурної взаємодії. Саме діалогічність від 
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самого початку притаманна фестивалю, адже він - це перш за все спосіб 

соціокультурного обміну накопиченими знаннями і вміннями, інтеграції 

світоглядного досвіду людей. Діалог як спілкування з «іншими» є надзвичайно 

продуктивним, адже він є гарантом самопізнання і самопредставлення: для 

особистості важливим є сам факт «зустрічі» з «іншими», що почасти стає 

вагомим імпульсом для власного удосконалення.  

Саме слово «festival» (святкування, свято, видовище, від лат. festival – 

веселий, святковий) вказує на святково-обрядовий зміст явища, історично 

пов’язаного з давнім досвідом обрядового, інтелектуального, художнього, 

фізичного та ін. змагання у вигляді гри. Не що інше, як ігрове змагання 

Давнини та Античності сприймається прообразом фестивалю як простору 

культурної взаємодії на основі повідомлення. До витоків фестивалю можна 

віднести й масові видовища і дійства епохи Нового часу, зокрема придворні 

містерії, маскаради, театралізовані карнавали. Однак характер і спрямування 

подібних офіційних аристократичних святкувань навряд чи можна співвіднести 

із сучасною ідеєю фестивалю як вільного, невимушеного діалогу рівноправних 

учасників. Хоча можна стверджувати, що ще однією причиною історичної 

пластичності фестивалю є його репрезантативно-видовищна природа. Дійсно, 

фестиваль – це свято, у структурі якого задіяні не лише внутрішні, символічні 

пласти комунікації, а й зовнішні, які впливають на інформаційні канали 

повідомлення візуальним, а в аспекті гастрономічних фестивалів – і смаковим 

та нюховим шляхом. Репрезентативність гастрономічного фестивалю 

корениться не стільки в суто зовнішній природі фестивалю як видовища, 

скільки в навмисно декларованій і демонстрованій розкутості ведення діалогу 

шеф-кухарів із учасниками – іншими шеф-кухарями та споживачами їжі. Це  

в цілому пояснює, чому репрезентативно-видовищний компонент фактично 

невіддільний від фестивальної дії.  

Сьогодні гастрономічні фестивалі – це популярні заходи, на яких 

ознайомлення з новими територіями, країнами відбувається шляхом пізнання 

особливостей місцевої кухні. Отримані враження від страв і напоїв, 

спробуваних під час подорожі, стають основою сприйняття місця подорожі. 

Мандрівка по світу з вивченням місцевої кухні – це не тільки дегустація страв, 

характерних для певної території, а й занурення в культуру і спосіб життя 

місцевого народу, міста або краю. Аналіз гастрономічних фестивалів, які 

відбуваються по всьому світу, дає підстави виокремити серед них дві групи: 1) 

суто гастрономічні, їх переважна більшість, та 2) фестивалі іншої тематики, 

однак на яких представлені й страви національної кухні (тією чи іншою мірою 

пов’язані не лише з їжею і напоями, а й з культурними, екологічними, 

історичними, спортивними, розважальними та іншими темами, наприклад, 

Мистецький фестиваль у м. Луцьк «Солом’яна птаха». Переважна більшість 

фестивалів мають культурно-розважальний характер, частина – 

напівпрофесійний, ще менше – професійний. Значна частина гастрономічних 

фестивалів також присвячена окремим продуктам або напоям. Масштаб 

фестивалів варіюється від локальних до міжнародних приблизно в однакових 
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пропорціях. Різноманіття форм гастрономічних фестивалів свідчить про широкі 

можливості зі створення й розвитку подій такого типу. 

Навіть побіжний огляд гастрономічних фестивальних проєктів дає 

підстави констатувати їхній культурологічний потенціал, завдяки якому 

кулінарія стає не просто специфічним видом діяльності, пов’язаним  

із приготуванням їжі, а й засобом, за допомогою якого люди розширюють свої 

знання про світ і людину кулінарними уявленнями. Сама ідея гастрономічних 

фестивалів повною мірою відповідає інтенції сучасної культури до глобалізації 

символічних зв’язків, «багатомовності» історичних, національних, авторських 

та інших елементів, до «всесвітнього» діалогу.  

Збільшення інтересу до гастрономічних фестивалів у др. пол. ХХ – поч. 

ХХІ ст. зумовлене загальною тенденцією проникнення фестивальних принципів 

у всі сфери сучасної культури. Із гуманітарних позицій гастрономічний 

фестиваль варто розглядати не тільки як спосіб специфічно-кулінарного 

самовираження шеф-кухарів, а і як засіб відтворення людиною уявлення про 

світ тощо. Отже, з кулінарного діалогу фестиваль перетворюється на 

універсальну форму діалогу всередині культури. Не менш важливим  

є залучення фестивалів до системи: а) соціальних взаємодій між індивідами, які 

належать до різних національних і культурних спільнот, соціальних груп; 

б) взаємодій різних сфер та інститутів культури, насамперед кулінарії  

та соціуму. Саме тому гастрономічний фестиваль логічно розглядати як 

соціокультурне явище, у структурі якого виявляються механізми соціальної 

комунікації.  

Крім того, важливість кулінарного туризму полягає у здатності 

«розпредметити» ціннісно-смисловий простір культури окремих народів,  

і в такому ракурсі він постає як один із засобів активізації крос-культурної 

комунікації, як прояв міжкультурних контактів, що сприяє встановленню 

багатовекторних комунікаційних зв’язків. У результаті різноманітних 

культурних контактів завдяки кулінарному туризму відбувається обмін 

ментальними, духовними й матеріальними цінностями, досвідом на 

міжособистісному, етнічному, державному та загально-цивілізаційному рівнях 

[2, c. 112]. 

Отже, з’ясувавши зміст таких культурних атракцій, як гастрономічні тури 

і гастрономічний фестивальний рух, можна констатувати їхню істотну роль  

у розвиткові культури. Відтак гастрономічні тури і гастрономічні фестивалі 

варто розглядати як форми гастрономічної рефлексії, що сприяють 

взаєморозумінню та співпраці між народами.  

Для кращої репрезентації української культури через національні 

кулінарні традиції держава повинна насамперед усвідомити їхню цінність  

і корисність, а можливо, і безальтернативність, порівняно з іншими засобами 

просування культури, як це вже давно зрозуміли і активно практикують, 

наприклад, у Європі, позаяк сьогодні напрям пізнання країни через кухню  

є одним із найпопулярніших у світі.  
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ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРУ ЕКОЛОГІЧНИХ ГОТЕЛІВ  

ЯК ІННОВАЦІЙНА ТЕНДЕНЦІЯ У ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ 

Інноваційна діяльність у готельному секторі спрямована на створення  

і впровадження нововведень. Завдяки інноваціям бізнес стає більш ефективним 

і соціально активним. Інновації в готелі можуть сприяти залученню додаткових 

доходів; виявленню конкурентних переваг на ринку; збільшенню частки ринку; 

зниження витрат; вдосконалення процесу обслуговування, а також підвищення 

ефективності роботи готелю. 

Готельний бізнес в останні десятиліття дуже сильно змінився у результаті 

впровадження інновацій [3, с. 293]. Готельна індустрія є складовою сфери 

послуг, яка в наш час розвивається швидкими темпами. Щороку у світі 

будуються сотні нових готелів, укрупнюються потужні готельні мережі, річна 

кількість туристів становить понад один мільярд чоловік, і має тенденцію до 

зростання. 

Сьогодні «Зелена» стратегія готельних мереж та незалежних готелів 

отримала назву «the blue way». У міжнародній готельній практиці з’явився 

термін «екоготель» – екологічно сертифікований готель, метою діяльності 

якого є зведення до мінімуму власного негативного впливу на стан 

навколишнього середовища [4]. 

Виважена екологічна політика в готелях веде до економії витрат 

виробництва за рахунок: альтернативних джерел енергії, водо- та 

енергозбереження; утилізації відходів; економного/повторного використання 

деяких предметів; застосування екологічних/перероблених матеріалів; 

використання гіпоалергенної постільної білизни; використання засобів без 



117 
 

хлору; використання екоматеріалів у дизайні готелю, озеленення території; 

інформування та заохочення гостей готелю; взаємодія з місцевими 

виробниками. 

В Україні дедалі популярнішим стає створення екологічних готелів, 

насамперед, у екологічно чистих місцях. Готелі зводяться з натуральних 

матерів, назви готелів включають термін еко-, зокрема у таких регіонах: курорт 

Буковель, Мукачево, м. Київ, м. Одеса. За даними Асоціації малих готелів та 

апартаментів України щороку кількість клієнтів екологічних готелів 

збільшується на 10%. Прикладом успішної роботи вітчизняного екокурорту  

є готель «Хутір Тихий» (Чернівецька обл.) [2]. 

Для визначення необхідності впровадження інновацій в матеріальну базу 

готелю необхідно оцінити можливі переваги та недоліки, пов’язані з даним 

типом нововведення. Можна зазначити, що готелі зацікавлені у впровадженні 

інновацій, оскільки це дозволяє їм отримати конкурентну перевагу. Це 

характерно, насамперед, для міжнародних мережевих готелів, що мають 

можливості для вкладення значних коштів у розробку. У готельні комплекси 

широко впроваджуються нові технології, що сприяє спрощенню бронювання 

місць, посиленню контролю за доходами та витратами, зайнятістю [1, с. 322]. 

Отож, екологічні інвестиції є відносно новими і залишаються поза 

основних фінансових ринків. У багатьох випадках бар’єри для інвестицій 

засновані на неправильному сприйнятті або відсутності знань.  

Наприклад, для багатьох «зелених» інвестицій періоди окупності та суми 

коштів чітко не встановлені (внаслідок обмеженості досвіду), створюючи тим 

самим непевність для банків або інших інвесторів, що може поставити 

фінансування під загрозу. 

Можемо підбити підсумки й сказати, що відповідна державна політика 

оподаткування та субсидування повинна бути розроблена, для заохочення 

інвестиції у будівництво екологічних готелів та дотримання «зелених» 

стратегій їх розвитку. 
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Секція 6 
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ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЩОДО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

Метою аграрної політики України повинно бути гарантування 

продовольчої безпеки країни; утвердження пріоритетного розвитку 

агропромислового виробництва; забезпечення соціальної спрямованості 

аграрної реформи; створення сучасного конкурентоспроможного 

агропромислового виробництва та вихід його на світовий аграрний ринок. Слід 

усвідомити, що рішення проблем сталого розвитку економіки та підвищення 

добробуту населення України певною мірою визначається розвитком сільських 

територій. 

Оцінка ходу реформування економічних відносин в аграрному секторі 

України вказує на відсутність уваги до питань соціально-економічного 

розвитку села. Гостра потреба надання чітко визначеної соціальної 

спрямованості аграрній політиці зумовлена не лише спадом 

сільськогосподарського виробництва, а й зубожінням сучасного українського 

села.  

ВВП України в 2018 р. становив 3582,9 млрд. грн, з них 353,3 млрд. грн 

(10,1 %) сільське господарство. Проте державна підтримка сільського 

господарства складала 12,5 млрд. грн, або 0,7 % від ВВП країни. У розвинених 

країнах відсоток державних витрат на сільське господарство у структурі 

валового внутрішнього продукту коливається від 1,0 % у Новій Зеландії до 

4,1 % у Фінляндії. У підтримці національного сільськогосподарського 

виробника в Норвегії, Австрії, Японії частка державних витрат дорівнює або 

перевищує частку сільського господарства у валовому внутрішньому продукті 

[2]. 

Загальна державна підтримка сільського господарства за допомогою 

фінансових інструментів (бюджетні асигнування і податкові пільги –  

т. зв. бюджетні трансфери) в Україні є досить помірною. Структурно вона 

характеризується невеликими обсягами прямої державної підтримки  

та значними податковими пільгами. На податкові пільги припадає близько 90 % 

від загального обсягу бюджетних трансферів сільськогосподарським 

виробникам, головним чином за рахунок спеціального режиму оподаткування 

податку на додану вартість (ПДВ) у сільському господарстві. Несистематичне 
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бюджетування видатків та часові розриви у бюджетних виплатах, поширена 

корупція і непрозорість розподілу бюджетних асигнувань істотно підірвали 

довіру виробників до програм прямої бюджетної підтримки і в цілому 

унеможливили їх позитивний вплив на розвиток сільського господарства [3]. 

Рівень оплати праці в аграрному секторі економіки понад двадцять років 

залишається найнижчим серед інших галузей, того ж тут висока частка 

натуральної оплати праці. Кількість безробітних в Україні у 2018 р. становила 

1 578,6 тис. осіб, середньомісячна зарплата – 8 865 грн, а у січні 2019 р. – 

9 811 грн. Найменшою у 2018 р. вона була у сфері охорони здоров’я 5 898 грн., 

освіти 7 041 грн. та сільського господарства 7 557 грн., тобто сфер, які 

забезпечують основний соціальний добробут на селі [5]. 

Подолання бідності, збільшення доходів сільського населення тісно 

пов’язано з розширенням його зайнятості. Оплату праці в сільському 

господарстві необхідно довести до середнього в економіці рівня,  

а в подальшому вона має вирівнятись із середньою зарплатою у промисловості. 

Звичайно, розв’язання даного завдання прямо пов’язано з поліпшенням 

фінансового стану підприємств.  

Рівень забезпеченості сільських населених пунктів об’єктами соціальної 

інфраструктури катастрофічно низький. Так, у 2016 р. порівняно з 1990 р. 

введення в експлуатацію житлових будинків у сільській місцевості скоротилося 

практично у 2 рази, загальноосвітніх навчальних закладів у 60 разів, 

дошкільних закладів у 10 разів, лікарняних закладів у 50 разів, амбулаторно-

поліклінічних закладів у 13 разів, пологових будинків у 18 разів [6].  

За даними С. С. Коломієць, лікарняних закладів не мають 26,5 % 

сільських населених пунктів, клубів і будинків культури – 38,7 %, бібліотек – 

46,3 %, шкіл (села, де проживають діти віком від 7 до 17 років) – 49,5 %, 

дошкільних закладів (села, де проживають діти віком до 7 років) – 67,8 % [4]. 

Смертність перевищує народжуваність у середньому на 190 тис. чоловік. 

За 25 років із карти України зникло 416 сіл, у 8 тис. сільських населених 

пунктах із 28397-ми за останні 3 роки не народилося жодної дитини. Якщо така 

тенденція буде зберігатися, то в 2040 році в Україні помре останній корінний 

мешканець. Сьогодні кількість пенсіонерів на селі перевершує чисельність 

працездатного населення [2].  

Тому, сьогодні однією з головних проблем подальшого реформування на 

селі стала соціальна, тобто зайнятість, робочі місця і рівень доходів. У сільській 

поселенській мережі України проживає 32 % населення, з них 6 млн. 

працюючих, з яких половина зайняті в особистих селянських господарствах. 

 І хоча вони виробляють близько 65 % продукції тваринництва та 90 % 

овочівництва, ряд експертів і соціологів фактично оцінюють це як приховане 

безробіття. У цілому 12–15 % населення, що працюють у сільському 

господарстві, годують 48 млн. українців (у Франції 1,5 % сільського населення 

годує 59 млн. жителів, у Німеччині 1,2 % – 82 млн., у США 1 % – 370 млн.) [4]. 

Для забезпечення нормальної діяльності існуючих закладів соціальної 

сфери не обійтися без удосконалення міжбюджетних відносин, спрямування до 

місцевих бюджетів фінансових ресурсів у таких обсягах, які б покривали 
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видатки не лише на заробітну плату й оплату комунальних послуг, але і на всі 

інші потреби. Це потребує внесення змін до бюджетного і податкового 

законодавства, зміни формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів 

між державним і місцевими бюджетами. Останні роки спостерігається 

багаторазове відставання сільської місцевості за наявністю основних 

життезабезпечуючих сфер: медичного, побутового, торговельного, 

транспортного обслуговування, освіти, культури тощо [1].  

Для забезпечення нормальної діяльності існуючих закладів соціальної 

сфери не обійтися без удосконалення міжбюджетних відносин, спрямування до 

місцевих бюджетів фінансових ресурсів у таких обсягах, які б покривали 

видатки не лише на заробітну плату й оплату комунальних послуг, але і на всі 

інші потреби. Це потребує внесення змін до бюджетного і податкового 

законодавства, зміни формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів 

між державним і місцевими бюджетами. Останні роки спостерігається 

багаторазове відставання сільської місцевості за наявністю основних 

життезабезпечуючих сфер: медичного, побутового, торговельного, 

транспортного обслуговування, освіти, культури тощо [4].  

Для забезпечення нормальної діяльності існуючих закладів соціальної 

сфери не обійтися без удосконалення міжбюджетних відносин, спрямування до 

місцевих бюджетів фінансових ресурсів у таких обсягах, які б покривали 

видатки не лише на заробітну плату й оплату комунальних послуг, але і на всі 

інші потреби. Це потребує внесення змін до бюджетного і податкового 

законодавства, зміни формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів 

між державним і місцевими бюджетами.  
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МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ ПОСЛУГ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

В УКРАЇНІ 

На сучасному етапі розвитку України виникає гостра необхідність 

реформування освіти та запровадження нових шляхів державного впливу на 

освітні процеси. Варто зазначити, що серед науковців та практиків досі триває 

пошук шляхів вдосконалення державного регулювання ринку послуг вищої 

освіти в Україні.  

Як вірно зазначає Н.О. Борецька, сьогодні ситуація з розвитком вищої 

освіти така, що саме держава, регламентуючи всі аспекти освітнього процесу, 

визначає «форму» функціонування вищої освіти. Очевидним, на думку автора, 

є потреба в реформуванні й модернізації управління і регулювання освітньою 

сферою, що дозволить вітчизняній вищій школі поступово перетворитись на 

фактор конкурентоспроможності України на світовій арені [1, с. 53]. 

Г. Г. Война, в свою чергу, зазначає, що до основних методів прямого 

регулювання ринку послуг вищої освіти можна віднести: правові, 

адміністративні та економічні. Правові методи державного регулювання 

припускають дотримання нормативної правової бази вищої освіти. 

Адміністративні методи державного регулювання забезпечують розробку та 

дотримання державних стандартів вищої освіти, ліцензування освітньої 

діяльності, акредитації та атестацію ВНЗ. Економічні методи державного 

регулювання базуються на податковому регулюванні, системі державних 

закупівель і замовлень, цільовому фінансуванні [2, с. 141].  

І. К. Бистряков, в свою чергу, пропонує акцентувати увагу на 

економічному механізмі функціонування системи освіти, який, на думку 

автора, має базуватися на таких принципах: створення і пропозицію освітніх 

послуг необхідно здійснювати в умовах вільної конкуренції при дотриманні 

рівних прав і обов’язків виробників усіх форм власності; у системі вищої освіти 

має бути задіяний широкий спектр джерел і засобів відшкодування за освітній 

товар при дотриманні соціальні гарантій для малозабезпечених верств 

населення; функціонування системи вищої освіти покликана задовольняти 

поточні і перспективні освітні потреби особистості, організацій і суспільства  

в цілому; регулювання системи вищої освіти з боку держави має 

спрямовуватися на створення основи для дотримання прав усіх ринкових 

суб’єктів у сфері освіти: споживачів, виробників і суспільства [3, c. 48]. 

Н. О. Борецька, в свою чергу, наголошує на необхідності актуалізації 

підприємницької функції у діяльності вищих навчальних закладів, яка б призвела 

до виникнення концепції підприємницького університету. Так, автор зазначає, 

що до ознак підприємницького університету варто віднести такі: постійний рух, 
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організаційна гнучкість, адаптивність, динамічне, інтерактивне відношення  

до суспільства (намагання найкраще відреагувати на мінливі потреби 

суспільства); компетентність одночасно в науковій і управлінській сферах; 

доповнення класичних завдань (дослідження і навчання) такими завданнями як 

передача технологій, післявузівська освіта, адаптація ВНЗ до потреб ринку 

праці; умовою ефективності є постійне вдосконалення системи управління  

в таких сферах, як наукові і викладацькі кадри, виробництво нових знань,  

а також підвищення рівня компетентності як студентів, так і працівників 

університету. Автор робить висновок, що визначальною рисою 

підприємницького університету є сполучення освітньої місії  

з підприємницьким менеджментом у системі управління університетом 

 [1, с. 52–53]. 

Водночас, Я. Тилак зазначає, що уряди багатьох країн все більше 

переходять на позиції неоліберальної філософії, акцентуючи роль ринку у всіх 

сферах життя суспільства. Зокрема, посилюється підтримка приватних вищих 

навчальних закладів, більшу частину яких можна трактувати як підприємницькі 

організації [4, с. 6]. 

На дотриманні принципу конкурентності акцентує увагу Л. В. Батченко, 

аргументуючи це тим, що освіта явно належить до числа глобальних галузей 

України, яка з європейськими країнами в освітній галузі не тільки партнери, але 

і конкуренти. Тому, на думку автора, наївно очікувати, що європейські 

партнери-конкуренти будуть сприяти створенню конкурентних переваг 

української системі освіти, цим доведеться займатися самим і бажано ще  

до вступу в різні форми об’єднання [5, c. 74]. 

Н. І. Вєльчева, в свою чергу, зазначає, що виведення рівня освіти України 

на рівень освіти розвинутих країн світу можливий лише шляхом докорінного 

реформування її концептуальних, структурних, організаційних засад. Тобто  

за умови, що відбудеться системний перехід від принципів галузевої політики 

до принципів створення освітньої інфраструктури суспільної трансформації 

(реальна автономія ВНЗ, вироблення власної стратегії розвитку ВНЗ, 

конкурентоспроможність, широкий та гнучкий набір освітніх послуг, відкритий 

доступ до інформації про освіту та освітній ринок, застосування міжнародних 

стандартів, створення навчальних планів та освітніх програм, оцінки якості, 

статистики, вироблення економічної політики на локальному рівні) [6].  

Окремим питанням в державному регулюванні ринку послуг вищої освіти 

залишається фінансовий аспект. Так, Н. Г. Типенко вважає, що основним 

завданням державного управління соціально-економічного середовища  

є спрямування у галузь вищої освіти державних інвестицій. Автор свою 

позицію пояснює тим, що за оцінками американських експертів, 1 долар витрат 

у системі освіти дозволяє отримати від 3 до 6 доларів прибутку [7, с. 121].  

Разом із тим, варто погодитися з Ю. Лотманом, який зазначає, що  

в процесі навчання в університеті має закладатися «механізм розвитку» 

особистості, який має отримувати з боку держави простір для свого 

функціонування. Держава має регулювати первинний ринок праці з тим, щоб 

молоді спеціалісти отримували б можливість для самореалізації [8, с. 29]. 
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Н.І. Вєльчева наголошує на тому, що саме формування нової парадигми, 

нових концептуальних підходів до вищої освіти є основним і першочерговим 

фактором оптимізації державного регулювання освітньої сфери [6].  

С. В. Григанська у своєму дисертаційному дослідженні «Державне 

регулювання системи вищої освіти в Україні» доводить необхідність створення 

координаційної ради при Президентові України з метою координації та 

контролю за виконанням різноманітних освітніх програм та проєктів. Автор 

наголошує, що створення такого органу надасть змогу посилити 

президентський контроль у сфері освіти та оптимізувати роботу органів 

державного управління освітньою сферою, наукових установ з метою розробки 

державної стратегії розвитку вищої освіти, вироблення єдиної державної 

освітньої політики, а також визначити пріоритетні напрями розвитку вищої 

освіти на законодавчому рівні [9]. 

Проведене дослідження різних підходів науковців, які у своїх працях 

пропонують шляхи вдосконалення державного регулювання ринку послуг 

вищої освіти в Україні свідчить про те, що сьогодні держава має врахувати 

цілий ряд аспектів для удосконалення свого впливу на освітні послуги. На нашу 

думку, вдосконалити державне регулювання ринку послуг вищої освіти  

в Україні можливо виключно через застосування державою комплексної 

системи правових, економічних, організаційних та соціальних заходів  

[10, с. 114].  
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ДЕРЖАВНА ЕНЕРГЕТИЧНА ПОЛІТИКА  

У СФЕРІ ГАЗОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 

Нова Енергетична стратегія України (НЕС) розроблена в контексті 

Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», затвердженої Указом Президента 

України від 12 січня 2015 № 5, яка, зокрема, передбачає реформування 

енергетики та реалізацію програми енергоефективності в межах визначеного 

вектора подальшого розвитку, спрямована на вирішення проблем енергетичної 

безпеки в умовах нагальної потреби забезпечення суверенітету держави  

за обставин зовнішньої агресії із застосуванням як новітніх видів озброєнь  

(у тому числі інформаційних та гібридних методів ведення війни), так 

 і невійськових впливів. Документ пропонує механізми трансформаційного 

характеру на період до 2020 р. та визначає стратегічні орієнтири розвитку 

 до 2035 р. [4].  

Україна належить до країн, лише частково забезпечених традиційними 

видами первинної енергії, і тому вона змушена імпортувати їх з-за кордону. 

Енергетична залежність України від постачання органічного палива,  

з урахуванням умовно-первинної ядерної енергії, у 2000–2015 роках становила 

60,7 %, а країн ЄС – 51 %. Подібною до української є енергозалежність таких 

країн як Німеччина (61,4 %) та Австрія (64,7 %). Рівень енергозалежності 

України є середньоєвропейським і має тенденцію до зменшення, однак він 

характеризується відсутністю диверсифікації джерел постачання енергоносіїв, 

насамперед нафти, природного газу, ядерного палива. 

Залежність України від імпорту первинних енергоресурсів на сьогодні 

складає близько 61 %. При цьому, у структурі споживання первинних 

енергоресурсів домінує природний газ – близько 40 %. Питома вага споживання 

нафти складає 20 %, вугілля – 20 %, ядерного палива – близько 15 %, на долю 

відновлюваних джерел залишається 4–5 % [1]. Високий рівень споживання газу 

(у середньому - у двічі вище ніж у ЄС) відповідно створює і найбільш серйозні 

проблеми у енергетичній незалежності України. Вирішення газового питання  

давно вийшло з економічної площини у політичну.  

Використання первинної енергії на одиницю вартості валового 

внутрішнього продукту взагалі в Україні є катастрофічним: близько 0,6 кг 

умовного палива на одну гривню ВВП. Це перевищує середньосвітовий рівень 
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у 2,6 рази, а середньоєвропейський – у 3,3 рази [5]. Така висока енергоємність 

ВВП не є несподіванкою ні для кого. Головною причиною цього є суттєве 

технологічне відставання як у виробництві та транзиті енергії, так  

і у використанні. Але змінити щось суттєво та швидко у цьому стані справ 

майже неможливо. На думку експертів, у енергетичній сфері потрібно 

щонайменше 120 млрд. дол США для реалізації лише нагальних заходів щодо 

реформування цієї сфери. Про вихід на рівень світових технологій цілих 

галузей національної економіки взагалі не йдеться [2, с. 85].  

Спеціалісти Національного інституту стратегічних досліджень при 

Президентові України у межах широковідомого дослідження відзначають, що 

заходи державного регулювання щодо забезпечення енергетичної безпеки 

можна розділити на превентивні та ліквідаційні [6]. До превентивних заходів 

віднесено енергозбереження, диверсифікація джерел надходження енергоносіїв, 

стимулювання видобутку основних видів палива і виробництва електроенергії, 

використання нетрадиційних та відновлювальних видів енергії. Їх реалізація 

має сприяти формуванню в Україні менш уразливої до енергетичних потрясінь 

економіки. До ліквідаційних заходів віднесено створення в Україні 

стратегічних газових і нафтових резервів, підконтрольних державним органам, 

та системи розподілу нафти і газу в разі серйозних порушень в інфраструктурі 

забезпечення споживачів. Ці заходи покликані вирішувати поточні проблеми.  

Енергетична стратегія України до 2035 р. «Безпека, енергоефективність, 

конкурентспроможність» [4] пердбачає перехід від застарілої моделі 

функціонування з домінуванням великих виробників, викопного палива, 

неефективних мереж, нецивілізованої конкуренції на енергетичних ринках до 

нової моделі з розвиненим конкурентним середовищем, рівними можливостями 

для розвитку всіх видів виробництва енергії, джерел і маршрутів постачання 

паливно-енергетичних ресурсів. Характерними ознаками цієї моделі  

є переважне використання низьковуглецевих джерел і технологій із найвищими 

коефіцієнтами перетворення енергії; впровадження інтелектуальних систем 

(smart energy); реалізація заходів із запобігання та адаптації до зміни клімату  

в рамках Паризької угоди [5]. 

Головними напрямами розв’язання цієї проблеми є: зниження енергетичної 

залежності, диверсифікація джерел постачання, підвищення енергетичної 

ефективності та забезпечення соціальної стабільності. Національна енергетика 

має бути трансформована з дотаційного в економічно прибутковий, 

конкурентний і гнучкий сектор економіки. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ 

НАДЗВИЧАЙНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ СИТУАЦІЙ В УКРАЇНІ 

Соціальна складова екологічної ситуації в Україні визначається 

характером формування нової якості умов життя населення, погіршенням умов 

життя та стану здоров’я в результаті інтенсивного техногенного впливу на 

середовище. Господарська складова екологічної ситуації – це стан розвитку 

виробництва, який на сьогодні для України є головним еколого-формувальним 

фактором. 

Нинішня геоекологічна ситуація в Україні кризова; вона формувалася 

протягом тривалого періоду у зв’язку з нехтуванням об’єктивними законами 

розвитку та відтворенням природно-ресурсного комплексу держави.  

У результаті відбувалися структурні деформації народного господарства, за 

яких перевага надавалася розвиткові в Україні сировинно-видобувних, 

найбільш екологічно небезпечних галузей промисловості. 

Екологічне законодавство – це структура, що об’єднує екологічні 

юридичні норми різного рівня та різної спрямованості. Це норми конституційні, 

звичайні, а також ті, що орієнтовані на соціальні відносини з приводу охорони 

різних природних об’єктів. Екологічне законодавство є системою, що має 

більш-менш сталий характер. Його реалізація зумовлює відносно сталі правові 

відносини [1].  

Значно ускладнюють екологічну ситуацію наслідки аварії  

на Чорнобильській атомній електростанції. Усе це зумовлює негативні зміни  

у стані здоров’я людей. 

Із метою стабілізації екологічної обстановки в країні 

впроваджується комплекс взаємопов’язаних заходів: політичних, державно-

правових, економічних, технічних і інших, що гарантує екологічну безпеку 

громадянам України. 
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Екологічна безпека є такий стан навколишнього природного середовища, 

при якому забезпечується попередження погіршення екологічної обстановки та 

виникнення небезпеки для здоров’я людей. У першу чергу забезпечення 

сталого розвитку країни на основі безпечного стану навколишнього середовища 

має супроводжуватися досконалою правовою системою. 

В Основному законі України – Конституції України, прийнятій 28 червня 

1996 р., визначено майже всі головні засади для сприяння поліпшенню 

екологічної ситуації в Україні. Наприклад, у ст. 50 Конституції передбачається, 

що «кожен має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на 

відшкодування завданої порушенням цього права шкоди». Також у цій самій 

статті кожному гарантується «право вільного доступу до інформації про стан 

довкілля, якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на  

її поширення», і така інформація «ніким, не може бути засекречена». На жаль, 

донині все це є декларативним стосовно сучасного екологічного стану України, 

але дуже важливим з правового погляду [4]. 

Забезпечення екологічної безпеки й підтримання екологічної рівноваги на 

території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи -

катастрофи планетарного масштабу, «збереження генофонду українського 

народу є обов’язком держави» – проголошує ст. 16 Конституції України. 

Основний Закон України визначає повноваження Президента України, 

Верховної Ради, Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади 

в галузі охорони довкілля, забезпечення екологічної безпеки громадян. 

Конституцією передбачено введення в країні надзвичайного стану в разі 

стихійного лиха, аварій і катастроф, епідемій, епізоотій, що створюють загрозу 

життю й здоров’ю населення. 

Надзвичайний стан – це особливий правовий режим діяльності державних 

органів, органів місцевого та регіонального самоврядування підприємств, 

установ і організацій, який тимчасово допускає встановлені Законом України 

«Про надзвичайний стан» обмеження в здійсненні конституційних прав  

і свобод громадян, а також прав юридичних осіб та покладає на них додаткові 

обов’язки [3]. 

У нашій країні діє єдина державна система екологічної безпеки, метою 

якої є запобігання й реагування на аварії, катастрофи та інші надзвичайні 

ситуації. З метою оперативного вирішення питань екологічної безпеки, 

пов’язаних з запобіганням надзвичайним ситуаціям та реагуванням на них,  

 а також координації, контролю на державному рівні комплексу робіт і заходів 

у цій сфері діє Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки  

та надзвичайних ситуацій. 

Із метою забезпечення прав громадян щодо їх екологічної безпеки 

Верховна Рада України прийняла низку законів: «Про охорону навколишнього 

природного середовища» (26.06.1991 р.), «Про захист населення і територій від 

надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру» (08.06.2000 р.), 

«Про об’єкти підвищеної небезпеки» (18.01,2000 р.), «Про використання 

ядерної енергії та радіаційну безпеку» (08.02.1995 р.), «Про охорону 

атмосферного повітря» (16.10.1992 р.), «Про надзвичайний стан» (26.06.1992р.), 
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«Про поводження з радіоактивними відходами» (30.06.1995 р.), «Про зону 

надзвичайної екологічної ситуації» (05.03.2000 р.), «Про загальнодержавну 

програму формування національної екологічної мережі України  

на 2000 – 2015 роки» від 21 вересня 2000 p. і ряд ін. законодавчих актів [4]. 

Надмірна індустріалізація України на фоні загальної технологічної 

відсталості та об’єктивні труднощі перехідного періоду до ринкової економіки 

призвели до поступового зростання кількості аварій, катастроф та інших 

надзвичайних ситуацій. 

Ці обставини та досвід багатьох країн світу зумовили необхідність 

розроблення державної програми відповідних дій на основі єдиної державної 

системи екологічної безпеки - запобігання і реагування на аварії, катастрофи та 

інші надзвичайні ситуації (далі - єдиної системи запобігання), що визначає 

мету, принципи створення, завдання, організаційну структуру єдиної системи 

запобігання та умови її реалізації. 

Організаційна побудова та режими діяльності єдиної системи 

запобігання передбачає, що до складу єдиної системи запобігання входять 

окремо визначені органи державної виконавчої влади усіх рівнів,  

до компетенції яких належать питання, пов’язані з безпекою та захистом 

населення, запобігання, реагування на надзвичайні ситуації, а також уряд 

Республіки Крим, виконкоми міських, районних у містах Рад, сили та засоби 

цих органів, у тому числі фінансові, продовольчі, медичні, матеріально -

технічні ресурси, відомчі системи зв’язку, оповіщення та інформаційного 

забезпечення [1]. 

На загальнодержавному рівні діють: 

- Урядовий кризовий центр, що створюється на основі діючої постійної 

Урядової комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій; 

- Урядова інформаційно-аналітична система з питань надзвичайних 

ситуацій в частині, що стосується техногенно-екологічної безпеки; 

- спеціально уповноважений центральний орган державної виконавчої 

влади, на який покладено функції поточного управління єдиною системою 

запобігання; 

- підрозділи міністерств і відомств, які виконують функції запобігання  

й реагування на надзвичайні ситуації; 

- система державного моніторингу навколишнього природного середовища 

та потенційно небезпечних об’єктів; 

- система взаємодії з підсистемами запобігання і реагування регіонального, 

місцевого і об’єктного рівнів; 

- система технічної інтеграції в регіональні, місцеві та об’єктні підсистеми 

запобігання і реагування [2]. 

Основними принципами організаційно-правового механізму  

на державному рівні повинні бути наступні:  пріоритет охорони життя  

й здоров’я людей над будь-якими іншими інтересами в державі; організаційне 

об’єднання зусиль державних і недержавних органів, причетних до проблем  
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у цій сфері, на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях, на 

основі відповідних нормативних актів; нерозривність зв’язку питань 

забезпечення техногенно-екологічної безпеки із змінами компетенції органів 

влади, форм власності, структурної перебудови економіки та вдосконаленням 

законодавства у цій сфері; безумовне виконання вимог щодо гранично 

безпечних рівнів впливу на навколишнє природне середовище й вимог 

техногенно-екологічної безпеки; невиснажливого збалансованого 

природокористування; компенсації збитків, завданих здоров’ю людей, 

навколишньому природному середовищу, власникам пошкодженого або 

знищеного в результаті надзвичайних ситуацій майна на основі чітко 

визначеної відповідальності та відповідного економічного механізму, 

включаючи систему страхування. 
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

ЗОВНІШНЬОЮ ТРУДОВОЮ МІГРАЦІЄЮ З УКРАЇНИ 

Україна вважається однією з найбільших країн-донорів робочої сили  

в Європі, де зовнішня трудова міграція стала об’єктивною реальністю 

сьогодення. Великі потоки заробітчанства сформувалися в умовах низької 

заробітної плати в секторі економіки, високого рівня безробіття та вимушеної 

неповної зайнятості, поширення бідності та розшарування населення на багатих 

і бідних, значного розриву у рівнях оплати праці в Україні порівняно з іншими 

країнами. Спроба розвинути економіку в Україні так і не привела до вирішення 

проблеми реального покращення умов життя населення та зростання попиту на 

робочу силу. Більшість показників соціально-економічного розвитку свідчить 

про все більше зубожіння українського народу. Можливості працевлаштування 

на офіційному ринку праці України є незначними, до того ж зайнятість  



130 
 

в секторі економіки держави не гарантує добробуту та не забезпечує потреб 

відтворення робочої сили працюючого [1].  

Які ж основні фактори впливу на міграційні процеси в Україні? 

Насамперед, обсяг трудової міграції залежить від демографічної ситуації  

в країні, яка має катастрофічний стан. Загальна кількість населення в Україні 

скоротилася з 51,7 млн. до 42,2 млн. осіб, тобто практично на 10 млн. цей 

жахливий факт пояснюється значним зниженням кількості народжених  

(з 657 тис. у 1990 р. до 335 тис. дітей у 2018 р.), та перевищенням кількості 

смертності (587 тис. у 2018 р). Відповідно коефіцієнт приросту населення  

є від’ємним усі роки незалежності, а у 2018 р. склав мінус 6,1 [7, с. 37, 38].  

Другим фактором є ситуація на ринку праці, зокрема рівень безробіття та 

кількість наявних робочих місць. На обліку у Державній службі зайнятості 

протягом 2018 року перебувало 1578,6 тис. незайнятих громадян. На 1 вакансію 

претендувало 11 осіб. Із загальної кількості безробітних 42 % складала молодь 

у віці до 35 років. Таким чином, явне і приховане безробіття – це безперечно 

фактори, що сприяють збільшенню трудової міграції українців за кордон.  

Одним із найбільш важливих факторів є розмір заробітної плати.  

За даними обстеження, середньомісячний заробіток одного трудового мігранта 

становив 930 дол, що майже втричі більше, ніж у середньому на одного 

штатного працівника, зайнятого в економіці України – 330 дол (8 865 грн)  

у 2018 р. [6].  

Інфляційні процеси (якщо в 2013 р. споживчі ціни зросли лише на 

піввідсотка, то в 2014 р. – майже на 25 %, у 2015 році – на 43 %) негативно 

позначилися на купівельній спроможності громадян і призвели до зменшення  

їх реальних доходів. Слід зазначити, що вплив зазначених факторів посилює 

негативні настрої українців і очікувано збільшить відтік робочої сили в 

майбутньому [2, с. 535].  

За даними ООН, Україна входить в десятку країн з найбільшою кількістю 

емігрантів. Кількість трудових мігрантів Держстат оцінює в 1,3 млн., а експерти 

наводять оцінки від 2 до 4 млн. А багато політиків стверджують, що за останні 

роки від 5 до 8 млн. українців покинули країну, тікаючи від злиднів  

і безробіття. Що не так з міграційними даними і що з цим робити [5]. 

На даний момент близько 4 млн українців або 16 % працездатного 

населення країни є трудовими мігрантами. Про це повідомила прес-служба 

Центру економічної стратегії (ЦЕС) з посиланням на результати дослідження. 

«Одномоментно за межами країни може перебувати близько 2,6–2,7 млн осіб. 

Це означає, що українці їдуть за кордон на короткий термін, заробляють там 

гроші і повертаються додому», – відзначили у прес-службі. 

У мігрціонной службі наголошується, що найбільш вагома причина, чому 

українці їдуть працювати за кордон, економічна: високий рівень оплати праці 

та наявні робочі місця. Цей міграційний потік носить маятниковий, 

короткостроковий характер, а більшість трудових мігрантів вважають за краще 

повернутися назад в Україну [9]. 

У першу чергу це відбивається на соціальні зобов’язання держави, кошти 

на які надходять з податків, що збираються з працездатних громадян. 
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Демографічна яма, викликана падінням народжуваності в 90-і роки і нинішня 

хвиля трудової міграції робить виконання пенсійної програми неможливою.  

І пожирає і без того дефіцитні ресурси. 

У 2018 р. всього на пенсії виплачено 346 млрд грн., З яких 139,3 млрд. грн 

– це дотації з держбюджету, викликані якраз браком громадян-платників 

податків. І з кожним роком ситуація погіршується. У 2019 р. уряд має намір 

збільшити фінансування дефіциту Пенсійного фонду на 20 % (+27 млрд. грн).  

І це при тому, що доходи казни, за розрахунками Кабміну, підвищаться лише на 

9,8 % [8]. 

В умовах посилення конкуренції за людські ресурси одним із напрямів 

міграційної політики багатьох країн стає заохочення повернення  

на батьківщину співвітчизників, тобто міграційна політика країни.  

На жаль, в Україні, на відміну від багатьох країн, ресурс репатріації 

співвітчизників задіяний недостатньо. Хоча сприяння їй неодноразово 

декларувалося як один із пріоритетів міграційної політики, не було закону, який 

визначав би статус репатріантів, державна допомога при здійсненні репатріації 

та облаштуванні на батьківщині не надавалася. Таким чином, міграційна 

політика України має бути направленою на залучення іммігрантів (в першу 

чергу вихідців з України) через співпрацю з діаспорою, здійснення спеціальних 

заходів, створення спеціального органу виконавчої влади, а також  

на запобігання еміграційному відпливові через задоволення потреб етнічних 

меншин, працевлаштування громадян у сусідніх державах як альтернативи 

переселення [3, с. 144].  
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ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ КУЛЬТУРНО-ПРАВОВИХ ПРОЄКТІВ: 

СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД 

Складність дослідження феномену культурно творчого механізму 

культури та права, а також вироблення методологічних підходів до його 

драматургічного та практичного втілення зумовлена тим, що методологія 

масових форм в цілому є конгломератом різних мистецтв та жанрів, і тим  

не менше має збіг з організаційними принципами правових заходів. 

Вони повинні логічно випливати із спільного прагнення до виживання  

та успіху, тобто справа полягає у виправданні їх інструментальної цінності.  

Це означає, що також допоміжні підрозділи, такі як бухгалтерія  

та юридичний департамент чи служба безпеки, повинні підпорядковувати свої 

дії на зміцнення культурних норм, що сприяють реалізації цих цінностей. Крізь 

призму творчого погляду, через презентацію на сценічному майданчику 

проєктів правового просвітлення населення України має змогу побачили  

на власні очі дію цього та достовірність державного піклування про громадян 

нашої держави.  

Таким чином, нові елементи організаційної культури перекривають 

існуючі та поступово замінюють або трансформують їх. А в даному розгляді 

сучасна соціо-потреба творення двох соціо-інститутів створюють новий  

і єдиний механізм культуротворення. Це оптимістичний сценарій успішних 

цілеспрямованих культурних змін. Однак можна уявити невдачу, яка може бути 

наслідком того, що нові елементи культури залишаться лише на поверхні. Що 

робити, щоб уникнути такої невдачі, яка аж ніяк не є унікальною? 

Перш за все, при безпосередньому контакті зі співробітниками двох 

структур – управлінської та освітньо-мистецької, персонал повинен бути 

укомплектований належним чином навчених та мотивованих молодих людей, 

які не змогли засвоїти попередній досвід та нову організаційну культуру. Тому 

необхідно хоча б частково здійснювати зустрічі співробітників двох структур. 

https://antikor.com.ua/articles/265881-chem_grozit_ukrainskoj_ekonomike_masshtabnaja_trudovaja_migratsija
https://antikor.com.ua/articles/265881-chem_grozit_ukrainskoj_ekonomike_masshtabnaja_trudovaja_migratsija
https://strana.ua/news/137488-chislo-trudovykh-mihrantov-iz-ukrainy-dostihlo-4-mln-chelovek.html
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По-друге, працівники повинні брати участь у цілій серії дискусійних 

нарад та семінарів. Даючи їм можливість брати активну участь у створенні  

та консолідації елементів нової культури, і перш за все, вони повинні бути 

впевнені, що вона буде краще служити всім.  

По-третє, організація повинна мати можливість організувати низку 

інтенсивних тренінгів, які повинні навчати нової методології відповідно  

до нових цінностей, а також норм та стандартів поведінки. Це має стосуватися 

не лише творчих виконавців, які безпосередньо контактують з глядачем, але  

й усього персоналу юридичної креативної команди. Всі ці заходи не гарантують 

повного успіху. Щоб випадковий тривожний фактор (наприклад, емоційний 

особистий або груповий конфлікт) не впливав на культурні зміни, менеджери 

повинні фіксувати та розуміти людські настрої та емоції й реагувати на них.  

У сучасній культуро-мистецькій практиці найбільш розповсюдженою 

проблемою є відсутність тандему (єднання) співпраці діячів культури та кадрів 

нормативно-правового управління. Враховуючи це, виникає актуальність 

запровадження нової дисципліни «Організація культурно-правових проєктів  

в соціокультурній сфері» для самовизначення та самореалізації творчої молоді, 

для визначеної аудиторії – студентів, які зможуть розширити своє уявлення 

щодо багатовекторного спрямування культурних цінностей молодого покоління 

України. 

Г. Гофстеде стверджує: з міжкультурного спілкування можна засвоїти 

корисні навички, і в основі такого процесу навчання – це, перш за все, 

усвідомлення того, що кожна людина «розумово запрограмована» по-різному, 

тому що її виховували по-іншому [1]. 

В сучасному культурному просторі домінує синтез знань у галузі 

організаційної поведінки. Його можна поділяти на три частини.  

Перші автори зосереджуються на особистості, припускаючи, що 

знайомлячись з можливістю більш ефективних дій в організації, та розумінням 

власної ролі в суспільстві.  

Частина друга присвячена групам зокрема, обговорювались питання, 

пов’язані з груповим спілкуванням, конфліктними ситуаціями та реагуванням 

на зміни.  

Остання частина видання стосується організацій, а ширше - суспільства. 

Серед інших: влада в організаціях, культура в епоху мультикультуралізму  

та етика організаційної поведінки [2]. Якщо трактувати художні процеси, що 

формують і характеризують один з найбільш масових і найменш досліджуваних 

видів видовищних мистецтв, то слід звернутись до методології психології, 

соціології та наук про управління, керівникам команд різноманітних проєктів 

правового напрямку. 

За ствердженням Адлера, «Керівництво колективом – це поєднання науки 

і мистецтва. З погляду американського менеджменту, суть керівництва полягає 

в тому, щоб виконувати роботу не своїми, а чужими руками. Насправді ще 

складніше завдання: примусити працювати не тільки чужі руки, але і чужі 

голови. Тому не вірно сподіватися тільки на себе, вважаючи себе всезнаючим  
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і всесильним. Ніколи не слід робити самому те, що можуть і повинні 

виконувати підлеглі» [3]. 

За висловом Друкера, «Виконання кожного завдання слід обов’язково 

контролювати і оцінювати; відсутність контролю може навести працівника на 

думку про непотрібність виконуваної ним роботи», можна сміливо 

акцентувати, що критика може бути корисною. Слід приділяти чимало часу для 

аналітичного порівняння виконаної роботи [4]. 

Управління в міжкультурному середовищі правових заходів – це виклик 

для організаторів, але також величезна можливість для сучасних організацій, 

майбутніх працівників культурних проєктів. Однак він вимагає специфічних 

компетенцій не тільки знання про мову чи звичаї культури, а й більш тонких 

навичок, заснованих на емоціях: толерантності, відкритості та прийняття. 

Це може бути популяризація сучасного мистецтва, розвиток суспільної, 

культурної активності молоді та її творчої самореалізації шляхом здійснення 

комплексу культурно-мистецьких заходів правопросвітнього напрямку, 

створення спільного «акту» соціальної творчості двох різноструктурних 

державних установ, спрямованого на вирішення реальних проблем у житті 

суспільства – «просвітлення» в культуро творчій правовій культурі людини як 

важливого елементу формування громадянського суспільства. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ 

ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ 

В умовах формування постіндустріального суспільства та реалізації 

стратегій інноваційного забезпечення конкурентоспроможності національних 

економік, трансформації ієрархічних структур і зміни людських цінностей роль 

держави в процесі формування та розвитку людського капіталу надзвичайно 

важлива й відповідальна, тому що саме держава повинна створювати реальні 
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умови для освоєння і накопичення знань, збереження та зміцнення здоров’я, 

постійного професійного розвитку, ефективної зайнятості, зростання доходів, 

більш високого рівня соціальної захищеності і якості життя людини. У зв’язку  

з цим виникає необхідність поглибленого вивчення сутності державних 

механізмів регулювання розвитку людського капіталу в Україні. 

Сьогодні науковці виділяють кілька основних концепцій державного 

управління [1; 2; 3; 4]: Old Public Management; New Public Management (NPM); 

Good Governance (зокрема Networked Government). Розглянемо можливість 

застосування основних принципів кожної з них до формування механізмів 

державного регулювання розвитку людського капіталу в Україні. 

Old Public Management – класична бюрократична форма організації, що 

заснована на жорстких принципах бюрократичної ієрархії в державному 

управлінні, професіоналізації службової діяльності, політичній нейтральності 

службовців, розподілі управлінської праці відповідно до закріплених функцій, 

службовій субординації, чіткій регламентації управлінського процесу, 

службовій дисципліні, стабільності соціального статусу і визначеності умов 

кар`єрного просування. Зазначені основні характеристики можуть розглядатись 

як незамінні для забезпечення ефективності та дієвості державного 

регулювання розвитку людського капіталу. Поряд з цим, процеси глобалізації 

приводять до «переформатування» структури сучасного світу, а в результаті 

цього – до коригування національних систем державного управління  

і вимагають від цих систем гнучкості, що не може бути забезпечено в 

сукупності з сильною централізацією. Тому очевидно, що основна проблема 

застосування даної концепції для системи державного регулювання розвитку 

людського капіталу - нечутливість до соціально-економічних реалій 

постіндустріального суспільства: появи наднаціональних інститутів і розвитку 

громадянського суспільства.  

Новий публічний менеджмент (NPM) ґрунтується на двох ключових 

елементах – менеджеризації та маркетизації. Поширення ідей NPM сприяло 

«перепрограмуванню» західної системи державного управління, руйнуванню 

«закостенілих» бюрократичних структур, перетворенню їх у більш чутливі  

до економічної кон’юнктури й запитам суспільства, прозорі для громадського 

контролю, підзвітні політичному керівництву і в цьому сенсі більш ефективні 

[2]. Таким чином, впровадження концепції NPM до державного регулювання 

розвитку людського капіталу передбачає використання у роботі органів 

державної влади методів та інструментів бізнес-структур (аутсорсинг, 

бюджетування, орієнтація на клієнтів), поліпшення ефективності  

й результативності процесів надання державних послуг, послаблення ролі 

держави. Так, наприклад, діяльність органів державного управління у сферах 

освіти та охорони здоров`я обмежується, переважно, розробкою загальної 

національної освітньої стратегії, стратегії в сфері охорони здоров`я і її основних 

пріоритетів. Велику кількість важливих функцій регулювання мають 

виконувати незалежні громадські організації. При цьому держава повинна 

здійснювати наглядову і контролюючу функції як зацікавлена особа в якісних 

змінах в названих сферах. Однак, модель NPM має такі недоліки, як 
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другорядність вирішення соціальних проблем і, як наслідок, підвищення рівня 

соціальної нерівності; акцент на ринкові сили і універсальність методів 

управління замість обліку інституціонального контексту кожної країни; 

зниження ролі держави і державних службовців в суспільних відносинах. 

Зазначені недоліки призвели в ряді випадків до негативних наслідків, у тому 

числі до неналежного надання послуг системою державного управління  

у сферах, тісно пов’язаних із задоволенням загальнонаціональних інтересів або 

створенням суспільних благ, серед яких охорона здоров’я, освіта, наука, 

культура, захист уразливих верств населення. 

Недоліки менеджеріального підходу до державного управління 

спровокували появу нової управлінської концепції, яка отримала назву «Good 

Governance» (належне (гідне, добре) врядування), яка виходить за межі 

менеджеріального контексту, де суспільству відводилася роль споживача 

державних послуг, але ніяк не співвиробника [2]. Свою узагальнюючу 

інтерпретацію концепції Good Governance представили французькі вчені П’єр 

Мюллер та Ів Сюрель у 2000 р.: «Governance – це система управління  

(у широкому сенсі цього поняття), в межах якої послідовний процес 

формування та реалізації публічної політики (визначення суспільних проблем, 

можливих шляхів їх вирішення і форм практичної реалізації наміченого) більше 

не є результатом діяльності відносно однорідної та централізованої політико-

адміністративної еліти (яка в цьому разі втрачає монополію на визначення 

когнітивних і нормативних рамок (матриць) публічної політики), а відбувається 

за рахунок створення мультирівневого й мультисуб’єктного координаційного 

механізму, результат роботи якого, завжди неочевидний, залежить від здатності 

суспільних акторів визначити спільну точку зору, мобілізувати компетенції 

різної природи й реалізувати дієві способи розподілу відповідальності  

й легітимізації прийнятих рішень [3]. 

Державне регулювання розвитку людського капіталу на засадах Good 

Governance передбачає впровадження і використання державно-приватного 

партнерства і взаємної відповідальності, за допомогою яких різні зацікавлені 

сторони, що представляють державний сектор і громадянське суспільство, 

співпрацюють на всіх рівнях державного управління в процесі формування та 

розвитку людського капіталу з метою задоволення загальнонаціональних 

інтересів, забезпечення процесів суспільного розвитку.  

Наприкінці ХХ ст. набула популярності концепція «Networked 

Government» («мережевого уряду»). До основних характеристик мережевого 

уряду відносяться здатність приймати інноваційні рішення та швидко 

встановлювати нові контакти, здійснювати селективний відбір учасників 

мережі; здатність до стратегічного мислення та гнучкість. Публічно-приватна 

мережа формується для забезпечення ефективності управління. Її особливістю  

є те, що вона, по-перше, формується, як правило, на договірній основі  

з приватними та некомерційними організаціями. По-друге, уряд завжди 

виступає ініціатором створення мережі. По-третє, уряд може бути обмеженим  

у фінансових можливостях, але повинен мати достатній вплив, щоб 

координувати та узгоджувати дії учасників мережі, повинен надавати послуги 
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та сприяти створенню належних умов для виконання іншими суб’єктами 

завдань, відповідно до цілей публічної політики [4]. 

Концептуальний підхід до формування механізмів державного 

регулювання розвитку людського капіталу, заснований на концепції «Network 

Government», передбачає перехід від вертикальних ієрархічних схем управління 

до горизонтальних, постійну і тісну взаємодію держави з недержавним 

сектором, збалансованість сфер компетенцій між органами державного  

і місцевого управління, професійними і громадськими організаціями, мережеве 

управління розвитком людського капіталу. Для цього важливо визначити 

механізми управління мережевими структурами, здійснити розробку 

управлінського інструментарію, створити умови для ефективних комунікацій 

між державними і недержавними суб’єктами, діяльність яких спрямована на 

формування і розвиток людського капіталу.  

Незважаючи на те, що концепції «NPM і Governance» активно 

впроваджуються в систему державного управління багатьох країн, світовий 

досвід реформування державного управління продемонстрував неспроможність 

ідеї повної відмови від бюрократичної моделі державного управління. Саме 

бюрократія є гарантом дотримання громадського інтересу і обмежує 

домінування вузько групових інтересів бізнесу в процесі налагодження 

взаємодії з державою, не заперечуючи ієрархії.  

На думку автора, процес формування механізмів державного 

регулювання розвитку людського капіталу в Україні має передбачати системне 

поєднання кращих характеристик концепцій бюрократичної моделі (класичного 

державного управління), нового державного менеджменту, «належного 

врядування» (зокрема, мережевого державного управління) та ґрунтуватися 

таких основних принципах, як: пріоритет загальнонаціональних цілей, 

спрямованих на розвиток людського капіталу; орієнтація діяльності органів 

державної влади на досягнення суспільно значущих результатів; громадський 

контроль за діяльністю органів публічного управління та їх посадових осіб; 

децентралізація; гнучкість; інноваційність; публічність; прозорість; 

координація дій різних рівнів влади; відповідність процесів прийняття 

управлінських рішень стратегічним цілям, орієнтованим на досягнення 

результатів; дотримання балансу інтересів всіх зацікавлених сторін, що 

представляють державний сектор і громадянське суспільство. 
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THE ROLE OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN THE IMMIGRANT 

INTEGRATION PROCESS 

Strengthening the capacity of local self-government bodies is a priority area for 

the integration of immigrants into civil society, as they are a key part of integration 

processes and provide a wide range of social services. Integration policy addresses 

immigration issues to enable local governments to stimulate economic and cultural 

activities and promote socio-political solidarity to integrate migration processes into 

municipal development planning and to create competent political institutions. 

However, it would be emphasized that if integration measures are mainly concerned 

with local authorities, close cooperation between the different levels of government is 

important to coordinate the provision, financing and evaluation of services. 

Local governments would adapt to the challenges, which is posed by the 

gradual and sudden outflow, influx, transit and return of refugee or internally 

displaced persons to municipalities by empowering individuals in the recipient and 

community communities in the recipient communities and communities ensuring the 

safety and humanity of the consequences of migration processes for both societies. 

This will ensure that civil society development potential is used to promote 

sustainable economic, social and political development of the local governments  

of the recipient countries [4]. 

The main problem of integration of immigrants is the lack of legal competence 

in the field of integration among local authorities. However, it is local self-

governments that are shaping the environment, facilitating, or vice versa, 

undermining integration prospects. Despite the wide range of possible measures, 

there are some risk factors, such as how local governments plan to integrate 

immigrants (as a separate political force and direction, or indirectly, only by engaging 

in other policies), what factors to consider when integrating immigrants with whom 

obstacles can be faced by municipalities, as well as the impact of integration between 

government, immigrants, civil society and non-governmental organizations [1]. Also 

it is the problem of how to determine the degree of integration based on the proposed 

criteria. That is, it can be concluded that the policy of integration of immigrants 

should be developed by each municipality on the basis of the perspective 

development opportunities of the region, but it is possible to distinguish the main  

or common directions in which it can take place. The main areas of integration  

http://www.moskau.diplo.de/contentblob/2477346/Daten/568408/IP200973.pdf
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of immigrants at the community level should be political, legal, socio-economic and 

cultural-religious [2]. 

Regarding the political integration of immigrants in the formulation of local 

migration policy, it is necessary to pay attention to the aspects of involvement  

of representatives of immigration communities in municipalities (local authorities) 

and which communities were involved (which are limited and for what reason). 

Equally important is the integration policy strategy developed by local governments 

on a nationwide basis, and the factors that influenced this choice. The next 

component should be the possibility of functioning of immigrant integration councils 

and their political justification. Not every country at the local level is capable  

of providing such councils, but not every country needs them. European countries 

with increased influence of the right-wing radical forces are likely to exclude this 

aspect from their municipalities, but in this case, it can be replaced by the activity  

of free access platforms where immigrants will be able to express their own position. 

A striking polar example of the work of municipalities is Sweden and Denmark.  

In Sweden, there is a “start” policy for refugees that allows newly arrived refugees, 

asylum seekers and their relatives to freely choose in which region of Sweden they 

want to live, provided that they can find their own housing in that particular place.  

In Denmark, asylum seekers and their relatives are distributed as evenly as possible 

between the municipalities of the countries, and they must remain in the designated 

municipality for three years before being able to move freely within the country. 

Thus, the country of residence of the immigrant in Denmark is decided by the 

country, while in Sweden the decision remains with the immigrant [3]. 

Fundamental to the ability of immigrants to successfully claim and achieve 

equal treatment is the acquisition of basic instruments, above all, the study of the 

language of the recipient society, cultural traditions (including political ones), and the 

acquisition of moral and legal norms. Integration also implies that public authorities 

actively and decisively ensure equality and non-discrimination. At the same time, 

national and local authorities must also take into account the specific needs and 

conditions faced by different immigrant groups. However, municipalities, especially 

in areas where there are significant numbers of immigrants, have considerable 

freedom of action and freedom to influence or promote integration. Lack of policy 

should also be understood as one policy option defined by inaction. Integration policy 

also depends on the critical aspects (economic, political, socio-cultural) that must be 

taken into account. 
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МОДЕЛЬ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН ОБ’ЄДНАНИХ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ 

ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 

В Україні прийняття у 2010 р. нового Бюджетного кодексу суттєво 

вплинуло на місцеві бюджети. Проте сучасна децентралізаційна реформа 

дозволила переформатувати бюджетну систему на користь об’єднаних 

територіальних громад (ОТГ). Зокрема, суттєво зросла самостійність та 

наповнюваність місцевих бюджетів за рахунок як передачі їм частини 

загальнодержавних доходів, так й розширення переліку видатків, що 

враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів. Оскільки нині 

розрахунок видатків, які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних 

трансфертів, здійснюється на основі фінансового нормативу бюджетної 

забезпеченості, то фінансове планування стає важливим інструментом 

управління, який забезпечує для ОТГ можливість впливу на економічний 

розвиток своїх територій. При плануванні проєкту бюджету на рік має 

розроблятися фінансовий план на п’ятирічний період, що повинен включати й 

фінансування заходів інформатизації суспільства. При цьому необхідне 

запровадження міжнародних стандартів, а також запозичення світового досвіду 

в бюджетній політиці України, що дозволить в умовах обмеженості фінансових 

ресурсів ефективно спрямовувати кошти місцевих бюджетів на успішний 

соціальний, інформаційний, економічний, екологічний розвиток кожної ОТГ. 

Необхідно звернути увагу на той факт, що дотації, як метод наділення 

фінансовими ресурсами місцевих бюджетів, не є досконалим. Це джерело 

доходів не має стимулюючих якостей і створює у ОТГ споживацькі настрої, а 

тому не сприяє розвитку господарської ініціативи.  

Діюча модель міжбюджетних відносин вимагає комплексного 

реформування. Назріла необхідність розмежування повноважень між центром 

та місцевим самоврядуванням у бюджетній сфері, визначити роль 

https://www.uclg.org/sites/default/files/policy_recommendations_opportunities_for_the_mediterranean_region.pdf
https://www.uclg.org/sites/default/files/policy_recommendations_opportunities_for_the_mediterranean_region.pdf
https://www.osce.org/odihr/367936?download=true
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централізованих трансфертів як фінансової допомоги, а не інструмента 

міжрегіонального перерозподілу грошей переважно на суб’єктивних або 

адміністративно-корупційних засадах. У процесі управління бюджетними 

ресурсами важливо знайти оптимальний спосіб їх раціонального розподілу, 

який визначатиметься допустимим рівнем втручання держави в економіку та її 

обов’язками щодо соціального захисту громадян, формування безпечної 

системи інформаційного суспільства в умовах нестабільності військово-

політичних умов.  

Україна повинна вибудувати нову модель міжбюджетних відносин для 

ОТГ, у тому числі застосовуючи методи стимулювання задля досягнення цієї 

стратегічної мети. Впровадження зазначеного механізму не тільки не 

вимагатиме значних бюджетних витрат, але й навпаки, сприятиме 

раціональному використанню коштів, спонукатиме сумлінних працівників до 

бездоганного виконання покладених на них функцій, надасть можливість 

організувати здорову міжтериторіальну конкуренцію з метою ефективного 

використання бюджетних коштів, збільшення обсягу й покращання якості 

послуг відповідно до гарантованих державою соціальних стандартів. 

Таким чином, створення ефективної моделі міжбюджетних відносин є 

одним із головних завдань бюджетної політики. Передусім необхідно 

визначити витрати ОТГ залежно від доходів на відповідних територіях, 

створити зацікавленість місцевих органів управління й громади в розвитку 

виробництва й підвищенні прибутковості своїх територій, формуванні їх 

іміджу, підтримати економічно відсталі регіони. Для цього необхідна 

перебудова фінансових відносин, тобто розробка фінансового механізму 

території, що є складною і динамічною системою. Однак перебудова 

регіональних фінансів не може зводитися лише до розроблення принципів 

формування бюджетів ОТГ. Вона має стосуватися всієї сукупності відносин 

щодо розподілу й використання фінансових ресурсів, які створюються на даній 

території, перерозподільчих регіональних процесів, враховувати показники 

безпеки, забезпечити формування інформаційного суспільства. 

Видаткова частина місцевих бюджетів найяскравіше відображає наслідки 

економічних й соціальних процесів як у державі, так й для ОТГ. Основні 

напрями діяльності місцевих органів влади – розробка й здійснення планів 

економічного і соціального розвитку на підвідомчій їм території. Необхідними 

умовами стабільності бюджетної системи є відповідність видаткових 

зобов’язань повноваженням і функціям державної та місцевої влади й 

оптимальний розподіл бюджетних ресурсів для фінансування таких функцій. 

Це є можливим, коли встановлені законодавчими та іншими нормативно-

правовими актами видаткові зобов’язання забезпечені відповідними 

фінансовими можливостями. Аналізуючи стан, який склався у фінансуванні 

заходів із забезпечення інформаційного суспільства, треба зазначити, що в цій 

сфері необхідно провести певні зміни. Фактична система інформатизації, яка 

склалася за багато десятиліть, має серйозні недоліки. На це вказує і зниження 

значень таких показників, як: Індекс розвитку інформаційно-комунікаційних 

технологій у країнах світу (ICT Development Index), Індекс розвитку Інтернету в 
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країнах світу (The Web Index), Індекс мережевої готовності. До того ж, нині у 

світі існує більше ніж 20 різних міжнародних е-індексів, але найбільш 

вживаним вважаються індекс розвитку ІКТ (IDI), який розраховується 

спеціалізованою установою ООН у сфері глобального електрозв’язку – 

Міжнародним союзом електрозв’язку (МСЕ). Це складний індекс, що визначає 

рейтинг країн за показниками, які належать до інфраструктури інформаційних 

технологій (11 показників, що становлять одне контрольне значення за шкалою 

від 0 до 10). Все це призводить до низької економічної відповідальності ОТГ, 

до неефективного використання коштів, зниження соціального ефекту від 

здійснення заходів. 

Нині кількісні характеристики бюджетних видатків на цілі розбудови 

інформаційного суспільства далекі від оптимальних, особливо в сфері освіти та 

охорони здоров’я, інформаційного забезпечення суспільства. Більше того, 

бюджетні плани за цими видатками не виконують, а при їх плануванні 

враховують далеко не повну потребу у витратах. Іноді залежність обсягів 

місцевих бюджетів від рішень органів вищої ланки управління не дає 

можливості місцевим органам влади проводити активну інвестиційну політику 

на місцях, а значить приймати посильну участь у покращанні соціально-

економічного стану територій, фінансувати заходи із інформатизації, 

діджиталізації.  

Зарубіжний досвід може бути корисним для України у формуванні моделі 

міжбюджетних відносин. Наприклад, досвід Угорщини щодо активізації 

підприємництва на місцевому рівні корисний у плані підвищення місця 

української економіки у рейтингу європейських країн. Втілення практики 

застосування методів управління державним боргом (Канада), дозволило б 

зменшити залежність України від міжнародних фінансових організацій. Висока 

ефективність державного управління та поліпшення характеристик бізнес-

середовища (Румунія) є прикладом сталого зростання національного 

виробництва. На порядок денний час висунув потребу формування 

інформаційно зрілого суспільства, значення якого в сучасних умовах військово-

політичної нестабільності не потребує доказів. Також є сенс у встановленні 

чітких меж задля фінансування видатків із бюджету України, як засіб 

подолання проблем нерівномірного фінансування й несправедливого розподілу 

державних грошей. Використання досвіду Великобританії щодо впровадження 

бюджетної стратегії для України дозволило б скоротити бюджетний дефіцит і 

відновити економічну стабільність. Тому можна зробити висновок, що від 

формування та виконання бюджету кожної ОТГ залежить економічне 

зростання, збільшення соціальних та громадських послуг й добробут населення.  
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ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТВОРЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 

ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ 

Україна приєдналась до Ради Європи 9 листопада 1995 р. При вступі вона 

зобов’язалась дотримуватись своїх загальних обов’язків згідно зі Статутом 

Ради Європи, а саме плюралістичної демократії, верховенства права та захисту 

прав людини і основних свобод усіх осіб під її юрисдикцією. Тоді Україна 

також погодилася виконати, у визначені терміни, ряд спеціальних зобов’язань 

перелічених у Висновку Парламентської асамблеї №190(1995). 

У 1997 р. Верховна Рада України ухвалювала закон «Про систему 

Суспільного телебачення і радіомовлення України», проте він так і не 

запрацював через колізію в постанові Верховної Ради України № 667/97,  

де телерадіоорганізації Суспільного мовлення України надавався статус 

громадського мовлення. Поняття «суспільне телебачення» та «громадське 

телебачення» за своєю природою не є тотожними, оскільки поняття «суспільне 

телебачення» містить у собі ознаки власності суспільства, тобто, власності, яку 

раніше було віднесено до державної форми власності, а «громадське 

телебачення» – власності громади, тобто до комунальної форми власності. 

У 2003 р. Резолюція 1346 (2003) Парламентської Асамблеї Ради 

Європи «Виконання обов’язків та зобов’язань Україною» зауважила: «Дуже 

важливим є запровадження справедливої та такої, що виконує свою функцію, 

системи суспільного телебачення та радіомовлення в Україні».  

http://zakon.nau.ua/doc/%207uicN1022.322.0
http://zakon.nau.ua/doc/%207uicN1022.322.0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1997
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8
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Два роки потому, резолюцією «Про виконання обов’язків та зобов’язань 

Україною» (№ 1466 від 5 жовтня 2005 р.) Парламентська Асамблея закликала 

органи влади України перетворити державні телерадіокомпанії в канали 

суспільного мовлення згідно з відповідними стандартами Ради Європи. 

Суспільне телебачення є однією з домінуючих моделей організації 

світової телевізійної індустрії. Сьогодні воно є в багатьох західноєвропейських 

країнах (Великобританія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди). Крім цього, 

канали суспільного мовлення має Японія, Індія, Австралія, Канада, а також 

країни СНД. Проблема функціонування суспільного телебачення є важливою 

для наукового дослідження. Сучасному суспільству необхідно знати найбільш 

ефективні моделі суспільного віщання. З цієї причини дану тему обговорюють 

на конференціях, форумах міжнародного, федерального і регіонального рівнів. 

Телевізійні компанії, виходячи з світової практики, можна поділити  

на суспільні, приватні і державні. На сьогоднішній день практично всі 

розвинені країни світу не мають державного телебачення. Державні телевізійні 

компанії, як правило, не розраховують на рекламу, а тільки лише на державне 

фінансування. Є телекомпанія комерційні, які не отримують від держави 

нічого. У Європі, наприклад, суспільного телебачення не було досить довго. 

Воно з’явилося в 70-ті рр. ХХ ст., коли сталася трансформація державних 

телекомпанія в телекомпанія суспільного віщання. Цей процес в Західній 

Європі завершений давно, тепер він йде вже по всій Східній Європі. Державне 

телебачення трансформується в суспільне. Адже що таке суспільне 

телебачення? Це не телебачення громадських організацій. Це публічне 

телебачення. Це телебачення, яке знаходиться на службі суспільства. Таким 

чином, в основі державного віщання – інтерес чиновника; комерційного 

віщання – інтерес рекламодавця. Суспільне телебачення – це засіб масової 

інформації, який надає інформацію, що допомагає глядачу сформувати 

найбільш об’єктивне розуміння суті що відбувається. Факти, що 

повідомляються суспільним телебаченням, повинні зазнавати ретельної 

перевірки. Відповідно Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950, проєкт 

закону, яким встановлюються нові або змінюються чинні норми, що регулюють 

суспільні відносини, готується на основі концепції. Тому, підготовці вказаного 

проєкту Закону має передувати підготовка його концепції. Про важливість 

порушеного питання свідчить той факт, що розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 7 травня 2008 р. № 694-р було утворено робочу групу  

з опрацювання та супроводження вирішення питань щодо створення системи 

Суспільного телебачення і радіомовлення України під головуванням Віце-

прем’єр-міністра України. Робочій групі за участю представників творчих 

спілок та всеукраїнських громадських об’єднань і науковців доручено 

розробити концепцію щодо створення системи Суспільного телебачення  

і радіомовлення України. Зазначена Концепція має визначити основні 

положення проєкту Закону, а саме: визначити телекомпанії, які підлягатимуть 

перетворенню, їх статус, програмну концепцію мовлення, головні положення 

редакційного статуту, засади управління фінансово-господарською діяльністю, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2005
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8
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фінансування тощо. Одним із основних питань, навколо якого виникали 

суперечки, були засади фінансування суспільного телебачення. Виникає 

питання: "Чи можна фінансувати суспільне телебачення з державного 

бюджету?". З метою побудови ефектної моделі фінансування суспільного 

телебачення пропонували звернутися до напрацювань вітчизняних науковців  

та журналістів, які у різні часи проводили дослідження у цій сфері. 

Закон України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» був 

ухвалений 17 квітня 2014 р., і 15 травня 2014 р. він набрав чинності. Законом 

визначено порядок створення та діяльності Суспільного телерадіомовлення  

з метою «забезпечення права на свободу вираження поглядів, отримання 

неупередженої інформації про важливі суспільні події та задоволення інших 

інформаційних потреб суспільства». 

Встановлюється також, що для забезпечення поступового та послідовного 

становлення Суспільного телебачення і радіомовлення Кабінет Міністрів має 

утворити юридичну особу публічного права «Національна суспільна 

телерадіокомпанія України» (НСТУ), діяльність якої здійснюватиметься  

на принципах: всебічного, об’єктивного і збалансованого інформування про 

суспільно значущі події в Україні та за кордоном; дотримання норм суспільної 

моралі, традицій і культури Українського народу, поширення сімейних 

цінностей та зміцнення ролі традиційної сім’ї у розбудові українського 

суспільства; пріоритету суспільних інтересів над комерційними  

та політичними; чіткого відокремлення фактів від коментарів та оцінок; 

вільного вираження поглядів, думок і переконань; незалежності управління  

та поточної діяльності від органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, їх посадових і службових осіб, політичних партій, 

підприємств, установ, організацій, фізичних осіб; участі громадськості  

в управлінні та формуванні програмної політики; відсутності дискримінації за 

будь-якою ознакою; прозорості та відкритості діяльності. Основними 

завданнями НСТУ є: об’єктивне, повне, своєчасне і неупереджене 

інформування про суспільно значущі події в Україні та за кордоном; 

забезпечення збалансованого і прозорого доступу суб’єктів суспільно-

політичного життя до програм (передач) дискусійного формату, зокрема  

у вигляді дебатів; сприяння консолідації українського суспільства; розвиток  

і зміцнення статусу української мови та культури, сприяння розвитку мов  

і культур національних меншин; сприяння якнайповнішому задоволенню 

інформаційних, культурних та освітніх потреб населення України, у тому числі 

шляхом створення та поширення економічних, історично-документальних, 

культурно-мистецьких, навчально-пізнавальних, розважальних, спортивних 

програм, програм для дітей та молоді, людей з обмеженими фізичними 

можливостями, національних меншин, інших соціальних груп; оперативне 

інформування населення про надзвичайні ситуації, що становлять загрозу 

життю чи здоров’ю людей; надання громадянам України затребуваних 

інформаційних продуктів, відсутніх на комерційному ринку; сприяння 

зміцненню міжнародного авторитету України. 
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Закон містить також норму, відповідно до якої планується заборонити 

втручання державних органів та органів місцевого самоврядування,  

їх посадових і службових осіб, а також недержавних організацій, у діяльність 

НСТУ з метою встановлення цензури, попереднього контролю та незаконного 

впливу на зміст інформації, що поширюється Суспільним телерадіомовленням 

України. Встановлюється також, що держава забезпечуватиме належне 

фінансування НСТУ, яке передбачатиметься окремим рядком у Державному 

бюджеті України та має становити не менше 0,2 % видатків Державного 

бюджету за попередній рік. Органи управління національної суспільної 

телерадіокомпанії України: наглядова рада, в неї входять по одному 

представнику від депутатських фракцій і груп Верховної Ради України 

поточного скликання та дев’ять членів від громадських об’єднань та асоціацій, 

основним видом діяльності яких є діяльність: у сфері освіти та науки; у сфері 

забезпечення прав національних меншин; у сфері фізичного виховання  

та спорту; у сфері журналістики; у правозахисній сфері; у сфері захисту 

інтересів дітей та молоді; у творчій сфері; у сфері місцевого самоврядування;  

у сфері захисту прав осіб з особливими потребами.  

Суспільне телебачення і радіомовлення України утворюється у формі 

публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія 

України» (далі – НСТУ), 100 % акцій якого належить державі.  

НСТУ утворюється на базі Національної телекомпанії України, 

Національної радіокомпанії України, Державної телерадіокомпанії «Культура», 

обласних державних телерадіокомпаній, Державної телерадіомовної компанії 

«Крим», державних організацій «Київська державна регіональна 

телерадіокомпанія», «Севастопольська регіональна державна 

телерадіокомпанія», «Новгород-Сіверська регіональна державна 

телерадіокомпанія "Сіверська"», «Криворізька регіональна державна 

телерадіокомпанія "Криворіжжя"», державного підприємства «Українська 

студія телевізійних фільмів "Укртелефільм"», що реорганізуються шляхом 

приєднання до Національної телекомпанії України. Утворення НСТУ 

здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України відповідно  

до законодавства з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. До 

НСТУ приєднується акціонерне товариство «Укртелефільм», 100 % акцій якого 

належать державі, що утворюється шляхом перетворення державного 

підприємства «Українська студія телевізійних фільмів "Укртелефільм"». 

У своїй діяльності НСТУ керується Конституцією України, законами 

України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про 

телебачення і радіомовлення», «Про Національну раду України з питань 

телебачення і радіомовлення», цим Законом, Статутом НСТУ, що 

затверджується Кабінетом Міністрів України, міжнародними договорами, згода 

на обов’язковість яких надана Верховною Радою України та ін. нормативно-

правовими актами. 

Виходячи з норм закону України «Про Суспільне телебачення  

і радіомовлення України» у 2017 р., головою правління ПАТ «НСТУ» була 

представлена «Стратегія розвитку НСТУ», в якій розглядалися етапи 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3759-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3759-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/538/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/538/97-%D0%B2%D1%80
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організації та розвитку Суспільного мовника. Наприклад: Місія НСТУ: 

Захищати свободу в Україні; Надавати суспільству достовірну та збалансовану 

інформацію про Україну та світ; Налагоджувати громадський діалог задля 

зміцнення суспільної довіри, розвитку громадянської відповідальності, 

української мови та культури, особистості та народу України.   

Цінності НСТУ: Незалежність – від змін у владі та в політичному житті, 

від комерційних впливів та інтересів великого бізнесу; незалежність у своїй 

редакційній та програмній політиках, у формуванні штату та здійсненні 

господарської діяльності; прагнення, з рештою, досягти повної фінансової 

незалежності вид державного кошту. Відкритість – людям та світові, здатність 

сприймати нове, постійне прагнення до змін, прозорість та підзвітність 

українському суспільству; відкритість, що спирається на розмаїття  

та багатогранність інтересів аудиторії Суспільного мовлення; відкритість, яка 

передбачає здібності аудиторії задля отримання якісної інформації користатися 

всіма технічними можливостями сучасного світу. Рівновага, яка вимагає 

ґрунтовності та не припускає використання неперевірених даних і надмірних 

емоцій на шкоду фактам; рівновага, яка надає аудиторії можливість розуміння 

різних точок зору в Україні, Європі та світі; рівновага, на якій базується довіра 

аудиторії; Просвітництво, яке спонукає людей прагнути нових знань, 

розширюючи свої горизонти бачення та планування. 

Девіз НСТУ: Складні речі доступною мовою; 

Принципи НСТУ: Майбутнє – за контентом; Контент йде за споживачем; 

Зміст важливіший за платформу; Довіра важливіша за рейтинг; Комунікація 

важливіша за PR; Цінності важливіші за фах; 

Прагнення НСТУ: Інформування та формування громадянського 

суспільства: наближення до аудиторії та громадян; Заохочення до знань: 

інновації та майстерність; Збереження та розвиток культури: міжнародна 

інтеграція.  
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Секція 8 

ЕКОНОМІКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ:  

ПІДПРИЄМСТВО, РЕГІОН, КРАЇНА 

 

 

Батченко Л. В., , докт. екон. наук, професор, 

професор кафедри готельно-рестаранного  

та туристичного бізнесу; 

Ленда М. С., магістрант, 

Київський національний університет 

 культури і мистецтв, 

м. Київ, Україна 

 

СУЧАСНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ 

Динамічний розвиток ресторанного бізнесу в Україні обумовлює 

використання інноваційних підходів до управління діяльністю підприємств 

ресторанного господарства країни. В умовах ринку, що характеризується 

нестабільністю макро- і мікро- економічних факторів, одним з першочергових 

завдань керівництва стає формування та оцінка поточних перспективних 

можливостей підприємства, тобто його потенціалу; збалансування можливостей 

підприємства з потенціалом зовнішнього середовища для досягнення 

запланованих задач та з метою виживання в умовах конкуренції сьогодні  

та в перспективі. 

У тлумачному словнику потенціал – це «сукупність усіх наявних засобів, 

можливостей, продуктивних сил, що можуть бути використані в якій-небудь 

галузі, сфері». Виходячи із загального трактування, потенціал підприємства 

визначається як сукупність природних умов і ресурсів, можливостей, запасів  

і цінностей, які можуть бути використані для досягнення певних цілей. Це 

визначення ближче до поняття «ресурсний потенціал, в основі категорії якого 

знаходиться загальна категорія «ресурси», що за змістом характеризується як 

запас, джерело. По суті, ресурсами підприємства є: майно та грошові кошти, 

запаси та джерела сировини, матеріалів, праця . З економічної точки зору, 

ресурси можна визначити як сукупність матеріальних та нематеріальних 

елементів, які прямо чи опосередковано формують виробничий процес. 

Особливістю терміну «ресурси» є те, що вони здатні відтворюватись як у формі 

споживчої вартості, так і у формі вартості.  

 Навіть з цього невеликого огляду видно, що єдиного понятійного апарату 

тут не існує, а той що є – характеризує поняття недостатньо. Саме тому, 

ресурсний потенціал є базовим, системоутворюючим елементом економічного 

потенціалу підприємства, визначає системні ресурсні можливості підприємства 

та його здатність вирішувати конкретні проблеми й завдання, а, отже, об’єднує 

в собі цілі, рушійні сили та джерела його розвитку.  

 Виходячи з цього, сутність ресурсного потенціалу характеризується 

такими ознаками: 
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― динамічність – сутність ресурсного потенціалу виявляється лише у процесі 

діяльності підприємства; 

― реалізація потенціалу повинна супроводжуватися його зростанням; 

― процеси реалізованості (використання) і нарощування ресурсного потенціалу 

безупинні та взаємодоповнювальні. 

 Виокремлення елементів ресурсного потенціалу є ключовим фактором, 

що характеризує тип підприємства й відображає його специфіку, накладає 

відбиток на його поточну діяльність, а також впливає на формування стратегії 

розвитку та особливості управління. 

 У внутрішній структурі будь-якого підприємства, залежно від 

особливостей його діяльності, можна виділити основні сфери: менеджмент, 

інформацію, фінанси, маркетинг, виробництво, персонал тощо [1], наявність 

яких обумовлює функціональну структуризацію потенціалу підприємства.  

У рамках кожної функціональної сфери формується свій внутрішній потенціал, 

який умовно можна структурувати на об’єктний і суб’єктний залежно від ознак, 

що лежать в його основі.  

 Найбільш об’єктивним методом дослідження складу елементів 

ресурсного потенціалу підприємства як складової системи є системний підхід. 

Кожен з окремих видів ресурсів представляє собою сукупність можливостей 

досягнення цілей діяльності підприємства. Крім того, у результаті взаємодії 

всіх складових системи ресурсів потенціалу досягається ефект цілісності, тобто 

виникають нові властивості, якими кожен окремий вид ресурсу не володіє. 

Отже, виявляється синергійний ефект.  

 У сучасних умовах конкурентне становище підприємства за інших рівних 

виробничих, організаційних і фінансових умов визначається ще й діловою 

репутацією підприємства [2], наявністю в нього позитивного іміджу, що 

правомірно розглядати як невід’ємний елемент системи ресурсів. 

 Головне призначення ресурсного потенціалу підприємства полягає  

у здатності підприємства досягати максимального позитивного результату  

й забезпечувати розвиток підприємства. Це здійснюється у процесі утворення 

нових цінностей – виробництва товарів і послуг, тому елементи ресурсного 

потенціалу повинні цілеспрямовано адаптуватися до вимог виготовленої 

продукції. Потенціал своє призначення зможе виконати тільки в тому випадку, 

коли його елементам буде задана натуральна форма та їх кількісне 

співвідношення буде збалансованим, що зробить його здатним функціонувати. 

Тобто, коли зміст і характеристики елементів ресурсного потенціалу 

відповідають дійсності й визначаються параметрами виготовленої продукції та 

послуг. 

  Отже, збалансування ресурсного потенціалу підприємства сприяє 

підвищенню результативності його діяльності та конкурентоспроможності.  

А посилення уваги до формування та ефективного управління інформаційною  

й інноваційною складовою, належної мотивації персоналу – забезпечують 

формування перспектив розвитку. 
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СИТУАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ 

ПОЛІТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ НЕОБХІДНОСТІ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ  

Забезпечення державного курсу на стійке економічне зростання та сталий 

розвиток України, шляхом реалізації інноваційної моделі розвитку, актуалізує 

питання організації протидії кризовим явищам та відродження нормального 

перебігу функціонування підприємств, потребує методичного  

та методологічного удосконалення ситуаційного управління. Тому, 

утвердження інноваційної моделі розвитку, пристосованої до вітчизняних умов, 

має стати визначальним пріоритетом державної політики нині, а інноваційний 

розвиток можна охарактеризувати як процес удосконалення національної 

економіки в нових умовах господарювання переважно за рахунок практичного 

розв’язання евристичних проблем та використання знань для вирішення 

різноманітних нових ситуацій.  

Під час визначення національних цілей сталого розвитку (2016), які 

заплановано досягнути до 2030 р. відбулося визначення та конкретизація  

їх завдань за чотирма напрямами: 1) стале економічне зростання та зайнятість; 

2) справедливий соціальний розвиток; 3) ефективне управління; 4) екологічна 

рівновага та розбудова стійкості. «Суспільне бачення розвитку України  

до 2030 р. охоплює такі орієнтири для досягнення, як добробут та здоров’я 

населення, що забезпечуватимуться інноваційним розвитком економіки, 

побудованим на сталому використанні природних ресурсів. У структурі 

експорту передбачаються зміни, спрямовані на перехід від сировини  

та продуктів первинної переробки до продуктів і послуг із високим ступенем 

доданої вартості. Економічне зростання буде ґрунтуватися на моделі «зеленої» 

економіки. Завдяки заходам із енергозбереження та застосування 

енергоефективних практик має суттєво знизитися енергоємність ВВП. Частка 

виробництва екологічно чистої енергії неухильно зростатиме, витісняючи, 

перш за все, традиційні технології, що дозволить суттєво зменшити викиди 

парникових газів у атмосферу. Це сприятиме покращенню якості життя 
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населення без шкоди довкіллю і стане вагомим чинником зростання тривалості 

життя» [1, с. 9–10]. Нині виокремлено 17 цілей сталого розвитку (ЦСР) і 169 

завдань, перелік яких був офіційно затверджений на засіданнях Генеральної 

Асамблеї ООН у вересні 2015 р., що нині враховано усіма країнами світу.  

Обґрунтування прямого зв’язку цілей Концепцій підтримки та розвитку 

інноваційної діяльності в контексті стійкого задоволення ЖВІ більшості 

населення України (відродження, модернізація та розвиток національної 

економіки на основі інновацій; утримання позицій на національному  

та міжнародних ринках; інтеграція у світовий економічний простір як 

повноправного партнера на взаємовигідних умовах; формування національного 

ринку об’єктів інтелектуальної власності, підвищення рівня та якості життя 

більшості населення України) із Цілями сталого розвитку тисячоліття можна 

розглядати у трьох площинах, зокрема економічній (8. Гідна праця  

та економічне зростання; 9. Промисловість, інновації та інфраструктура), 

соціальній (1. Подолання бідності; 10. Скорочення нерівності), екологічній 

(6. Чиста вода та належні санітарні умови; 7. Доступна та чиста енергія;  

13. Пом’якшення наслідків зміни клімату; 15. Захист і відновлення екосистем 

суші; 12. Відповідальне споживання та виробництво) [2; 3]. 

Саме в умовах необхідності реалізації цілей сталого розвитку 

підвищується доцільність використання ситуаційного підходу, що дозволяє 

відповідно до вимог часу і простору обирати та поєднувати економічні, 

соціальні, екологічні завдання, формувати шляхи їх реалізації завдяки 

ефективному управлінню інноваційної політики держави та підприємств 

(рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1. Схема обґрунтування доцільності застосування ситуаційного 

підходу до управління інноваційною політикою підприємств України  

в умовах необхідності реалізації цілей сталого розвитку 

Джерело: авторська розробка 
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Реалізація цілей сталого розвитку може стати успішною лише за умови 

ефективного управління інноваційною політикою на всіх рівнях. При цьому 

актуалізуються питання щодо пошуку оптимального підходу до ефективного 

управління цим процесом в умовах непередбаченості, змін, високого динамізму 

зовнішнього середовища України. Так, потреби врахування часу та швидкості 

дозволяють надати перевагу саме ситуаційному підходу в додаток  

до системного і процесного підходів, що обумовлює доцільність використання 

стратегічних і реактивних інновацій як засобів антикризового управління на 

мікро та макрорівнях. При цьому варто зауважити, що «інноваційна політика» 

створює умови для успішного виконання та досягнення соціальних, 

економічних і екологічних цілей сталого розвитку країни та корпоративної 

соціальної відповідальності (соціальної відповідальності бізнесу) на основі 

відродження національного виробництва [4], а сам термін використовується  

у розумінні «інноваційна політика держави» та «інноваційна політика 

підприємства». Так, інноваційна політика держави – це комплекс правових, ор-

ганізаційно-економічних та інших заходів держави, спрямованих на створення 

належних умов для розвитку інноваційних процесів в економіці, стимулювання 

впровадження результатів інноваційної діяльності у виробництво. Інноваційна 

політика підприємства – сукупність науково-технічних, виробничих, 

управлінських, фінансових та інших заходів, що пов’язані з просуненням нової 

або поліпшеної продукції на ринок [5]; це процес безперервного оновлення 

асортименту продукції, формування портфеля новизни та портфеля інновацій 

як основи підтримки його конкурентоспроможності у нині та довготерміновій 

перспективі, захисту від конкретних загроз. 

Під час реалізації інноваційної моделі розвитку України виникають 

завдання, які в практиці управління за своєю суттю є або функціональними, або 

ситуаційними. Функціональні завдання визначаються розподілом праці, який 

склався у виробництві та управлінні, ситуаційні є наслідком порушення 

взаємодії спеціалізованих підсистем і елементів соціально-економічної 

системи, а також наслідком впливу чинників зовнішнього та внутрішнього 

середовищ, цілями економічного розвитку. 

Нині соціально-економічною системою неможливо управляти ефективно, 

якщо вона має лише жорстко спеціалізовану структуру й традиційні механізми 

управління. Динамічність сучасної економіки, її здатність реалізовувати цілі 

управління, які постійно змінюються, можливо забезпечити лише за наявності 

та взаємодії двох елементів структури управління: один із них забезпечує 

вирішення стабільних (функціональних) завдань, інший – змінних, ситуаційних. 

Проблемного характеру набуває навіть розв’язання стабільних завдань, які 

систематично повторюються і кожного разу відбуваються в нових умовах. 

Відповідно і процеси управління соціально-економічними системами мають 

використовувати раціональний симбіоз сучасних підходів до організації 

управління – функціонального й ситуаційного [6]. Отже, адаптивність сучасних 

соціально-економічних систем до інноваційної моделі розвитку, здатної 

забезпечити реалізацію ЦСР України може бути забезпечена шляхом 

доповнення існуючого механізму функціонування такими елементами, які 



153 
 

здатні на основі ситуаційного підходу уможливлювати організаційне, 

економічне, технічне розв’язання комплексу виниклих проблем. При цьому 

необхідно мати надійне підґрунтя – ефективний ситуаційний менеджмент, що 

дозолить вчасно та результативно пробиватися паросткам нових соціально-

економічних реформ. Таким чином, реалізація цілей сталого розвитку може 

стати успішною лише за умови ефективного управління інноваційною 

політикою на всіх рівнях, яке має здійснюватися, на думку авторів, на підґрунті 

використання ситуаційного підходу в додаток до системного та процесного, що 

обумовлено чисельними викликами і загрозами життєво важливим інтересам 

населення країни та високим динамізмом зовнішнього середовища. 
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Сучасний етап світового економічного розвитку характеризується 

глибокими трансформаційними процесами. За останнє століття роль і функції 

держави значно розширилися, особливо в промислово розвинутих країнах. 

Держава виступає зараз як суб’єкт ринкових відносин.  

Якщо говорити про економічну й соціальну роль держави, то для  

її визначення найбільш суттєвими є масштаби державної власності та частка 

державних витрат у валовому внутрішньому продукті країни. Цей показник 

характеризує масштаби перерозподілу фінансових ресурсів країни, що 

забезпечують вплив держави на економіку.  

Практика показує, що в країнах з розвинутою ринковою економікою 

частка державних витрат у ВВП в останнє десятиліття XX ст. мала стійку 

тенденцію до збільшення.  

Але саме збільшена роль держави й ступінь її втручання в економіку 

країни примушують замислитися про якісний аспект впливу на економіку, 

тобто увага перемістилася з розміру держави як такої та обсягу її втручання на 

її ефективність і ступінь задоволення потреб населення. Світова громадськість 

визнає підвищення ролі й значення держави в соціально-економічних  

і політичних процесах, що відбуваються в усіх країнах. Підкреслюється 

підвищення значення саме ефективної держави, що відіграє роль каталізатора  

й помічника, який стимулює та доповнює діяльність приватного бізнесу  

й окремих осіб. Без ефективної держави стійкий розвиток, економічний  

і соціальний, неможливий. Ефективна держава життєво потрібна для надання 

товарів та послуг, а також для створення правил і інститутів, що дають змогу 

ринкам процвітати, а людям – вести здорове і щасливе життя.  

Із метою розвитку інституціонального механізму забезпечення системи 

державних закупівель та вирішення проблемних питань у цій сфері до 

законодавчої бази запропоновано внесення ряду важливих змін, спрямованих 

на її вдосконалення, зокрема: запровадження механізму здійснення закупівель 

за рамковими угодами, які широко застосовуються у світовій практиці 

здійснення державних закупівель; спрощення застосування процедури закупівлі 

в одного учасника, а саме: скасування необхідності отримання погодження 

Уповноваженого органу у сфері державних закупівель, а також надання 

замовникам можливості здійснювати конкурентний відбір декількох учасників 

для проведення переговорів під час застосування процедури закупівлі в одного 

учасника; розширення переліку умов договору про закупівлю, за яких сам 

договір може змінюватися до виконання сторонами своїх зобов’язань  

у повному обсязі; виведення з-під дії закону «Про державні закупівлі», що 

здійснюються підприємствами за власні кошти; введення такої процедури 

закупівель, як електронний реверсивний аукціон, застосування якої надасть 

можливість зробити закупівлі більш прозорими, зрозумілими та спрощеними  

і, як показує міжнародний досвід, на 5–10 % підвищити рівень конкурентності 

серед учасників торгів, досягти економії бюджетних коштів у середньому від  

15 до 30 %.  
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ВПЛИВ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ  

ДО НІМЕЧЧИНИ НА УКРАЇНСЬКУ ЕКОНОМІКУ  

Міграційні процеси світу у ХХІ ст. стали природнім явищем. Цьому 

сприяли низка факторів, наприклад, економічні кризи, військові дії, соціальні  

та екологічні проблеми тощо.  

 Трудова міграція в нашій державі зазнала значних трансформацій  

за останні шість років. До 2014 р. українці надавали перевагу Східному 

напрямку виїзду на роботу. Та у зв’язку із виникненням серйозних конфліктних 

дій між Україною та Росією, громадяни змінили орієнтир на Захід. Проте варто 

зазначити, що конфлікт між двома країнами не є основною причиною такої 

зміни. У зв’язку з послабленням обмежень на міжнародному ринку праці, 

питання впливу трудової міграції на економіку України стало актуальним для 

подальшого стратегічного планування.  

Нещодавно німецький уряд ухвалив закон, що дозволяє 

працевлаштовуватися іноземцям без важких перешкод. Виходячи з цього, слід 

розуміти, що українці будуть зацікавленні у отриманні роботи та реалізації 

своїх цілей в цій країні наступні декілька років. 

Метою роботи є аналіз можливих наслідків спрощення законодавства по 

працевлаштуванню іноземців у Німеччині для української економіки. 

Поки уряд нашої держави, створює програми по залученню іноземних 

інвестиції та активізації інших джерел наповнення бюджету, саме грошові 

перекази заробітчан є стабільним доходом. Статистичні данні вказують на те, 

що обсяги приватних грошових переказів у 2018 р. становили 10 % від ВВП,  

у 2019 р. – 9,1 % [4, с. 2]. Зменшення відсотку переказів відносно ВВП не  

є показником того, що обсяги надходжень зменшились. Адже аналізуючи 

характер отриманих даних до і після 2015, ми маємо зростаючу тенденцію. Тож 

трудова міграція набула позитивних наслідків у вигляді валютних надходжень 
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без зобов’язань. Окрім фінансових покращень, українці мають можливість 

удосконалювати свої професійні вміння та навички [1, с. 249]. Це вплине  

на вимоги до рівня освітнього забезпечення в країні. Тобто, освітня система має 

повністю наблизитися до міжнародних стандартів для утримання 

конкурентоспроможності. Звичайно, у випадку повернення заробітчан  

на батьківщину, ми матимемо готових спеціалістів, які здатні впроваджувати 

нові технології та інструменти покращення економічної ситуації. У такому 

випадку уряд повинен забезпечити ідеальні умови для працевлаштування 

громадян в Україні.  

Негативні наслідки призвели до того, що наразі, українці шукають  

не шляхів підвищення своєї професійної компетентності, а місць,  

де пропонується більша заробітна плата. Таким чином, країни  

із високорозвиненою економікою, але демографічними проблемами 

конкурують між собою в отриманні українських трудових ресурсів. 

Орієнтуючись на джерела приватних грошових переказів, офіційно найбільша 

їх кількість надходить із США, Великобританії та Німеччини [4, с. 3]. Але, 

враховуючи неофіційні канали надходжень, Польща яка є більш популярною 

серед трудових мігрантів очолює цей список [4, с. 4].  

Для більшості країн Європи притаманна проблема старіння нації  

та зменшення працездатного населення. Німеччина вже відчуває гостру 

недостатність працівників у виробництві, медицині та низці інших галузей 

економіки. Тому саме зараз було прийнято рішення про дозвіл на прийняття на 

роботу мігрантів із країн що розвиваються [3, с. 1]. Вони мають підтримувати 

функціонування важливих економічних процесів та забезпечувати роботу 

соціальних сфер. Важливо розуміти, що шукаючи кращого життя закордоном, 

мігранти мають схильність залишатися там на постійному місці проживання. 

Таким чином, Німеччина через деякий час виправить демографічну кризу. 

Проте відносити українців до групи тих, хто збільшить кількість працездатного 

населення за рахунок народжуваності не варто [2, с. 134]. Для наших громадян 

притаманне бажання поліпшити своє матеріальне становище та допомогти 

сім’ї, що залишилася вдома. Повертаючись до причин, що змусили німецьких 

урядовців прийняти рішення на користь мігрантів, утворимо взаємозв’язок між 

галузями економіки двох країн. Наприклад, 1,6 млн. осіб яких недостатньо  

у ФРН, у вигляді мігрантів будуть забезпечувати роботу медицини. Тоді як 

Україна, втрачаючи своїх спеціалістів має ризик отримати погіршення якості 

медичного обслуговування. А відповідно витрати на подолання наслідків 

хвороб зростуть. Втримати значну кількість працівників на теренах нашої 

держави може підвищення заробітної плати. І в цьому випадку з’являється 

наступний ризик. 

Різке збільшення заробітної плати у порівнянні з повільним зростанням 

продуктивності праці, подорожчання гривні через великі обсяги грошових 

переказів призведуть до «голландської хвороби». Але все ще низький рівень 

оплати за працю в нашій державі поки стримує виникнення такої проблеми. 

Трудова міграція в умовах сучасної української економіки залишається на 

межі між негативним впливом на структуру галузей та необхідним 
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інструментом підтримання сталого розвитку. Вирішення своїх демографічних 

проблем високорозвиненими країнами не несуть загрози для економік в цілому. 

Проте, за умови відсутності роботи уряду України у напрямку забезпечення 

добробуту громадян, трудова міграція призведе до втрати цінних трудових 

ресурсів, і головне, створить залежність української економіки від приватного 

інвестування із закордону.  
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ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ В ЕВРОПЕЙСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ 

ПРОСТІР: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

Інтеграція України у європейський економічний простір неможлива без 

розвитку головних стратегічних напрямів інтеграції, без проведення реформ, 

які б допомогли поліпшити репутацію України на міжнародній арені. 

Метою дослідження є вивчення основних проблем, які перешкоджають 

інтеграції України та визначення правильних пріоритетів для 

зовнішньоекономічної політики України на фоні збільшення глобалізаційних 

тенденцій у всьому світі.  

Проблема глобалізації в останні роки стала надзвичайно актуальною. На 

шляху до інтеграції наша національна економіка повинна відповідати умовам 

європейського середовища, а саме: досягнення європейського рівня 

продуктивності праці, рентабельності виробництва, заробітної плати тощо. 

https://kiew.diplo.de/ua
https://bank.gov.ua/
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Україна сьогодні стикається з необхідністю розробки оптимальної стратегії 

розвитку національної економіки. Основними проблемами є реформування 

структури національного виробництва, інституціональної структури економіки, 

підвищення конкурентоспроможності національних товарів і послуг на 

міжнародному ринку, поліпшення інвестиційного клімату, реформа податкової 

політики, наближення критеріїв розвитку до європейських стандартів. 

Вирішення цих питань повинно вивести Україну на новий рівень економічного 

розвитку, зміцнити зв’язки з країнами світу та відкрити перспективи участі  

у великих глобальних організаціях. 

Діяльність здійснюється шляхом переговорів щодо міжнародних 

правових документів, розроблення проєктів законів і нормативних актів, обміну 

та застосування кращого європейського досвіду. Першою правовою основою 

відносин між Україною та ЄС, яка започаткувала співробітництво з широкого 

кола політичних, торговельно-економічних та гуманітарних питань стала Угода 

про партнерство та співробітництво (УПС) від 14 червня 1994 р.  

Правова основа співробітництва між Україною та ЄС у сфері 

регіонального розвитку, регіонального та транскордонного співробітництва 

визначена положеннями статті 27 Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС 

«Транскордонне та регіональне співробітництво». 

Співробітництво між Україною та ЄС у сфері регіонального розвитку на 

сьогодні зосереджено на наступних напрямах: 

- імплементація Меморандуму про взаєморозуміння для встановлення 

діалогу у сфері регіональної політики; 

- налагодження взаємодії між представниками місцевої та регіональної 

влади України та ЄС в рамках Комітету регіонів ЄС; 

- реалізація Спільної ініціативи ЄС щодо Криму; 

- реалізація на регіональному рівні проєктів за рахунок фінансових 

інструментів ЄС та фінансових установ ЄС; 

- участь в реалізації Пілотної програми регіонального розвитку Східного 

партнерства; 

- участь в реалізації Стратегії ЄС щодо Дунайського регіону; 

- залучення регіонів України до діяльності європейських регіональних 

асоціацій.  

Завдяки вільній торгівлі та безвізовому режиму за останні кілька років 

економіки ЄС і України суттєво зблизилися. Європейський Союз є найбільшим 

торговельним партнером України. За даними Державної служби статистики 

України, торік найбільшу частку коштів за експорт товарів Україна отримала 

від країн Євросоюзу – 41,5 %. Частка експорту послуг до країн ЄС – 28,1 %. 

Товарообіг між Україною та ЄС після відкриття зони вільної торгівлі постійно 

зростає. За результатами січня-жовтня 2019 р. обсяги зовнішньої торгівлі 

товарами між Україною та ЄС у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року 

збільшилися на 7,1 %, експорт зріс на 6,1 %, а імпорт – на 7,9 %. Найбільший 

обсяг українських товарів було продано до Польщі (2,8 млрд. дол, зростання  

https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/998_012
https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/998_012
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на 2,1 %), завдяки чому експорт до цієї країни випередив продажі до РФ 

 (2,7 млрд. дол, падіння – на 9,7 %).  

Також у топ-5 ключових європейських експортерів потрапили Італія  

(2,04 млрд. дол), Німеччина (2,03 млрд. дол), Нідерланди (1,5 млрд. дол) та 

Угорщина (1,3 млрд. дол). Поза межами ЄС значні обсяги експорту фіксуються 

до Китаю (2,9 млрд. дол) та Туреччини (2,1 млрд. дол). А імпорт товарів з ЄС  

в Україну за 10 місяців зріс на 7,9 %, до 20,7 млрд. дол. 

Загалом український експорт за 10 місяців 2019 р. зріс на 7,4 %,  

до 41,6 млрд. дол, а імпорт товарів в Україну – на 7,1 %, до 50,1 млрд. дол. 

Тобто вперше за останні три роки спостерігається перевищення темпів 

зростання експорту товарів над імпортом. Частка ЄС у структурі українського 

експорту склала 41,9 %, в структурі імпорту – 41,2 % [6]. 

Найбільшими торговельними партнерами України серед країн ЄС у січні-

вересні 2019 р. були: Німеччина, Польща, Італія, Угорщина, Нідерланди, 

Франція, Чехія та Іспанія. Головними імпортерами української 

продукції протягом звітного періоду були: Польща, Італія, Німеччина, 

Угорщина, Нідерланди, Іспанія, Румунія та Словаччина (4,5 %). 

З огляду на вищесказане, слід зазначити, що Україна займає незначну 

роль у економічній діяльності інших країн, оскільки наша країна виходить 

 за межі міжнародного потоку інвестиційних коштів та міжнародних валютних 

відносин. Україна посідає 85-е місце у новому рейтингу глобальної 

конкурентоспроможності (Global Competitiveness Index), який щороку 

формується Всесвітнім економічним форумом. Найбільший прорив стався  

в рейтингу процвітання – плюс 15 позицій, наша країна посіла 96-те місце.  

У рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business Україна зміцнила свої 

позиції на 7 пунктів і посіла 64 місце зі 190. За даними Світового банку, 

Україна поліпшила свої показники за 6 із 10 критеріїв, які враховують при 

складанні рейтингу. Завдяки цьому можна з упевненістю констатувати, що 

Україна лише на початковій стадії інтеграції національної економіки до 

європейських та світових структур. Тільки з підвищенням 

конкурентоспроможності національної економіки, створенням сприятливих 

умов для залучення іноземних інвестицій в економіку і завоювання міцних 

позицій на міжнародному ринку можна говорити про інтеграцію України  

в глобальний економічний простір. 

Узагальнюючи результати проведеного дослідження, слід зазначити, що 

для забезпечення подальшої інтеграції в Україні необхідно провести реформи, 

які сприятимуть покращенню репутації на міжнародній арені. Україна може 

стати рівноправним партнером зовнішньоекономічних зв’язків і може зайняти 

гідне місце у світовій економіці лише після реалізації комплексу заходів, 

спрямованих на підвищення конкурентоспроможності економіки на світовому 

ринку. 

Серед цих невідкладних заходів можна виділити наступні: зменшення 

надмірного дефіциту бюджету, зменшення державного боргу, сприяння 

конкуренції на ринку праці шляхом забезпечення відповідності між рівнем 

заробітної плати і продуктивністю праці, з одного боку, і ціновою стабільністю, 
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з іншого боку, поліпшення контролю механізму функціонування конкурентного 

середовища, розвиток державно-приватного партнерства, стимулювання 

інновацій шляхом розвитку послуг щодо підтримки інноваційних проєктів, 

створення інноваційних мереж, збільшення державних закупівель інноваційних 

товарів і послуг, поліпшення доступу до внутрішніх та зовнішніх фінансових 

ресурсів, прискорення впровадження директив на внутрішньому ринку та 

вдосконалення механізмів реалізації актів законодавства ЄС. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ  

СФЕРИ ТУРИЗМУ І КУРОРТІВ ЯК ЧИННИК 

 СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

Розвиток сфери туризму і курортів в Україні стримується недостатнім 

рівнем розвитку інфраструктури, невідповідністю закладів розміщення 

світовим стандартам, технологічною відсталістю туристичних операторів, 

недосконалістю нормативно-правового забезпечення туристичної та курортної 

діяльності.  

У науковому дискурсі сформульовано парадигму так званого «сталого 

туризму». Сталий туризм – це такий напрям розвитку туризму, який дає 

можливість задовольняти потреби туристів нині та в майбутньому із зважанням 

http://www.doingbusiness.org/
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на інтереси регіону, що їх приймає [5, c. 278]. Концепція сталого розвитку 

передбачає, що управління наявними в країні ресурсами (у тому числі 

туристичними) має здійснюватися у такий спосіб, щоб економічні, соціальні та 

естетичні потреби задовольнялися без порушення культурної та екологічної 

цілісності, а біологічному різноманіттю та системам життєзабезпечення не було 

завдано шкоди.  

Одним із зовнішньополітичних пріоритетів України є європейська 

інтеграція. Відтак, державна політика у сфері туризму, згідно нашої позиції, 

повинна базуватися на принципах та стандартах документів ЄС (зокрема, Ради 

Європи) з питань сталого розвитку туризму. Серед цих документів, що можуть 

бути імплементовані в Україні, слід виділити такі: «Генеральний курс для 

сталого і екологічно-безпечного розвитку туризму», «Політика сталого туризму 

на природоохоронних територіях», «Політика розвитку сталого та екологічно 

безпечного туризму на прибережних територіях» [2, c. 164]. Імплементація 

світових та європейських стандартів розвитку туризму сприятиме створенню 

належних економічних умов для підтримки сталого розвитку туризму в Україні. 

Регламентування економічної діяльності підприємств сфери туризму  

і курортів здійснюється на основі низки законодавчих та інших нормативно-

правових актів. Вказані акти регулюють діяльність підприємств сфери туризму 

і курортів, у тому числі туроператорів, турагентів, санаторно-курортних 

закладів, оздоровчих закладів, підприємств готельного господарства та ін. 

Зокрема, ухвалено Закони України «Про туризм» та «Про курорти». Згідно 

статті 6 Закону України «Про туризм» [3], держава проголошує  туризм одним  

з пріоритетних напрямів розвитку економіки та культури і створює умови для 

туристичної діяльності. Законодавець у частині четвертій зазначеної статті 

проголосив такі цілі державного регулювання в галузі туризму:  

забезпечення закріплених Конституцією України прав громадян на 

відпочинок, свободу пересування, відновлення і зміцнення здоров’я, на 

безпечне для життя і здоров’я довкілля, задоволення духовних потреб та інших 

прав; 

безпека туризму, захист прав та законних інтересів туристів, інших 

суб’єктів туристичної діяльності та їх об’єднань, прав та законних інтересів 

власників або користувачів земельних ділянок, будівель та споруд;  

збереження цілісності туристичних ресурсів України, їх раціональне 

використання, охорона культурної спадщини та довкілля,врахування 

державних і громадських інтересів при плануванні та забудові територій; 

створення сприятливих умов для розвитку індустрії туризму, підтримка 

пріоритетних напрямів туристичної діяльності.  

Ст. 12 Закону України «Про туризм» [3] встановлено, що для 

забезпечення охорони туристичних ресурсів України, їх збереження та 

відновлення, раціонального використання, забезпечення безпеки туризму, 

конституційних прав громадян на відпочинок та інших прав громадян, 

патріотичного виховання органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування в межах їх повноважень затверджуються державні цільові, 

регіональні та інші програми розвитку туризму. Програми розвитку туризму 
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затверджуються з метою реалізації довгострокових пріоритетів країни в галузі 

туризму і становлять комплекс взаємопов’язаних правових, економічних та 

організаційних заходів, спрямованих на реалізацію конституційних прав 

громадян, розвиток туристичної галузі. Державні цільові регіональні та інші 

програми розвитку туризму повинні передбачати заходи щодо забезпечення 

безпеки в галузі туризму.  

Україна має досить розвинуте туристично-курортне господарство, що 

пояснюється наявністю значного туристичного потенціалу (природні об’єкти, 

рекреаційні ресурси, вигідне економіко-географічне становище, курортна база, 

нагромаджена у радянський період та ін.).  

На ринку готельних послуг України функціонують суб’єкти (готелі) усіх 

категорій, у тому числі готелі категорії «5 зірок» (в основному, у крупних 

містах, зокрема 4 готелі – у м.Києві). Одначе, в цілому матеріально-технічна 

база підприємств сфери туристичної інфраструктури (готелі та інші засоби 

розміщення, заклади харчування, заклади санаторно-курортного господарства 

та ін.) не відповідає світовому рівню [6, c. 163]. Вказане об’єктивно знижує 

конкурентоспроможність національного туристичного продукту.  

В Україні функціонує чимало санаторно-курортних та оздоровчих 

закладів. Курортна інфраструктура України є доволі розвинутою, створювалася 

в радянський період з орієнтацією на задоволення попиту споживачів із усіх 

радянських республік. В Україні є усі типи відомих мінеральних лікувальних 

вод [7, c. 355]. В Україні фактично функціонує понад 100 курортів та курортних 

територій, санаторно-курортні заклади відкрито у всіх регіонах. Загальна 

кількість санаторно-курортних закладів (у т. ч. санаторіїв та санаторіїв-

профілакторіїв) протягом 2015–2018 рр. скорочується [7].  

У той же час Україна поки що не належить до світових лідерів  

за кількістю відвідань туристами. В Україні сфера туризму розвивається мляво, 

що пов’язано в першу чергу з невисоким рівнем доходів громадян, а також 

загальною низькою інвестиційною привабливістю національної економіки. 

Відтак, виникає проблема розробки механізмів стимулювання розвитку сфери 

туризму та туристичної діяльності. 

Трансформація механізму державної підтримки розвитку сфери туризму 

має здійснюватися на основі концепції сталого туризму, що визначена  

у документах міжнародних організацій. Слід здійснити імплементацію 

ключових документів у сфері управління розвитком туризму, що розроблені 

провідними світовими та європейськими організаціями. 

Механізм підтримки туристичного бізнесу потребує реформування. 

Державна підтримка розвитку туристичного бізнесу має здійснюватися на 

основі програмно-цільового методу управління. За такого підходу доцільно 

розробити Державну цільову комплексну програму (ДЦКП), встановивши 

відповідні критерії результативності її реалізації. Вказана програма має 

передбачати реалізацію низки заходів, спрямованих на стимулювання розвитку 

сфери туризму, підтримку гармонійного розвитку туристичного ринку, 

раціональне використання, збереження та примноження національного 

туристичного потенціалу.  
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Необхідна реалізація комплексу заходів щодо подальшого 

реформування механізму державної підтримки розвитку туризму та 

туристичного бізнесу, у тому числі: широке впровадження програм державно-

приватного партнерства у сфері туризму; оптимізація структури управління 

сферою туризму на національному та регіональному рівнях; залучення 

міжнародної технічної допомоги; активізація реалізації грантових програм, 

спрямованих на підтримку та розвитку об’єктів туристичної інфраструктури та 

об’єктів показу; розробка методичних рекомендацій щодо управління сферою 

туризму на регіональному рівні, у тому числі у малих містах; удосконалення 

механізму контролю у сфері туризму, у тому числі шляхом впровадження 

інструментів ліцензування та акредитації підприємств туристичної 

інфраструктури; імплементація документів ЄС у сфері туризму і курортів.  

Доцільно вжити заходи із стимулювання платоспроможного попиту на 

санаторно-курортні послуги, у тому числі через удосконалення роботи фондів 

соціального страхування. 

Необхідно створити Науковий центр розвитку туризму, функціонування 

якого передбачено положеннями Закону України «Про туризм», а також 

забезпечити фінансування діяльності вказаної установи.  

У подальшому мають бути виконані дослідження з розробки методології 

прогнозування доходів суб’єктів туристичного бізнесу з урахуванням 

результатів державної політики стимулювання розвитку туризму.  
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ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ПРИБУТКУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Кожен суб’єкт підприємницької діяльності визначає загальну філософію 

розвитку, тобто свою генеральну стратегію, акцентує увагу на сферах 

вкладення капіталу, географічному їх розміщенні, необхідності освоєння інших 

ринків, перспективі розвитку виробництва. Кінцевою метою діяльності 

підприємства в ринкових умовах є отримання прибутку. Тому дуже важливо під 

час стратегічного планування врахувати усі фактори й аспекти подальшого 

розвитку для повного і обґрунтованого визначення величини прибутку  

та забезпечення певного рівня прибутковості. Водночас при стратегічному 

плануванні маємо низку особливостей, специфічних аспектів, які треба 

враховувати для фінансового забезпечення насамперед сталого розвитку 

підприємства [3]. 

Стратегії виступають як інструменти досягнення цілей, а для успішної 

реалізації обраного стратегічного набору необхідно, щоб підприємство 

функціонувало відповідно до обраної концепції управління. Реалізація 

концепції, в якій поєднуються цільовий та інтегральний підходи до діяльності 

підприємства, дає можливість встановлювати цілі розвитку, порівнювати їх  

з наявними можливостями підприємства і приводити їх у відповідність шляхом 

розробки й реалізації системи стратегій у межах стратегічного управління.  

Добре обґрунтована, правильно сформульована місія дає реальну цінність 

для діяльності підприємства, оскільки: 

- формує погляди вищого керівництва щодо довгострокових планів 

підприємства; 

- знижує ризик недалекоглядного управління та прийняття 

необґрунтованих управлінських рішень; 

- виражає цілі організації та служить для працівників стимулом до 

сумлінного виконання роботи; 

- допомагає менеджерам середньої ланки сформулювати завдання, 

цілі та прагнення відділу, поєднувати основну політику відділів із політикою  

й напрямком розвитку всієї компанії; 

- полегшує підготовку підприємства до майбутньої діяльності. 

При формуванні цілей слід пам’ятати, що на практиці використовується 

досить широкий їх діапазон: від простого їх переліку, до побудови дерева цілей 

із характеристиками їхніх пріоритетів.  

Формування виробничої стратегії дуже тісно переплітається  

із виробничою функцією. Можна сказати, що саме виробнича функція  

є основою або передумовою формування виробничої стратегії.  
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Метод виробничої функції дає змогу встановлювати функціональну 

залежність між затратами факторів виробництва та результатами (продуктами). 

Найважливішим інструментом формування виробничої стратегії є ланцюг 

цінностей, що визначає діяльність, функції та процеси розробки, виробництва, 

маркетингу, доставки й підтримки продукту або послуги. Цей ланцюг, що 

створює вартість діяльності, розпочинається із забезпечення сировиною та 

продовжується в процесі виробництва частин або компонентів випуску 

продукції, оптового й роздрібного продажу продукту кінцевим споживачам [5]. 

Ланцюг цінностей компанії відображає набір пов’язаних між собою 

напрямів діяльності та функцій, що виконуються всередині підприємства.  

Нерозривно пов’язаною з генеральною стратегією виступає фінансова 

стратегія. Під фінансовою стратегією слід розуміти формування системи 

довгострокових цілей фінансово-господарської діяльності і вибір 

найефективніших шляхів їх досягнення, зважаючи на тенденції розвитку 

фінансового ринку.  

Важливою умовою при визначенні періоду формування фінансової 

стратегії підприємства є можливість передбачити розвиток економіки в цілому, 

а кон’юнктура тих сегментів фінансового ринку, з якими пов’язана майбутня 

фінансова діяльність підприємства, в умовах нинішньої нестабільності розвитку 

економіки країни не може бути довгою, у середньому в межах трьох років. 

Умовами визначення періоду формування фінансової стратегії є також галузева 

належність підприємства, його розмір, стадії життєвого циклу тощо. 

При формуванні стратегічних цілей фінансової діяльності підприємства 

основна увага акцентується на підвищенні рівня добробуту власників капіталу 

(підприємства) та максимізації його ринкової вартості. Водночас така головна 

ціль потребує певної конкретизації з урахуванням завдань та особливостей 

майбутнього фінансового розвитку підприємства. Система стратегічних цілей 

повинна забезпечити формування належних обсягів фінансових ресурсів та 

високорентабельне використання власного капіталу; оптимізацію структури 

активів і капіталу; допустимий рівень фінансового ризику у процесі реалізації 

майбутньої фінансової діяльності підприємства й таке інше [1]. 

Систему стратегічних цілей фінансового розвитку підприємства слід 

формувати чітко й коротко, відображаючи кожну з цілей у конкретних 

показниках – цільових стратегічних нормативах. У ролі таких стратегічних 

нормативів з окремих аспектів фінансової діяльності підприємства можуть 

бути:  

- середньорічний темп зростання власних фінансових ресурсів, які 

формуються з власних джерел; 

- мінімальна вартість власного капіталу в загальному обсязі використаного 

капіталу підприємства; 

коефіцієнт рентабельності власного капіталу підприємства; 

співвідношення оборотних та необоротних активів підприємства; 

мінімальний обсяг грошових активів, що забезпечить поточну 

платоспроможність підприємства; 

мінімальний рівень самофінансування інвестицій; 
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допустимий рівень фінансових ризиків у розрізі основних напрямків 

господарської діяльності підприємства [2]. 

Найвідповідальнішим у формуванні фінансової стратегії підприємства  

є розроблення фінансової політики, яка є формою реалізації фінансової 

ідеології і фінансової стратегії підприємства в розрізі найважливіших аспектів 

фінансової діяльності на окремих етапах її реалізації. На відміну від фінансової 

стратегії в цілому, фінансова політика формується лише за окремими 

напрямками фінансової діяльності підприємства, що потребують 

найефективнішого управління для досягнення головної стратегічної цілі такої 

діяльності. 

Формування фінансової політики з окремих аспектів фінансової 

діяльності підприємства може мати багаторівневий характер. Так, наприклад, 

 у межах політики управління активами підприємства може бути розроблена 

політика управління оборотними та необоротними активами. 

У свою чергу, політика управління оборотними активами може включати 

як окремі блоки політики управління окремими їх видами і так далі. 

Конкретизація цільових показників фінансової стратегії здійснюється за 

періодами її реалізації. У процесі цієї конкретизації забезпечується 

динамічність представленої системи цільових стратегічних нормативів 

фінансової діяльності, а також їхня внутрішня та зовнішня синхронізація  

в часі [4]. 

Зовнішня синхронізація передбачає узгодження в часі реалізації 

розроблених показників фінансової стратегії з показниками загальної стратегії 

розвитку підприємства, а також з прогнозними змінами кон’юнктури 

фінансового ринку. Внутрішня синхронізація передбачає узгодження в часі усіх 

цільових стратегічних нормативів фінансової діяльності між собою [6]. 

У системі забезпечення реалізації фінансової стратегії передбачається 

формування на підприємстві центрів відповідальності різних видів; визначення 

прав, обов’язків та відповідальність їхніх керівників за результати їхньої 

діяльності; розробки системи стимулювання працівників за їхній внесок  

у підвищення ефективності фінансової діяльності тощо. 

Оцінка напрацьованої фінансової стратегії є прикінцевим етапом 

розробки фінансової стратегії підприємства.  
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ТЕНДЕНЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

На визначення національної парадигми та стратегії сталого розвитку 

України впливають сучасні світові тенденції вирішення проблеми не лише 

гармонійного розвитку людства, але навіть його виживання. І головне тут –

розуміння того, що основи розкриття цієї проблеми знаходяться в площині 

загальних процесів модифікації людського мислення, а отже, і економічної 

поведінки. Однак поступове відчуття помилковості обраного шляху сприяло 

появі низки концептуальних підходів до подолання виникаючих проблем. 

Відповідно до визначення сутності концепції сталого розвитку суспільства, 

воно спрямоване на задоволення потреб сучасного покоління без шкоди 

майбутнім поколінням. Початкові умови сталого розвитку можна визнати 

такими, що забезпечують: 

економічний розвиток, що підтримується на основі радикально зміненої 

ринкової системи;  

природно-екологічної стійкості на базі теорії біотичної регуляції 

навколишнього середовища;  

тісної міжнародної співпраці та кооперації для досягнення цілей стійкого 

розвитку;  

стійкого соціального розвитку на основі принципу справедливості; 

 спрямованість суспільної свідомості на збереження навколишнього 

середовища, що ґрунтується на використанні системи освіти та засобів масової 

інформації [3]. 

У теперішній час еволюція ідей сталого розвитку призвела до того, що  

в галузі забезпечення економічних, екологічних та соціальних імперативів 

сталого розвитку системи світового господарства сучасні науковці виділяють 

п’ять основних стратегічних тенденцій: 

 людство здатне надати розвитку стійкого і довгострокового характеру  

з тим, щоб він відповідав сьогоднішнім потребам людей, не залишаючи при 

цьому майбутні покоління можливості задовольняти свої потреби;  

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0161
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0161
http://books.efaculty.kiev.ua/finpd/2/r4/l.htm
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 існуючі обмеження в галузі експлуатації природних ресурсів відносні, 

вони пов’язані з нинішнім рівнем техніки і соціальних організацій, а також 

здатністю біосфери справлятися з наслідками людської діяльності;  

необхідно задовольнити елементарні потреби всіх людей і надати 

можливість реалізувати свої надії на більш благополучне життя, без чого 

стійкий і довгостроковий розвиток просто неможливий;  

слід узгодити спосіб життя тих, хто володіє більшими засобами 

(грошовими і матеріальними), з екологічними можливостями планети, зокрема 

щодо споживання енергії; 

 розміри і темпи збільшення кількості населення повинні узгоджуватися 

із змінним продуктивним потенціалом глобальної екосистеми Землі [3].  

Відповідно Указу Президента України №722/2019, з метою забезпечення 

національних інтересів України щодо сталого розвитку економіки можна 

виділити такі основні тенденції: 

1) подолання бідності; 

2) подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки; 

3) сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному 

зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх; 

4) забезпечення переходу до раціональних моделей споживання  

і виробництва. 

Для першопочаткового визначення ефективності заходів державного 

регулювання у контексті становлення сталого розвитку потрібно насамперед 

скористатись аналізом та прогнозуванням рейтингів сталого розвитку України. 

Якщо аналізувати сталий розвиток України згідно із рейтингом ООН,  

то у рейтингу фігурує 188 країн: перші три місця займають Ісландія, Сінгапур  

і Швеція. Трійку аутсайдерів склали країни Африки: Центральноафриканська 

Республіка (188-ме місце), Сомалі (187-ме) і Південний Судан (186-те). Росія 

займає в цьому рейтингу 119-е місце, поступаючись таким країнам, як Україна  

і Сирія (118-те і 117-те місця відповідно), а також КНДР (116-те), де населення 

мре від голоду, і Гондурасу (115-те) – самій злиденній із країн Центральної 

Америки [5]. 

Для порівняння: Україна перебуває на 79-му місці у цьому списку (GINI-

Index 28,96), що також має бути тривожним сигналом для українського 

політикуму. Постсоціалістичні країни виявилися “розкиданими” з 28-го до  

88-го місця в рейтинговій таблиці за індексом сталого розвитку. Естонія посідає 

28-ме місце (Іср = 0,660), Словаччина – 34-те (Іср = 0,633), Латвія – 37-ме  

(Іср = 0,612), Чехія – 42-ге (Іср = 0,600), Угорщина – 44-те (Іср = 0,599), Польща 

– 61-ше (Іср = 0,557), Болгарія – 70-те (Іср = 0,548), Молдова – 84-те  

(Іср = 0,510), Україна – 88-ме (Іср = 0,508). Для цих країн, і особливо для 

України, важливим є не стільки їхній поточний стан за індексом сталого 

розвитку, як динаміка якісних змін і масштаби розшарування, що відбулися 

 в цій групі протягом останніх 15–20 рр. Зважаючи приблизно на однакові 

стартові умови кінця 80-х рр. ХХ ст. (а в України вони були, мабуть, найкращі), 

країни цієї групи за історично короткий проміжок часу пройшли через дуже 

різні політичні, економічні, ментальні зміни. Найкращі приклади успішного 



169 
 

сталого розвитку продемонстрували Естонія, Чехія, Словаччина, найгірший – 

Україна [2] (табл. 1). 

Таблиця 1 

Оцінювання рівня сталого розвитку України відповідно до світових 

індикативних показників [1,4,6] 

Індикатор 2010 2014 2016 2018 

Показник «істинних заощаджень» 

(genuine (domestic) savings) (% від ВВП) 
16,8 9,9 15,3 10,2 

Екологічно-адаптована внутрішня 

продукція (Environmentally adjusted net 

domestic product, EDP) (млрд. дол США) 

111,7 120,8 - - 

Індекс розвитку людського потенціалу 

(ІРЛП) Human Development Index 
0,734 0,748 - 0,750 

Індекс екологічної стійкості 

(Environmental Sustainability Index) 

(значення від 0–100) 

- - - 52,87 

Індекс екологічної ефективності (En 

vironmental Performance Index) 
58,2 49,01 79,69 57,12 

Дійсний показник прогресу (Genuine 

Progress Indicator, GPI) 
0,986 0,996 - - 

Показник «екологічний слід» (The 

Ecological Footprint) 
146,0 - - - 

«Зелений ВВП» (Green GDP, 

Environmentally-Adjusted Domesti Product, 

Eco-Domestic Product) (млн. дол США)  

127916 - - - 

 

Якщо оцінювати рейтинг глобальних загроз для країни, то в їх переліку 

найбільше значення мають загрози сприйняття корупції, якості життя, 

загальнодержавної нестабільності, біологічного балансу, соціальних складових, 

енергетичної безпеки [1].  

Усі питання сталого розвитку є дуже актуальними для України. 

Неузгодженість темпів економічного розвитку і вимог екологічної безпеки, 

домінування природомістких галузей з високою питомою вагою ресусо- та 

енергомістких застарілих технологій, сировинна орієнтація експорту, 

мілітаризація виробництва, відсутність культури праці та споживання призвели 

до формування техногенного типу економічного розвитку [3]. 
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КЛАСТЕРНА ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ 

 У КРАЇНІ 

Впровадження кластерної промислової політики у будь-якій країні має 

ряд переваг – набагато краще використовується потенціал окремих регіонів, 

диверсифікується регіональна економіка, зростає кількість платників податків  

і бази оподаткування, посилюється партнерський діалог «бізнес – влада», 

знижується залежність бюджету від окремих монопольних бізнесформувань [1]. 

Як зазначається в дослідженні [2], в цілому розрізняються три широких 

визначення кластера, кожне з яких підкреслює основну рису  

їх функціонування: 

– регіонально обмежені форми економічної активності всередині 

споріднених секторів, що зазвичай прив’язані до тих чи інших наукових 

установ;  

– вертикальні виробничі ланцюжки, вузько визначені сектори, в яких 

суміжні етапи виробничого процесу утворюють ядро кластера (ланцюжок: 

постачальник – виробник – збувальник – клієнт), у цю ж категорію 

потрапляють мережі, що формуються навколо головних фірм;  

– галузі промисловості, визначені на високому рівні агрегації (наприклад, 

хімічний кластер) або сукупності секторів на ще більш високому рівні агрегації 

(наприклад, агропромисловий кластер).  

http://vernadsky.tstu.ru/pdf/2009/12/rus_35_2009_12.pdf
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/UKR
https://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=en&tl=uk&u=https%3A%2F%2Fepi.envirocenter.yale.edu%2Fepi-country-report%2FUKR
https://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=en&tl=uk&u=https%3A%2F%2Fepi.envirocenter.yale.edu%2Fepi-country-report%2FUKR
http://www.iso.org.с/
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На цей час експертами описано 7 основних характеристик кластерів, на 

комбінації яких базується вибір тієї чи іншої кластерної стратегії [2; 3]:  

– географічна: побудова просторових кластерів економічної активності 

від суто місцевих (наприклад, садівництво в Нідерландах) до справді 

глобальних (аерокосмічний кластер – EADS у Європі);  

– горизонтальна: кілька галузей / секторів можуть входити в більший 

кластер;  

– вертикальна: у кластерах можуть бути присутні суміжні етапи 

виробничого процесу, при цьому важливо, хто саме з учасників мережі  

є ініціатором і кінцевим виконавцем інновацій у рамках кластера, перебуваючи 

на початку і кінці ланцюжка створення та просування інноваційного продукту;  

– латеральна: у кластер об’єднуються різні сектори, які можуть 

забезпечити економію за рахунок ефекту масштабу, що призводить до нових 

комбінацій;  

– технологічна: сукупність галузей, що користуються однією і тією  

ж технологією (наприклад, біотехнологічний кластер); 

– фокусна: кластер фірм, зосереджених навколо одного центру – 

підприємства, НДІ або навчального закладу;  

– якісна: істотним є не тільки те, чи дійсно фірми співпрацюють, але і те, 

яким чином вони це роблять.  

Цілями кластерної політики є підвищення конкурентоспроможності  

та інноваційного потенціалу підприємств та окремих галузей, розвиток малого 

й середнього бізнесу та сприяння диверсифікації національної економіки через 

стимулювання та розвиток регіональних галузевих кластерів [4]. Однак 

більшість авторів розглядають кластерну політику як елемент промислової 

політики. Вона об’єднує промислову і регіональну політику, політику малого 

бізнесу, інвестиційну та інноваційну, кадрову та соціальну політики [4].  

Проведення у країні кластерної політики є потужним інструментом для 

просування наукових досліджень та інновацій, що створює підґрунтя для 

підвищення конкурентоспроможності, економічного зростання та рівня якості 

життя населення. Кластерна політика держави здійснює позитивний вплив на 

науково-інноваційний потенціал, інвестиційний клімат, забезпечує створення 

сприятливого та динамічного бізнес-середовища, що сприяє значному 

підвищенню конкурентоспроможності учасників кластера та території у цілому.  

Як відмічають Е. Мантаєва та О. Куркудінова, дослідження численних 

процесів кластеризації, які були реалізовані більш, ніж у 25 країнах, наочно 

показали, що зростання їх конкурентоспроможності багато в чому спирається 

на сильні позиції певних кластерів, які є рушійними силами 

конкурентоспроможності [5].  

На національному рівні ряд європейських країн обрали кластерний підхід 

організації своєї економічної політики. Так, у Данії реалізується програма  

з формування та розвитку кластерів на державному рівні. Вчені країни 

розробили високотехнологічні виробництва і технології для кластерів  

в аграрному та промисловому секторах економіки. Регіональні кластери в Данії 

включають такі традиційні галузі промисловості як: текстильна, меблева, й так 
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само новітні галузі – мобільний і супутниковий зв’язок [6]. У Великобританії 

активно використовується кластерна стратегія і проводиться виважена 

конкурентна політика. Найбільш ефективні кластери розташовані в Лондоні  

і на Південному Сході країни. Відмінною особливістю цих кластерів  

є інтенсивний взаємозв’язок промислових компаній, бізнес-центрів та наукових 

лабораторій. Кластери в північних регіонах країни сформувалися навколо 

обробної промисловості. У південних регіонах Великобританії кластери,  

в основному, базуються на галузях сфери послуг (бізнес-послуги, виробництво 

програмного забезпечення) [5; 6].  

У Португалії рівень провідних кластерів, таких як взуттєвий і винний, 

значно виріс завдяки дії державної стратегії промислового розвитку  

з перетворення деяких експортних галузей економіки країни на повноцінні 

кластери, яка стимулювала кооперацію між компаніями, та створення 

технологічної інфраструктури [7]. 

Україна має певний потенціал кластеризації в машинобудуванні, 

приладобудуванні, хімічній, легкій промисловості, біо- та нанотехнологіях, 

створенні нових матеріалів, інформаційних технологій, розвитку АПК  

і харчової індустрії та в інших напрямах [8; 9].  

На сьогодні особливістю розвитку кластерів в Україні є орієнтація 

більшості перспективних із них на традиційні галузі промисловості – легку 

промисловість, будівництво, АПК, металургію, тоді як пріоритетом 

європейських країн є розвиток насамперед високотехнологічних інноваційних 

кластерів у галузях машинобудування, біофармацевтики, електроніки та ІТ.  
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПРОЄКТУ «CHARTERSHOP UA» 

Проєкт «CharterShop UA» працює на туристичному ринку України  

з 2014 р., головна мета створення якого – інформування туристів про актуальні 

пропозиції по чартерним авіаперельотам від провідних туроператорів України, 

наразі сам Проєкт користується неабияким попитом серед туристів, які надають 

перевагу виключно індивідуальному туризму.  

З кожним роком обсяг продажу чартерних авіаквитків зростає, завдяки 

зміцненню контактів з постійними клієнтами та новими потенційними 

туристами, екскурсантами. Щоб ефективність діяльності туристичного 

підприємства зростала необхідно чітко будувати організаційну структуру 

відповідного підприємства [4]. Так, на прикладі діяльності Проєкту 

«CharterShop UA» розглянемо особливості організаційно-економічної 

складової: у відповідності до витягу реєстру платників єдиного податку, 

підприємство займається наступними видами господарської діяльності, як-то: 

надання посередницьких послуг бронювання авіаквитків, туристичних 

комплексних пакетів для подорожуючих; надання інших послуг із бронювання 

та пов’язана з цим діяльність; а також діяльність у сфері інформаційних 

технологій й комп’ютерних систем, де кожна штатна одиниця відповідає за свій 

підрозділ і приймає рішення в межах своєї компетенції та функціональних 

обов’язків, що також може виявити ініціативу [1]. 

Кількість працівників підприємства станом на початок 2020 р. становила 

12 осіб, розподіл функцій управління підприємством здійснюється наступним 

чином: керують підприємством відповідно до Статуту та чинного 

законодавства господарської та фінансово-економічної туристичної діяльності, 

вони несуть відповідальність за прийняття остаточних рішень, збереження та 
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ефективне використання майна підприємства та ресурсів тощо. Головний 

бухгалтер стежить за дотриманням встановлених законодавством правил 

ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, крім того до його обов’язків 

входить своєчасне складання та подання фінансової звітності у податкову, 

коректне відображення всіх господарських операцій по діяльності 

підприємства. Відділ бухгалтерії проводить облік основних та товарно-

матеріальних засобів, нарахування та виплата заробітної плати, проводить 

оплати за договорами, бере участь у податковій ревізії, завжди допомагає 

головному бухгалтеру вести бухгалтерську діяльність. 

Відділ кадрів проводить підбір персоналу на певні чітко визначені 

посади, готує внутрішній розклад для персоналу, проводить оформлення 

особистих внутрішніх справ працівників та копій їх документів, проводить ряд 

дій з трудовими книжками тощо. Відділ бронювання та продаж безпосередньо 

співпрацює з кінцевим споживачами туристичних послуг у системі пошуку  

та бронювання «CharterShop UA», здійснюють заявки на бронювання  

у безпосередніх туроператорів за агентським договором тощо. Авіа-менеджери 

займаються підбором маршрутів авіаперельотів, консультують щодо правил 

застосування тарифів та вимог візового режиму, відправкою заявки на 

бронювання туроператору та контролюють її підтвердження і оплату, 

замовленням та бронюванням послуги з організації VIP-обслуговування  

в аеропортах Києва, Одеси, Харкова, Запоріжжя прийомом та обробкою запитів 

від клієнтів. Відділ IT здійснює роботу за такими напрямками: налаштування 

модулів з фільтрами за пропозиціями туроператорів, здійснює первинне 

завантаження інформації туроператорів до системи пошуку та бронювання; 

налаштування модулів пошуку та лофти «Акції», «Календар низьких цін», 

налаштування сайтів каталогу на замовлення турагентів тощо [3]. 

Варто зазначити, що наразі підприємство має укладені агентські угоди та 

є уповноваженим турагентом таких туроператорів як ТОВ «JOIN UP!»,  

ТОВ «TEZ TOUR», ТОВ «ТУРИСТИЧНА КОМПАНІЯ «ANEX TOUR»,  

ТОВ «ДЕЛЬТА ТРЕВЕЛ», ТОВ «ЗЕВС ТРЕВЕЛ», ТОВ «CORAL TRAVEL», 

ТОВ «ФЕЄРІЯ», ТОВ «ГТО», ПП «АЛЬЯНС», ТОВ «ТТВК», ТМ TUI 

UKRAINE, ТОВ «АРТЕКС-94», ТОВ «АЛЬФ», ТОВ «МУЗЕНІДІС ТРЕВЕЛ 

УКРАЇНА», ПП «ЛЮБОСВІТ», ТОВ «ТАЙМ ТРЕВЕЛ ЮКРЕЙН»,  

ТОВ «ТРЕВЕЛ ПРОФЕШНЛ ГРУП», ТОВ АРІСТЕЯ ТУР», ТОВ «ПІЛОН 

УКРАЇНА", ТОВ «СІЄСТА», ТОВ «ХКС-КЛУБ», ТОВ «ЮКРЕЙН ГЛОБАЛ 

КОМПАНІ». 

Власне, реалізація послуг здійснюється головним офісом, що знаходиться 

за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 59, офіс 209, бізнес центр «Diplomat Hall». 

Винагорода компанії, за кожним із договорів, складає від 1% до 12% від 

загальної вартості авіаквитка, що було реалізовано із використанням системи 

електронного бронювання, за агентською угодою з туристичними агентами, або 

виставляється конкретна комісія від 5 до 20 (долл/євро) за квиток.  

Система бронювання «CharterShop UA» працює від імені юридичної 

особи ТОВ «Гудтріп Юей» [5]. До основних послуг, що реалізує проєкт 

«CharterShop UA» відносять: пошук та бронювання чартерних авіаквитків 

https://www.tez-tour.com/
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кінцевим споживачам; розміщення тарифів туроператорів на сайті; надання 

системи пошуку і можливості бронювання турагентствам; реалізуючи зазначені 

послуги, «CharterShop UA» акцентує на надані функцій туроператорам, як-то: 

можливість за лічені хвилини донести до більшої частини кінцевих точок 

продажів України свої спецпропозиції; встановити на своєму сайті пошуковий 

модуль з фільтром за своїми пропозиціями; тримати можливість іміджевого  

 і комерційного контакту зі своєю цільовою аудиторією за допомогою 

розміщення інформації на банерах головної сторінки. Унікальна можливість 

розмістити необмежену кількість банерів у ротації, сповістивши свою цільову 

аудиторію по всіх програмах, які здійснює туроператор; динамічне управління 

блоком «Кращі пропозиції туроператорів», розташованим на головній сторінці 

системи після авторизації, що складається з логотипу оператора [2].  

Компанія пропонує бронювання квитків за наступними напрямами, як-то: 

Іспанія (Тенеріфе, Аліканте, Барселона, Майорка, Гран-Канарія), Туреччина 

(Анталія, Бодрум, Даламан, Аланія), Чорногорія (Тіват, Подгоріца), Австрія 

(Інсбрук, Зальцбург), Хорватія (Спліт, Пула, Загреб), Греція (Афіни, Іракліон, 

Закінтос, Корфу, Араксос), Єгипет (Шарм-Ель-Шейх, Хургада), Таїланд 

(Бангкок, Пхукет) тощо. Наймасштабніший перелік напрямів має Італія, продаж 

авіаквитків ведеться до Риму, Ріміні, Анкону, Бріндізі, Ламецію-Терме, Мілану, 

Неаполю, Катанії, Венеції, Пізи, Турину, Барі. Головною відмінністю 

бронювання вказаних авіаквитків є те, що модуль пошуку новий, сучасний, 

унікальний на своїй туристичній платформі. Завдяки цьому, процес зростання 

прибутковості від продажу авіаквитків зростає кожного року. Так, у 2019 р. 

вона збільшилась на 1,5 % рази або на 25,925 тис. грн у порівнянні  

з показниками 2018 р., 2017 р. вона також зросла у грошовому еквіваленті на 

234,045 тис. грн у порівнянні з аналогічними показниками 2016 р. Таке 

зростання, пов’язане з покращенням соціального стану населення України та 

 з політикою управління у компанії.  

Велике значення для підвищення прибутку компанії має високий сезон, 

варто відзначити обсяги продажу авіаквитків за різними напрямками у літній  

та зимові сезони Рис.1.  

 

Рис 1. Обсяги продажу авіаквитків за різними напрямками: 

 літній сезон, розробка автора 
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Встановлено, перше місце посідає Чорногорія (26,2 %), з обсягом продаж 

по Тівату – 26,2 %; друге місце – Туреччина (24,6 %), лідер продаж по Анталії – 

12,7 % з 24,6 %; третє місце – Іспанія з її продажами по Аліканте (12,3 %  

з 15,5 %) 

Крім того, якщо мова йде про продажі у зимовий період діяльності 

підприємства, то варто зазначити, що перше місце посідає Єгипет: по Шарм-

Ель-Шейху (31,7 % з загальних 53,2 %, Хургада відповідно 21,5 %); на 

сходинку вище знаходяться Туреччина та Об’єднані Арабські Емірати, про що 

свідчить рис. 2. 

 
Рис 2. Обсяги продажу авіаквитків за різними напрямками:  

зимовий сезон, розробка автора 

Таким чином, проаналізувавши особливості організаційно-економічної 

складової діяльності Проєкта дійшли висновку: обсяги продаж, прибутку,  

з року в рік зростають, «CharterShop UA» має свою унікальну систему 

бронювання й, позиціонує всі види послуг, що реалізує туроператорам, 

турагенствам, як унікально-універсальні по всій території України, за рахунок 

застосування інноваційних технологій та професіонального менеджменту 

 у туристичній сфері країни. 
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УПРАВЛІННЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЄЮ ЯК ЗАСОБОМ ЕКОНОМІЧНОГО 

ЗРОСТАННЯ СУБ’ЄКТА СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ 

Управління будь-якого суб’єкта ринку має в своїй основі певні системи 

менеджменту його діяльності. Одна частина компаній дотримується певних 

традицій, сформованих під впливом корпоративної культури та середовища, 

інші ж, навпаки, перебувають у постійному пошуку та реалізації різноманітних 

інновацій. Творчі організації, що діють у соціокультурній сфері, також  

не є винятком і повною мірою віддзеркалюють такі підходи у своїй діяльності. 

Однак, як свідчить практика успішного менеджменту, добре сформовані 

цілі та зміст, а особливо у поєднанні з пошуком новітніх рішень найбільш 

повно сприяють досягненню запланованих позицій суб’єкта ринку, що, своєю 

чергою, не виключає використання диверсифікаційних важелів зростання. 

Викликані зміни, що створюють передумови відходу від звичної системи 

менеджменту часто зумовлені змінами в споживчій поведінці, еволюційними 

процесами, традиціями, культурою, державними замовленнями, ринком тощо. 

Проте, ми вважаємо, що вагомий вплив на розвиток діяльності суб’єктів 

соціокультурної діяльності та їх менеджменту в умовах сьогодення здійснює 

вибір такого виду діяльності, який забезпечуватиме максимально повний набір 

засобів і можливостей для реалізації творчого та бізнесового потенціалу 

суб’єкта соціокультурної сфери.  

Ми вважаємо, що в умовах кризових явищ застосування диверсифікації 

власної діяльності для забезпечення подальшого економічного розвитку часто  

є корисним. Особливо доцільним таке рішення буде за умов, коли знижуються 

можливості щодо забезпечення нормального функціонування організації, що 

можуть бути викликаними зниженням попиту на її продукти, значним 

зростанням конкуренції, демографічними проблемами тощо.  

Диверсифікація – явище, відоме людству ще з давніх часів, проте в якості 

економічної категорії трактоване лише в 1952 р. лауреатом Нобелівської премії, 

доктором Г. Марковіцем і висвітлене в його книзі «Добір портфельних 

інвестицій», яка вийшла у світ 1959 р., а потім ще чимало разів перевидавалася 

[1]. Саме у цій праці чітко почало простежуватися теоретично обґрунтоване, 

ставлення до можливостей диверсифікаційного зростання. Тобто, почала 
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здобувати особливої ваги концептуальна точка зору, відмінна від тих, які 

існували до тих пір і опиралися в основному на концентрації капіталу  

в окремому секторі економіки. 

Цікавою для нас і важливою для економічного розвитку окремих 

суб’єктів соціокультурної сфери є теза М. Паск’є: «Диверсифікація не засіб, а 

умова підвищення ефективності» [2, c. 81]. Її суть зводиться до застережень 

щодо непродуманості здійснення диверсифікації. Паск’є висунув дві гіпотези 

впливу диверсифікації на ефективність: 1) диверсифікація створює позитивний 

вплив на економічне і фінансове становище організації; 2) ефект диверсифікації 

у значній мірі залежить від вибору її напряму. Перша гіпотеза базується на 

тому, що будь-яка диверсифікація повинна призводити до зниження ризику 

 і виникнення синергічних ефектів. Дослідження другої гіпотези показали, що 

диверсифікація, здійснена у споріднені галузі є більш продуктивними для 

організації, ніж проникнення у нові сфери діяльності. 

Питанням диверсифікації суб’єктів соціокультурної сфери дослідниками 

приділено значно менше уваги. Серед незначної кількості публікацій можна 

виділити думки Г. Дадамяна, який вказує на необхідність пошуку та реалізації 

нових економічних рішень у мистецтві. Водночас автор застерігає від 

непродуманих рішень щодо перенесення мистецтва на стовідсоткові ринкові 

рейки, що може перетворити високохудожні твори на «розпивочну і на виніс» 

[3]. Відомі українські соціологи А. Вишняк і В. Тарасенко розглядали проблеми 

диверсифікаційних змін з позицій організації молодіжного дозвілля. Вченими 

виявлено основні чинники впливу на зміни, зокрема вказано на превалювання 

технологічних перетворень, глобалізації та інше [4]. 

Узагальнюючи висвітлені вище думки та враховуючи особливості 

ринкового середовища, ми розцінюємо диверсифікацію як стратегію, яка здатна 

забезпечити успішну поведінку суб’єкта соціокультурної сфери шляхом добору 

напрямів діяльності та комплексу дій, що сприятимуть протистоянню ризику  

в умовах ринкового конкурентного середовища та гарантуватимуть 

результативність і економічне зростання. 

Доти, доки організація-суб’єкт соціокультурної сфери отримує прибуток 

від основного виду діяльності, не виникає необхідності здійснювати 

диверсифікацію. Але, як тільки потенціал для зростання починає 

скорочуватись, відбувається звернення до більш агресивної політики  

зі збільшення частки ринку, або здійснення диверсифікації в інші сфери 

діяльності. Вибір останнього передбачає вирішення питання, яким чином 

 і в яких масштабах здійснювати диверсифікацію. Стратегічні можливості тут  

 є різноманітними. Організація може диверсифікувати як у споріднену так  

і в зовсім нову для неї галузь; як у незначних масштабах (менше 15% від 

загальних доходів та прибутків) так і у великих обсягах (до 50%), 

розповсюджуючи свою активність як у одну чи дві великі сфери діяльності, так 

і у значну кількість дрібних. І якщо рішення диверсифікувати прийняте – 

керівництво може поставити на порядок денний питання про згортання тих 

видів діяльності, які більше не є привабливими [5, c. 234]. 
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У випадках, коли наявний стан справ не задовольняє організацію, 

звернення до диверсифікаційного зростання часто стає доречним. Проте це не 

означає, що вона має хапатися за будь-яку можливість. За таких умов слід 

відшукати для себе напрями, де зможе бути реалізованим нагромаджений 

досвід, або напрями, які сприятимуть усуненню недоліків, що заважають  

їй нормально функціонувати за сучасних умов. 

Для повнішого розуміння того, коли організації-суб’єкту соціокультурної 

сфери, зосередженому на одному виді діяльності, необхідно подумати про 

диверсифікацію, доцільно виявити такі типи ринків де наявні очікувані темпи 

зростання. В результаті утворюються чотири стратегічні ситуації, в кожну  

з яких може потрапити недиверсифікована організація. За умов сильної 

конкурентної позиції і високих темпів зростання ринку організація має декілька 

варіантів для формування своєї поведінки, кращим з яких є продовження 

концентрації на основному виді діяльності. Високі темпи зростання 

заставляють її прикладати максимум зусиль для збереження або й збільшення 

власної частки ринку і подальшого розвитку своїх конкурентних переваг,  

а також капіталізовувати прибуток для отримання або збереження своєї сильної 

позиції. За певних обставин організація може відчути необхідність  

у вертикальній інтеграції з метою закріплення своїх конкурентних позицій. 

Пізніше, коли зростання починає уповільнюватися, доцільно буде замислитися 

про диверсифікацію як про засіб зниження ризику і перенесення 

нагромаджених знань і досвіду в суміжні види діяльності. 

Організація, яка знаходиться в ситуації, що характеризується високими 

темпами зростання і слабкою конкурентною позицією, повинна, по-перше, 

вирішити такі питання: чому її підхід до ринку дав негативний результат; що 

треба зробити для того, щоб підсилити свої конкурентні позиції. По-друге, 

розрахувати свої можливості щодо оновлення конкурентної стратегії, 

враховуючи високі темпи зростання ринку. На ринку, який швидко зростає 

навіть суб’єкти соціокультурної сфери зі слабкими позиціями повинні бути  

в стані покращити своє становище. Коли організація є молодою і бореться  

за існування, то за таких умов у неї значно більше шансів вижити, оскільки що 

тут існує багато ще не освоєних сфер для підприємництва. Однак, коли слабка 

організація все ж буде відчувати нестачу в ресурсах і знаннях та не зможе 

розвиватися самостійно, то у неї залишаться лише два шляхи: об’єднатися  

з іншим суб’єктами підприємництва такого ж профілю діяльності чи іншої 

галузі, щоб за рахунок його ресурсів підтримати свою діяльність. Вертикальна 

інтеграція є добрим варіантом для слабкої організації, але лише за умов 

існування у неї достатньої кількості матеріальних ресурсів. Третій шлях – 

диверсифікація у суміжні або у нові види діяльності. В тому випадку, коли 

жоден з перерахованих варіантів не дасть очікуваного результату, то активною 

стратегічною позицією для диверсифікованої організації буде згортання одного 

з видів її діяльності, а для спеціалізованого – самоліквідація. Хоча покидання 

ринку всупереч його великому потенціалу для зростання може здатися надто 

екстремальною мірою. Організація, нездатна працювати з прибутком на 
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конкурентному ринку соціокультурної сфери, очевидно, нездатне ефективно 

функціонувати взагалі. 

Суб’єкти соціокультурної сфери зі слабкою конкурентною позицією на 

відносно повільно зростаючому ринку повинні звернути увагу на такі 

можливості: перебудову ринкових стратегій з метою покращення свого 

становища і намагання зайняти більш вигідну позицію; злиття з іншою 

підприємницькою структурою або поглинання фірмою-конкурентом для 

створення більш сильної бази для конкуренції; диверсифікацію в суміжні або 

інші галузі при наявності певних фінансових ресурсів; інтеграцію «вперед-

назад» (контакти між тими хто створюють продукт і тими, хто його 

безпосередньо реалізує), якщо такі дії будуть збільшувати прибуток  

і підсилювати довготривалу конкурентну стратегію; «зняття вершків»  

і покидання ринку; ліквідація своєї присутності на ринку шляхом продажу 

іншому ринковому суб’єктові або шляхом припинення операцій. 

Сильні організації в умовах повільно зростання ринку повинні розглянути 

можливості використання надлишку грошових засобів для початку 

диверсифікації. Диверсифікація у сфери, де організація зможе ефективно 

використовувати свої головні переваги, буде найкращою стратегією. Однак 

диверсифікація у цілком нові для неї види діяльності принесе найбільший 

ефект лише в тому випадку, якщо жодна із споріднених сфер вже не забезпечує 

перспектив для зростання. Спільні з іншими компаніями організації з метою 

функціонування в нових галузях являють собою ще одну логічну можливість. 

Вертикальна інтеграція має тут розглядатися в останню чергу (тому що вона не 

забезпечує виходу із стану повільного зростання) і буде доцільною лише тоді, 

коли це принесе організації солідні прибутки.  

Загалом, відповідь на питання «коли саме диверсифікувати?» залежить,  

з одного боку, від конкурентної позиції організації на ринку, а з іншої – від 

залишкових можливостей її основного виду діяльності. Слід підкреслити, що не 

існує чітко визначеного моменту, в який суб’єкти соціокультурної сфери 

повинні здійснювати диверсифікацію. По суті ж, вони можуть раціонально 

підібрати різні підходи до питання про диверсифікацію і використовувати  

 їх в різні моменти часу. 

Отже, диверсифікація є вагомим потенційним стратегічним рішенням для 

багатьох суб’єктів соціокультурної діяльності. Її можливості можуть бути 

застосованими організаціями як із сильними, так і ослабленими конкурентними 

позиціями. Добре продумані шляхи управління диверсифікацією можуть 

сприяти суб’єктам соціокультурної сфери у здобутті ними бажаних ринкових 

результатів і досягнення встановлених цілей. 
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ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ 

Методи у менеджменті грають дуже важливу роль. На їх основі 

забезпечується чіткий розподіл обов’язків, дотримання всіх норм і повноважень 

у вирішенні питань господарської діяльності, а також застосування заходів 

відповідальності. Економічні методи управління є одними з найважливіших  

у системі методів менеджменту.  

Економічні методи управління – це система прийомів і способів впливу 

на виконавців за допомогою конкретного порівняння витрат і результатів 

(матеріальне стимулювання і санкції, фінансування і кредитування, зарплата, 

собівартість, прибуток, ціна). 

Економічні методи управління – це відношення суб’єкта і об’єкта – 

договірні – товарно-грошові. Вони характеризуються: 

1) свободою суб’єкта та об’єкта управління, достатньою для реалізації 

їхніх інтересів у договірному процесі; 

2) виконанням договірних зобов’язань [2, c. 109]. 

Особлива роль економічних методів менеджменту полягає в тому, щоб 

створити умови для чіткої організації праці підприємства, використання 

сучасної техніки і прогресивної технології організації праці  

та виробництва,забезпечити їх максимальну ефективність при досягненні 

поставленої мети. 

Використання економічних методів спонукає більш ефективно 

проявлятися зворотні зв’язки, що позитивним чином позначається на функції 

контролю. Застосування економічних методів управління дозволяє активізувати 

персонал в реалізації поставлених завдань, дозволяє зробити процес управління 

більш адаптивним і гнучким по відношенню до конкретного трудового 

колективу. Економічні методи управління відображають соціально-економічну 

природу компанії і сприяють її розвитку в сучасних ринкових умовах 

виробництва. 

Для того, щоб економічні методи управління були дієвими, слід 

забезпечити відповідну реакцію підприємства та його економічних важелів на 

економічні інтереси об’єкта управління. Без цього втрачає сенс розширення 

прав структурних підрозділів і самофінансування підприємства. В свою чергу, 
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розширення самостійності веде до більшої свободи колективів щодо 

господарської діяльності та застосуванні економічних методів управління.  

В умовах обґрунтованої самостійності є доцільним реальний перехід  

до економічних методів менеджменту: колектив розпоряджається 

матеріальними фондами, отриманим доходом (прибутком), зарплатою  

й реалізує свої економічні інтереси. Економічні методи сприяють виявленню 

нових можливостей і резервів виробництва, що особливо є важливим у період 

становлення ринкових відносин. 

Перевагами економічних методів є: 

- стимулювання прояву ініціативи; 

- реалізування творчого потенціалу працівників на основі задоволення 

матеріальних потреб. 

Недоліки: залишаються незадоволеними багато потреб, що лежать поза 

сферою матеріального інтересу, що в свою чергу знижує мотивацію. 

Таким чином, економічні методи ґрунтуються на правильному 

використанні економічних законів, і кожен конкретний економічний метод 

включає як окремі прийоми впливу, так і їх сукупності. За способами 

впливу економічні методи відомі як «методи пряника» (батіг та пряник або 

виховання методом батога та пряника – метафора та ідіома, яка характеризує 

себе як метод виховання або управління шляхом винагороди або покарання)  

[2, c. 111]. 

На основі економічних методів управління розвиваються й стають 

ефективнішими організаційно-адміністративні й соціально-психологічні 

методи, підвищуються професіоналізм і культура їх застосування [1, с. 205].  

На ринку економічні методи управління набувають подальшого розвитку, 

розширюється сфера їх дії, підвищується результативність економічних 

стимулів. 
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Сучасний етап розбудови ринкових відносин в Україні вимагає від 

вітчизняних підприємств активних заходів, спрямованих на забезпечення 

підтримки наявного рівня ефективності функціонування, а також посилення  

їх конкурентної позиції. Економічні виклики наразі актуалізують необхідність 

вирішення проблем, пов’язаних із дієвим цільовим управлінням бізнес-

організаціями, зокрема в контексті визначення особливостей формування  

та реалізації стратегій їх інноваційного розвитку. 

Критичний аналіз наявних наукових позицій [1; 2; 3; 4; 5] дозволяє 

стверджувати, що інноваційний розвиток підприємства може бути 

охарактеризований як соціально-економічне явище певного порядку, 

унікальність якого обумовлена наявністю ситуаційних факторів, що посилюють 

елементи невизначеності і виступають джерелом різноманітних варіацій  

та сценаріїв розвитку організації. У загальному розумінні категорія 

інноваційного розвитку організації може бути окреслена, як закономірний  

і безперервний процес кількісно-якісних змін станів функціонування 

підприємства, що перебуває під впливом факторів внутрішнього та зовнішнього 

середовища, при цьому його необхідною передумовою є наявний інноваційний 

потенціал підприємства, а очікуваним результатом – досягнутий рівень 

інноваційної активності у розрізі розробки і ефективного запровадження 

нововведень різних типів.  

Стратегію інноваційного розвитку бізнес-організації слід розуміти  

як узагальнений комплекс розроблених дій і заходів, які мають на меті 

досягнення встановлених довгострокових цілей бізнес-організації через 

розробку і впровадження інновацій різник типів, враховуючи стан наявного 

інноваційного потенціалу та вплив ключових факторів зовнішнього 

середовища, що формують відповідний інноваційний клімат бізнес-організації. 

Серед специфічних ознак, властивих стратегії інноваційного розвитку бізнес-

організації, можна виокремити такі: це комплекс дій, спрямований  

на досягнення довгострокових цілей підприємства та здобуття стійкої 

конкурентної переваги; успішна реалізація такої стратегії вимагає наявності 

 у компанії відповідного рівня розвитку інноваційного потенціалу, зокрема,  

в розрізі таких складових, як виробничий, фінансовий, інтелектуальний, 

науково-технологічний та кадровий потенціал; стратегія даного типу може бути 

ефективно реалізована лише за сприятливих ринкових умов. 

Стратегія інноваційного розвитку спрямована на результативність 

використання й посилення окремих компонент інноваційного потенціалу 

бізнес-організації й часто розглядається як відповідь компанії на зміну умов або 

відповідних факторів зовнішнього середовища функціонування, зокрема, 

виклики конкурентного оточення. Розробка стратегії інноваційного розвитку  

з управлінської точки зору являє собою діяльність, що орієнтована на 

виявлення цілей далекосяжного розвитку бізнес-організації та можливих 

напрямів її досягнення за рахунок активізації інноваційної діяльності. 

Впровадження стратегії інноваційного розвитку здійснюється на основі 

обґрунтованих управлінських рішень, прийнятих із урахуванням специфіки 

діяльності бізнес-організації, зокрема, ринкових чинників, споживчих запитів,  
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а також наявності необхідних ресурсів. Своєчасний моніторинг стратегічних 

факторів інноваційної діяльності, аналіз проблемних аспектів, що виникають  

у процесі управління організацією та систематична оцінка показників, які 

характеризують економічний стан підприємства та його конкурентну позицію 

на цільовому ринку, уможливлюють формування та імплементацію відповідної 

стратегії інноваційного розвитку, а також дозволяють ухвалювати обґрунтовані 

управлінські рішення у сфері менеджменту інновацій. 

Одним із ключових питань на етапі формування інноваційної стратегії 

організації є визначення джерел інновацій. Можна виокремити такі основні 

джерела інноваційних ідей, як суб’єкти цільового ринку, а саме конкуренти  

 і партнери; існуючі клієнти, адже саме споживачі можуть забезпечити 

зворотній зв’язок щодо функціональних характеристик і споживчої цінності 

продукції, а також надати інформацію про незадоволені потреби і вказати на 

інноваційні рішення існуючих проблем; а також постачальники, адже вони 

зацікавлені в роботі з провідними клієнтами та замовниками на ринку. 

Дослідження доводить, що інновації відбуваються переважно за рахунок 

внутрішніх джерел компанії (28,4 %), постачальників (26,4 %), клієнтів 

(25,8 %), конкурентів (24,9 %), роль університетів та інших некомерційних 

науково-дослідних установ є порівняно незначною, частка інновацій, 

розроблених за рахунок цих джерел, складає усього 3,7 % і 2,9 %, відповідно 

[6]. 

Результати статистичного аналізу діяльності глобальних інноваційно 

активних компаній дозволяють узагальнити бізнес-організації у три основні 

категорії, відповідно до домінуючого джерела інноваційних ідей та типу 

обраної інноваційної стратегії [7]: «need seekers» – компанії, які виявляють 

потреби споживачів, фокусують увагу на їх дослідженні та прагнуть першими 

виводити нову продукцію на ринки. Організації, які дотримуються такого типу 

стратегічної поведінки, зосереджують свої зусилля на дослідженнях і розробках 

для отримання прямої та потенційної пропозиції від клієнтів. Вони активно 

використовують зовнішні джерела інновацій, зокрема, залучають клієнтів до 

процесу формування нових продуктів і послуг; «market readers» – «читачі» 

ринку – організації, що орієнтовані на детальні дослідження тенденцій цільових 

ринків, проте характеризуються здійсненням поступових, а не радикальних 

змін. У відповідності із традиційною типологією, такі компанії дотримуються 

стратегії послідовника на ринку. Вони уважно стежать за факторами ринкового 

оточення і фокусуються на створенні цінностей шляхом поступових змін; 

«technology drivers» – технологічні «драйвери» – компанії, що зосереджені на 

передовому технологічному підході до інновацій, враховують переважно 

внутрішні джерела інновацій і слідують напрямку, який їм диктують власні 

технологічні можливості, зосереджуючи обсяги інвестицій у сфері внутрішніх 

досліджень і розробок, щоб стимулювати проривні інновації. 

Отже, наявність сформованої системи стратегічного розвитку 

інноваційної діяльності має важливе значення для підтримки рівня 

ефективності та забезпечення ринкової позиції сучасної бізнес-організації. 

Передумовою ефективного довгострокового функціонування та успішного 
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інноваційного розвитку є значна увага до дослідження факторів середовища 

функціонування підприємства. Це передбачає проведення комплексного 

аналізу, який може бути здійснений за допомогою відповідних інструментів, 

котрі дають чітке і об’єктивне уявлення про стан інноваційного потенціалу 

підприємства і умови інноваційного клімату. Стратегія інноваційного розвитку 

бізнес-організації є орієнтиром на майбутнє, визначає напрямок подальшого 

розвитку інноваційної діяльності підприємства і обумовлює комплекс заходів, 

що сприяють досягненню цього розвитку. 
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OSINT-ДЖЕРЕЛА ДЛЯ ІННОВАЦІЙНОЇ РОЗВІДКИ  

Функціонування сучасних підприємств у висококонкурентному 

середовищі передбачає застосування технік і технологій аналітичної діяльності, 

які у сукупності часто описуються терміном «конкурентна розвідка». З багатьох 

визначень, які загалом не суперечать одне одному, наведемо таке: «Під 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.757185
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конкурентною розвідкою будемо розуміти одержання легальними 

(аналітичними та/або дослідницькими) методами з відкритих джерел 

інформації, яка необхідна керівництву компанії для прийняття правильних 

стратегічних рішень» [2].  

Консолідація знайденої інформації та створення інформаційно-

аналітичного продукту у вигляді аналітичних записок, тематичних оглядів, 

досьє, бізнес-довідок, прес-кліпінгів є основою для прийняття управлінських 

рішень. 

Згадані у визначенні відкриті джерела розглядаються як 

системоутворююча складова OSINT (Open Source Intelligence) – розвідки по 

відкритих джерелах. 

OSINT як методологія та практика досліджень з використанням відкритих 

джерел інформації, поставши із середовища діяльності спецслужб сьогодні 

актуалізувалась у багатьох сферах діяльності – бізнес, політика, технологічний 

інноваційний розвиток підприємств, журналістика. У кожній з цих сфер 

постають специфічні завдання та використовуються відповідні джерела 

інформації. 

Дослідники термінології OSINT окрім поняття «відкрите джерело» 

виділяють і поняття «загальнодоступна інформація», тлумачення яких 

наведено, зокрема у статті [3]. Розкриваючи перелік відкритих джерел для 

OSINT, автори згаданої статті наводять широке їх коло – друковані  

та електронні засоби масової інформації, сервіси і контент інтернет, публікації 

у науковій літературі, «сіру літературу», публічні урядові звіти, конференції, 

доповіді, статті – загалом, як зазначають автори, «…все, що можна почути, 

подивитись, прочитати» [3, с. 2]. 

Термін «сіра література», наявний у цьому переліку (grey literature) 

сьогодні не має загальноприйнятого визначення і пропонується до введення  

у науковий обіг як такий, що враховує нові кількісні та якісні характеристики 

видів інформаційних джерел та каналів поширення інформації  

і обґрунтовується втратою терміном «публікуємість» синонімічності термінові 

«друкованість» як тиражування типографським шляхом. Термін застосовується 

для широкого кола типів документів, які також відносяться і до традиційно 

застосовуваного поняття «неопублікованих» і «тих, які не публікують» 

документів – від звітів про науково-дослідні роботи, дисертацій, патентів до 

рецензій, матеріалів експертиз, описів алгоритмів і програм, матеріалів  

і публікацій веб-сайтів, доповідей і виступів, документів тендерів і конкурсів, 

контрактів, протоколів нарад, засідань і зборів, брошур і буклетів організацій, 

підприємств та фірм до передвиборчих та інших матеріалів політичних партій, 

службової і особистої кореспонденції [5]. Загалом і визначення терміну «сіра 

література», і її зміст потребують подальших студіювань, однак на нинішньому 

етапі перелік джерел, що розкривають його зміст, дає змогу скласти уявлення 

про широту спектру при здійсненні розвідки по відкритих джерелах. 

Окремим важливим напрямом розвідки по відкритих джерелах для 

наукоємних виробництв і загалом для держави, яка потребує «розумної» 

економіки, створення унікальних знань, експорту новітніх технологій та 
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продуктів інноваційної діяльності, є інноваційна розвідка. Слід зазначити, що 

термін «розвідка» у його можливих негативних конотаціях як незаконної або 

шпигунської діяльності, не повинен ототожнюватись із промисловим 

шпигуванням. 

Практики діяльності в галузі інноваційної розвідки дають таке 

визначення [4]: 

Інноваційна розвідка – один з напрямів конкурентної розвідки, який 

вивчає патенти, технології, формули торгові марки тощо, а також фахівців, які 

беруть безпосередню участь у їх створенні. До них можна віднести: 

винахідників, експертів, консультантів, інвесторів. Основною метою 

інноваційної розвідки є виявлення і моніторинг появи технологій, їх 

подальшого впровадження у діяльність конкретного підприємства, ініціатора 

інноваційної розвідки, з метою підвищення його конкурентоздатності. 

Очевидно, включення до наведеного визначення й суб’єктів, що беруть 

участь у створенні відповідних науково-технічних документів, спрямовує до 

такого виду технологій як HUMINT (Human intelligence) – заходи, спрямовані 

на збирання інформації з використанням оперативної психології. Це потребує 

уваги до етичних питань, оскільки до HUMINT-технологій включають також  

і маніпулятивні технології – бесіди під виглядом журналіста, клієнта, 

роботодавця тощо. У більшості ж випадків методи OSINT і HUMINT 

використовуються в комплексі й доповнюють один одного. Особливо 

показовим прикладом їх тісного переплетіння є робота на відкритих заходах, 

таких як, наприклад, конференції чи виставки.  

 Зазначимо, що технології інноваційної розвідки по відкритих джерелах, 

хоча на той час і не сформульовані у термінах OSINT, розроблялись ще у 70-х 

рр. ХХ ст. радянськими фахівцями з науково-технічної інформації [1]. 

Матеріали конференцій розглядались як засіб виявлення нових напрямів 

досліджень, колективів і організацій, які є провідними у певних галузях, 

пропонувалися методики встановлення зв’язків між дослідниками та 

колективами шляхом аналізу цитування, співавторства тощо. 

Професійна діяльність у галузі інформаційної аналітики з використанням 

OSINT-технік, зокрема, у сфері інноваційної та технологічної розвідки, 

потребує спеціальної підготовки і компетенцій, що може бути реалізовано  

в межах формальної і неформальної освіти. Так, свого часу за підтримки 

Міністерства інформаційної політики України та фонду European Endowment 

for Democracy, реалізовувався проєкт навчання технікам та методикам OSINT 

[6], які нині використовуються найбільш популярними і професійними 

командами журналістів та волонтерів в сфері інформаційного протистояння, 

такими як Bellingcat та InformNapalm. На тренінгах, за допомогою інструментів 

OSINT, учасники, зокрема, навчались використовувати прийоми пошуку  

в онлайн-просторі для викриття фейків і перевірки джерел інформації.  

Зазначимо, що у сфері професійної освіти спеціальність «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа» у своїй «інформаційній» частині є профільною 

для започаткування і розвитку освітньої програми «Бізнес-аналітика»  

з підготовки професіонала для підприємств сучасних техніко-технологічних 
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галузей, зорієнтованого на інформаційне забезпечення системи управління 

виробничою сферою. У Класифікаторі професій такі фахівці такого напряму 

діяльності відносяться до Групи «Професіонали в галузі інформації та 

інформаційні аналітики», професійна назва роботи 2433.2 «Інженер з науково-

технічної інформації».  
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ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

БЮДЖЕТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

Європейський досвід рефoрмувaння держaвнoї служби пoкaзує, щo 

дієздатність і ефективність системи держaвнoгo управління залежить від 

кaдрoвoгo забезпечення – безпосередніх викoнaвців функцій відпoвідних 

oргaнів влади, їхньoгo пoтенціaлу дo підвищення квaліфікaції тa мoтивaції 

прaці. Тому, серед oснoвних зaвдaнь рoзбудoви дієвої держaвнoї служби  

в Укрaїні, з метoю підвищення ефективності прaктичнoгo здійснення функцій 

держави, є рoзбудoвa сучaснoгo мoтивaційнoгo механізму діяльності державних 

службовців.  
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Людський чинник в будь яких організаціях є одним із пріоритетних, що 

спонукає до вивчення особливостей та мотивів поведінки працівника. Прaктикa 

упрaвлінськoї діяльнoсті свідчить, щo прoфесійні вміння прaцівникa приносять 

oргaнізaції бaжaний результат лише у випадку його зaцікaвленoсті  

у результaтaх своєї праці. Відтак, основним завданням сучасних керівників  

є створення дієвих систем стимулювання, які б відповідали реаліям середовища 

функціонування організацій, враховували б ієрархію потреб працівників  

та чинники впливу на процес винагородження.  

Сучaсні реалії життя вимaгaють мoдернізaції технoлoгій мoтивaції  

тa стимулювання персoнaлу не лише у сфері бізнесу, a й у oргaнaх держaвнoї 

служби. Не виключенням є і служба автомобільних доріг. Саме ці обставини 

визначили актуальність теми дослідження та необхідність удосконалення 

технологій формування ефективної системи мотивації і розробки сучасного 

механізму стимулювання персоналу організації. 

Будівництво демократичної правової держави, розв’язання складних 

політичних і соціально-економічних проблем її розвитку потребує постійної 

уваги з боку кадрової служби. Україні зараз, як ніколи, потрібна науково 

обґрунтована державна кадрова політика, чітка, продумана система роботи  

з кадрами створення необхідного потенціалу для призначення на посади, 

формування персоналу управління, підготовка державних службовців-

професіоналів, постійне підвищення їхньої кваліфікації. Тому, формування та 

ефективної кадрової політики важлива і актуальна проблема державного 

управління. 

Принципи та методи управління персоналом у сфері державної служби 

досліджують такі вчені як О. Я. Гугул [9], Н. Б. Жук [10], І. В. Захарова [11], 

Н. А. Левицька [12] та ін. Разом із тим, незважаючи на наукову цінність праць 

зазначених авторів, окремі аспекти системи мотивації стимулювання праці 

державних службовців залишаються невирішеними. Зокрема, недостатньо 

обґрунтовано комплексні підходи до створення дієвої системи мотивації праці 

державних службовців.  

Ефективна кадрова політика держави загалом і, зокрема, в державному 

управлінні – це запорука успішного розвитку будь-якої держави, один  

із чинників досягнення позитивних наслідків реформ. Тільки добре 

підготовлені кадри, які володіють сучасними знаннями, вміннями та навичками 

управління здатні забезпечити втілення нововведень, досягти поставлених 

цілей, працювати над формуванням ефективної системи державного 

управління, вирішувати нагальні проблеми, які постають перед суспільством. 

Прогнозування кваліфікації кадрів має велике значення в процесі здійснення 

організаційних заходів, що стосуються персоналу. Заздалегідь проведений 

прогноз дозволяє вирішити виникаючі проблеми і дати очікуваний ефект. 

Сутність управління персоналом полягає у процесі впливу на працівників 

для реалізації цілей організації, які здійснюються шляхом застосування 

технології управління персоналом за допомогою спеціальних кадрових 

технологій. 
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Управління людськими ресурсами включає в себе усі функції, пов’язані  

з плануванням кар’єри, залученням, добором, соціалізацією, професійним 

розвитком, оцінюванням показників діяльності, оплатою праці, мотивацією, 

підтримкою робочих відносин з метою максимального використання людського 

потенціалу. 

Успішна програма по розвитку кадрів сприяє створенню робочої сили, що 

володіє більш високими здібностями і сильною мотивацією до виконання задач, 

що коштують перед організацією. Таким чином, як для блага самої організації, 

так і для блага особового складу організації, керівництво повинне постійно 

працювати всіляким підвищенням потенціалу кадрів. У підприємства присутні 

такі методи навчання як: наставництво; навчання на робочому місці; планові 

курси удосконалювання; активне навчання. 

Виходячи зі світових тенденцій і з урахуванням української специфіки, 

для забезпечення ефективності системи мотивації праці персоналу необхідне 

дотримання наступних положень: створення умов для безперервного 

самовдосконалення учасників трудових відносин на підприємстві; 

використання спеціалізованих мотиваційних програм при розширенні 

повноважень колективу в прийнятті управлінських рішень; формування нових 

ринкових цінностей праці, поділюваних всіма учасниками виробничих 

процесів; гнучке й адаптивне використання людських ресурсів, формування 

гуманізованої організаційної культури організації. 

Забезпечення висококваліфікованим персоналом органів державної влади 

є головною умовою створення професійної державної служби, яка буде 

забезпечувати успішну реалізацію реформ та сталий розвиток країни. Цього 

можна досягти, якщо відмовитися від призначення людей на керівні посади по 

протекції або з політичних уподобань, фахова підготовка яких не відповідає 

вимогам щодо цієї діяльності. Натомість головним критерієм оцінки 

державного службовця має бути його професіоналізм, здатність до постійного 

вдосконалення своїх знань і навичок та безперервного розвитку. 

Сучасні служби управління персоналом державного органу в нашій країні 

демонструють різні типи організації, від традиційних до прогресивних, 

важливим є розвиток інституційної спроможності цих структурних підрозділів 

державних органів шляхом побудови функціональної структури, здатної 

транслювати ідеологію компетентнісного підходу. 

Підвищення рівня професійної компетентності керівників і спеціалістів 

служб управління персоналом і заразом посилення їхньої зацікавленості  

у вирішенні питань людського розвитку; створення інтегрованої інформаційної 

системи управління людськими ресурсами, що включатиме єдині державні 

реєстри державних службовців, у яких відбиватимуться результати 

професійного розвитку та проходження професійного навчання; зміцнення 

партнерства, що дозволить залучити нові ресурси для реалізації державної 

політики з питань управління персоналом у державному органі. Ефективне 

управління неможливе без розуміння мотивів і потреб державного службовця,  

а також правильного використання стимулів до праці.  



191 
 

Задля стимулювання працівників усі організації застосовують 

найрізноманітніші способи та методи. Тому, обираючи систему мотивації, слід 

неодмінно враховувати потреби та інтереси працівників.  

Проблема мотивації особистості державного службовця набула 

важливого значення, оскільки вирішення завдань, які стоять перед 

суспільством, можливе лише за умови створення належної мотиваційної 

основи, здатної спонукати персонал у сфері державної служби до ефективної 

діяльності. Мова йде про застосування таких форм і методів стимулювання 

особистості, які б сприяли високій результативності його роботи. Вирішальним 

причинним чинником результативності діяльності державних службовців  

є їх мотивація. З oгляду нa існуючі та законодавчо визнaчені пoтреби у пoшуку 

шляхів модернізації технологій мотивації та стимулювання персoнaлу 

держaвних органів доцільним є впрoвaдження та викoристaння у державній 

службі сучасного та ефективного метoду покращення рoбoти – мотиваційного 

мoнітoрингу. 

Процес впровадження систему мотивації персоналу повинен бути 

спрямований на досягнення певного результату – задоволених працівників, 

котрі відданні своїй роботі. 

Отже, побудова ефективного механізму підвищення мотиваційного 

потенціалу працівників публічної служби в контексті виявлення їх потреб 

свідчить про формування і реалізацію мотивів до праці як рушіїв, що 

спонукають підлеглих працювати. Мотиваційний механізм повинен сприяти 

подоланню відчуження працівників від трудового процесу, а також його 

складових і насамперед результатів. У такому випадку працівник вбачатиме  

в своїй роботі необхідність і значимість її результатів для органу публічної 

влади в цілому, що спонукатиме працівників до кращих результатів. 

Знаходження оптимального співвідношення між стратегією розвитку самої 

організації і кадровою стратегією відповідно до наявних ресурсів, компетенції 

персоналу, його ідей, амбіцій, ініціативності є ключовим чинником, що 

визначає конкурентоспроможність і ефективність функціонування організації. 
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ПІДХОДИ ДО ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

МІЖНАРОДНИМИ КОМПАНІЯМИ 

У ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ 

Наприкінці ХХ ст. почали розвиватись концепції радикальної перебудови 

компаній, метою якої є перепроєктування ділових процесів для досягнення 

стрибкоподібного покращення діяльності фірми. Це дозволило відмовитись від 

застарілих норм та структур, подолати негативний вплив господарських 

стереотипів. Для реалізації даних концепцій необхідно приймати якісні 

управлінські рішення і виконувати їх продуктивно.  

Під тиском зовнішніх та внутрішніх чинників компанії змушені 

змінювати власні стратегії, системи та структури управління. Якщо не 

здійснювати ці зміни, їх ефективність в умовах зростаючої конкуренції може 

досить швидко знижуватись. Ті компанії, які в цьому середовищі випереджають 

конкурентів і першими встигають запропонувати ринку нові, більш 

перспективні управлінські рішення, у більшості випадків отримують суттєві 

додаткові конкурентні переваги.  

Процес управління змінами починається з усвідомлення існування 

проблеми втрати ефективності або загрози появи цієї проблеми у майбутньому. 

Ця проблема викликає необхідність проєктування нової стратегії, системи  

та структури управління, що будуть відповідати новим, зміненим умовам 

діяльності. Після того, як новий організаційний проєкт розроблений, 

формується програма його впровадження, яка, у свою чергу, вимагає 

постійного контролю та координації дій у ході реалізації змін. 

Безпосередньо термін «зміни» трактується вченими як деякий динамічний 

процес, що розгортається у часі, як переведення індивідів, команд  

та організацій з поточного стану до майбутнього бажаного стану. Як правило, 

такі процеси у бізнесі проявляються у формі конкретних подій, які чітко 

фіксуються. Тому і трактувати зміни, на наш погляд, необхідно як певну 

послідовність подій, пов’язаних між собою.  

У процесі управління змінами міжнародні компанії обгрунтовують 

управлінські рішення на основі ретельного аналізу змін на ринку. При цьому 

альтернатив для пошуку оптимальних рішень має бути досить багато і вони 

повинні відбивати увесь спектр проблем компанії. Більшість з них може бути 

відкинута на різних стадіях розробки та впровадження змін.  



193 
 

Для забезпечення ефективності такого відбору необхідно сформувати 

надійну систему контролю, яка повинна дозволити якісно співставляти 

досягнуті результати змін з очікуваними і вчасно знаходити незаплановані 

можливості та загрози для їх впровадження. Ефективні управлінські рішення 

щодо впровадження змін повинні перетворювати компанію в ефективну  

та продуктивну у короткостроковому та довгостроковому періодах, робити  

її функціональною, систематизованою, проактивною, надавати їй органічну 

свідомість.  

Для забезпечення ефективності роботи компанії у короткостроковому 

періоді необхідно виробляти продукцію та послуги, що задовольняють  

у повному обсязі потреби її клієнтів. Якість управлінських рішень, що 

забезпечують даний результат може оцінюватись кількістю повторних покупок 

або звернень для отримання послуг. При цьому формується безпосередній 

зв’язок із споживачами шляхом створення відповідної організаційної структури 

та моделі поведінки персоналу компанії.  

На наш погляд, проблема створення відповідної організаційної структури 

важлива, оскільки без її відповідності ринковій ніші, на яку орієнтована 

компанія, неможливо оперативно задовольняти потреби споживачів. Якщо 

фірма досить диверсифікована, то у багатьох випадках доцільно здійснювати 

департаментизацію по регіональному принципу. Це передусім вирішує 

проблему комплексного обслуговування споживача і необхідності його 

контактів з декількома працівниками. Крім цього, підвищується ефективність 

координації діяльності в регіоні за різними напрямками.  

У випадку, коли фірма має вузьку спеціалізацію, досвід успішних 

компаній свідчить про оптимальність продуктової організаційної структури. 

Проте, лише зміна організаційної структури компанії не вирішує проблеми 

ефективної орієнтації на споживача. В рамках даної структури необхідно 

створити принципово нову модель поведінки і співпраці персоналу.  

Аналізуючи сучасні підходи до вирішення цієї проблеми, слід зауважити, 

що досить дієвою є ідея децентралізації у формі перенесення відповідальності 

на більш низькі рівні. При цьому формуються контрактні взаємовідносини між 

працівниками та підрозділами всередині компанії, які пов’язують між собою 

виробничі одиниці. Працівники за даних умов не можуть повернутись до 

старих стереотипів поведінки, бо це одразу впливає на інтереси інших 

підрозділів.  

Узгодження з інтересами менеджерів здійснюється через надання їм 

певної свободи дій та участі у прибутках компанії. Проте, керівники підрозділів 

можуть регулювати розмір прибутків за рахунок дій, що носять 

короткотерміновий характер як то економія на науково-дослідних та дослідно-

конструкторських роботах, перенесення термінів завоювання нових ринків, 

тощо. Водночас така позиція не приносить користі у довготерміновій 

перспективі. З огляду на можливість таких дій, топ-менеджмент міжнародної 

компанії повинен контролювати конкурентні позиції підрозділу. Ефективна 

конкурентна позиція забезпечує або пряме зростання прибутків, або дозволяє 
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збільшувати долю ринку і, таким чином, підвищувати прибуток за рахунок 

ефекту масштабу.  

Для досягнення ефективності у довгостроковій перспективі фірма 

повинна бути проактивною та діяти як підприємець. Вона має володіти умінням 

вчасно передбачати майбутні потреби клієнтів та позиціонувати себе так, щоб 

забезпечувати задоволення цих потреб. Для цього компанія повинна бути 

креативною і готовою ризикувати. Підприємництво у межах підрозділів, 

 як і будь-яке підприємництво, засноване на інноваційних підходах і, таким 

чином, пов’язане з ризиком.  

Для того, щоб децентралізоване управління нормально функціонувало, 

доцільно надати менеджерам свободу дій у рамках стабільних правил. 

Особливість внутрішнього підприємництва полягає в тому, що, з одного боку, 

менеджер є керівником незалежної структурної одиниці, а з іншого боку – 

членом єдиної управлінської команди корпорації. Як наслідок, він повинен 

самостійно приймати рішення та узгоджувати у необхідних випадках власні дії 

з керівництвом компанії або централізованими функціональними підрозділами.  

Таким чином, у інтрапренера виникає подвійна позиція. По-перше, він 

може користуватись інформаційною, фінансовою, організаційною, юридичною 

підтримкою компанії, використовувати фірмову синергію. По-друге, коли 

виникає необхідність, він може приймати самостійні рішення, гнучко реагуючи 

на зміни зовнішнього середовища.  

У процесі перебудови компанії досить важко знайти межу надання 

самостійності підрозділам, вихід за яку може зруйнувати організацію в цілому. 

У випадку невірної оцінки даної межі самостійність підрозділів може 

перетворити їх на непов’язані малі підприємства, які змушені конкурувати  

з великими компаніями, що мають більш широкі зв’язки з клієнтами та 

економію на масштабах виробництва.  

З погляду багатьох сучасних дослідників даної проблематики, успіх 

введення децентралізованого управління пов’язаний як з рішучістю проведення 

перебудови, так і з формуванням єдності компанії. Ми вважаємо справедливим 

підхід Х. Віссема, який виділяє дві сторони єдності: структурну, жорстку  

та поведінську, м’яку [4].  

Перша передбачає складання загальних планів, проєктування структури, 

загальну комунікаційну систему. Поведінська сторона охоплює корпоративну 

культуру, тобто норми, цінності, ритуали, символи, поведінку у побуті, 

корпоративний імідж, стосунки з колегами та клієнтами. Cлід зазначити, що 

для міжнародних компаній створення єдиної корпоративної культури є не лише 

важливим, але й надзвичайно складним завданням, оскільки наявність 

різнонаціональних команд у структурі організації спричиняє появу деяких 

бар’єрів у процесі вирішення цієї задачі.  

Таким чином, успішний менеджер повинен гнучко управляти компанією  

і ефективно організовувати процес змін у ній. Для цього необхідно 

ідентифікувати актуальні проблеми, ефективно використовувати відповідні 

інструменти управління з урахуванням особливостей національних 

управлінських культур та досвіду інших успішних компаній. Успіх перебудови 
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повинен бути обумовленим точністю ідентифікації потреб ринку, чіткістю 

поставлених цілей, визначенням адекватних шляхів їх досягнення, залученням 

персоналу до процесу перебудови компанії. Усе це дає змогу приймати 

ефективні та продуктивні управлінські рішення у короткостроковому  

та довгостроковому періодах.  
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ЗНАЧЕННЯ БРЕНДА В РОБОТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

ІНДУСТРІЇ МОДИ 

Актуальність роботи для сучасних підприємств індустрії моди бренд  

є головним інструментом збільшення прибутковості компанії. Сучасні умови 

ринку потребують управління брендами та впровадження системи брендингу на 

підприємствах. Приділяючи належну увагу зарубіжним та вітчизняним 

дослідженням у сфері брендингу на ринку індустрії моди та загальним 

дослідженням понятть «бренд» та «брендинг», слід зазначити, що 

спеціалізована наукова література присвячена fashion-бізнесу та fashion-

менеджменту не розглядає проблему створення, розвитку та управління 

дизайнерськими брендами з точки зору менеджменту [1]. Як правило, 

навчальна література обмежується лише констатацією факту існування 

дизайнерських брендів у fashion-бізнесі, де основна увага приділяється 

соціологічним і історичним аспектам формування брендів і зовсім  

не приділяється увага аналізу аспектів функціонування брендів та формуванню 

системи брендингу на підприємствах. Тому актуальність означеної теми 

полягає саме в розгляді феномену формування системи брендингу  

на підприємствах індустрії моди в умовах перенасиченого ринку. Так як 

брендинг та бренд-менеджмент лише розвивається на українських 

підприємствах ринку індустрії моди, то вивчення системи, методів і форм 
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управління дизайнерськими брендами в fashion-бізнесі є актуальними для 

дослідження [2]. 

Розглянемо процес розробки конкурентоспроможного дизайнерського 

бренда та впровадження системи брендингу на підприємстві індустрії моди  

в сучасних умовах українського ринку на прикладі бренду шкіряних виробів 

«Vosk».  

У результаті аналізу теоретичних засад брендингу та системного 

вивчення функціонування системи бренд-менеджменту на прикладі діяльності 

компанії «Louis Vuitton» був розроблений підхід (алгоритм) щодо створення 

конкурентоспроможного бренду, який був випробуваний при створенні бренду 

шкіряних виробів «Vosk». Перевагою і відмінністю запропонованого підходу  

є його системність та взаємозв’язок з іншими елементами управління 

компанією [3]. Використання системного підходу дослідження дозволяє 

розглянути систему брендингу як складову частину управління підприємством 

вітчизняної індустрії моди [4]. 

Бренд, що володіє силою впливу на покупців, базується на уявленні  

і відношенні споживача до продукту. Асоціації, що формуються в свідомості 

споживачів, щодо fashion-продукту (їх також називають образом бренду) 

охоплюють наступні аспекти: територією бренду (компетенція, типові товари 

або послуги, особливе ноу-хау); рівень його якості (низький, середній, 

преміальний, розкіш); найбільш помітні особливості або вигоди (також  

їх називають сприйманим позиціонуванням) [5]. 

Бренд повинен бути доступний 75 % потенційних покупців з цільової 

аудиторії. Це означає, що бренд повинен мати кількісну дистрибуцію  

в заданому виробником районі поширення товару. Бренд існує, коли має силу 

впливу на ринок. Це є ключовим моментом існування бренда на ринку індустрії 

моди. 

Брендинг – це систематизований процес створення, підтримки, розвитку 

та управління брендами, головними задачами якого є постійне та послідовне 

задоволення очікувань споживачів, у стимулюючих розвиток fashion-бізнесу 

економічних умовах, та результатом якого є збільшення фінансового капіталу 

підприємства [5]. 

Формулювання концепції бренда – це процес «народження» торгової 

марки. Іншими словами, вона являє собою загальну ідею, яка стоїть  

за створенням бренду. Ключова концепція бренду повинна бути переконливою 

і привабливою для будь-якого, хто з ним стикається, актуальною на момент 

створення бренда, але при цьому володіти довгостроковим потенціалом. 

Концепція бренду розкривається через його ім’я, пов’язана з країною 

походження, закладена в його історії і легенді, у візуальному образі, логотипі, 

кольоровій гамі, графічних формах, мові і всій сукупності його продуктів  

і послуг. Кожен з fashion-брендів має свою особливу концепцію, яка відрізняє 

його від інших, незважаючи на те що всі fashion-бренди об’єднані загальною 

характеристикою «престижність» [6]. Fashion-бренди у плані розробки  

їх персоналії та іміджу спочатку володіють перевагою перед звичайними 

брендами: на відміну від останніх, вони заздалегідь приписують собі атрибут 
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ексклюзивності. Стратегія товарного бренду адаптується до вимог інноваційних 

компаній, які хочуть використовувати переваги права на позиціонування. 

Дійсно, бренд, що перший з’явився в новому сегменті, якщо він підтверджує 

свою ефективність, отримує переваги першого гравця на ринку. Він стає 

номінальним зразком для інноваційного товару і навіть може стати абсолютним 

зразком. Ім’я бренда стає патентом для інновації. Це найбільш важливо для 

ринків, де є висока вірогідність того, що успіх бренду стане причиною 

копіювання [7]. 

Стратегія підтримуючого бренда являє собою один з найменш дорогих 

способів додати суть імені компанії і допомогти їй досягти мінімального 

статусу бренда.  

За розробленою методикою поетапного створення бренду та аналізом 

найуспішнішого бренда індустрії моди «Louis Vuitton» спробуємо створити 

конкурентоспроможний бренд шкіряних виробів «Vosk» орієнтований, в першу 

чергу, на український ринок моди з перспективою розширення (виходу) на ін. 

ринки.  

Бренд «Vosk» існує на українському ринку з 2009 р. під різним назвами. 

За чотири роки свого існування ним було змінено три назви та три логотипи 

серед яких: «Bon Bon», «Vosk» та «Curly Sue», а зараз цим брендом під назвою 

«Sugudesu» виробляються в колаборації шкіряні портмоне. Протягом наступних 

трьох років (2019–2023) бренд «Vosk» планує розвиватися та закріплювати свої 

позиції на українському ринку індустрії моди після того як брендом буде 

зайнята лідируюча позиція на цьому ринку планується його подальше 

розширення. Тому доцільно буде проаналізувати ситуацію на українському 

fashion-ринку. 

Отже, тепер, спираючись на все зазначене вище, ми можемо 

сформулювати ДНК нашого бренда, яке буде відображене в наступному виразі: 

«Повернення до традицій, що породжують якість». 
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СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Сучасна практика управління персоналом все частіше змінює свою 

стратегію з стандартних існуючих стереотипних підходів на інноваційні форми. 

В діловому світі прийшли до розуміння того, що в період конкуренції  

на світових ринках, в умовах розширення технологічних, організаційних  

і кадрових змін перевагу отримують фірми, які швидше всіх в змозі оцінити 

стан запитів та можливостей і запропонувати швидкі рішення, які направлені на 

високу продуктивність [3, с. 94]. 

Здібності працівників, їх професіоналізм, досвід і кваліфікація, орієнтація 

на кінцевий результат, прагнення досягти поставлених цілей, зацікавленість  

в професіональному рості являються основними критеріями успішного 

менеджменту. Використання людських ресурсів високої якості дозволяє 

досягти першості в конкурентній боротьбі. Тому кадрова політика фірм  

і компаній в сучасному світі направлена на усесторонню активацію кадрового 

потенціалу, мотивації, забезпечення найбільш швидкої реалізації способів  

і їх розвитку в процесі навчання і ділової кар’єри.  

Менеджмент – система організації, регуляції взаємовідносин між 

керівництвом і підлеглими. Базові теорії менеджменту, запропоновані Д. Мак-

Грегором «теорія Х» (середньостатистичний індивідуум лінивий, боїться 

відповідальності і постійно намагається уникнути праці, тому його постійно 

потрібно контролювати, заставляти, наказувати, тримати у постійному страху), 

«теорія У» (полягає у тому, що при відповідній підготовці та умовах індивід не 

тільки бере на себе відповідальність, а й проявляє фантазію, творчий підхід, 

винахідливість у прийнятті рішень) [4, с. 83]. 

Сучасні методи управління побудовані на постійному удосконаленні 

форм і методів організації, забезпеченні управлінського процесу соціальними 

 і технічними характеристиками, а саме: організаційна філософія (базується на 

розумінні працівників своїх компаній цілей і мети всієї організації, постійна 

готовність брати відповідальність разом з адміністрацією); організаційна 

структура управління (забезпечує права на участь в управлінні); новий підхід 

до розробки робочих місць (збільшення запиту на кадри, які можуть 

виконувати велике коло операцій та функцій); інноваційна схема розміщення 

обладнання; нові форми підготовки і перепідготовки кадрів (навчання повинно 

засновуватися на оволодінні широким спектром знань, що дають змогу 

оволодіти суміжними спеціальностями); нові критерії в оцінках економічної 

ефективності [1, с. 65]. 

Основні завдання сучасного менеджменту: не можливо підлаштовувати 

організацію під здібності працівників, жоден працівник не може звітуватися 
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більше чим перед одним начальником, всі одинакові завдання слід розділити 

муж працівниками і не дублювати їх, намагатись скорочувати кількість 

ієрархічних сходинок (чим складніша система, тим складніше управляти), 

керівник ніколи не повинен робити те,що може зробити підлеглий. 

Швидкі темпи введення інформаційних технологій, автоматизації та 

роботизації – одна з головних проявів сучасного науково-технічного прогресу.     

Сучасний характер праці і управління призводять до виникнення нових 

професій і викликає необхідність перенавчання персоналу, що сприяє розвитку 

творчого потенціалу працівників. Система управління, яка омежує працівників 

вузьким колом обов’язків, не дозволяє в сучасних умовах на повну проявити 

кадровий потенціал. Важливою проблемою організації менеджменту  

є формування «елітних груп» персоналу який керує. Кадрова стратегія 

організації повинна будуватися таким чином, щоб елітні групи прикладали всіх 

зусиль до розвитку стратегії та цілей організації [3, с. 268]. 

Нестандартність шляхів розвитку організацій викликали поділ на такі 

концепції, які опираються на розвиток визначних елементів систем управління. 

Наприклад, концепція організаційного розвитку полягає в удосконаленні 

формальної структури організації, координацію в прийнятті рішень, 

підвищенню кваліфікації, перепідготовку, оптимізацію взаємовідносин  

та планування ділової кар’єри. 

Концепція участі в управлінні – одна з форм притягання до організаційно-

управлінської діяльності, шляхом залучення працівників до розробки 

довгострокової концепції компанії, активації їх участі в прийнятті рішень, 

створенні нових робочих груп, надання персоналу більше волі в організації 

своєї діяльності. 

Концепція гуманізації праці заснована на більшому використанні 

людських ресурсів, особливо інтелектуальних і морально-психологічних 

резервів кадрового складу. Для концепції характерні такі принципи: безпека, 

справедливість, демократія, розвиток особистості [3, с. 175]. 

Сучасна модель механізмів реалізації фундаментальних принципів 

управління, на думку японських вчених, включає в себе наступні елементи: 

найм і умови праці (організація організовує працівникам службове житло, 

оплату медичного обслуговування, транспортні затрати, організацію 

колективного відпочинку). Навчання і кар’єра (навчання і підготовка 

персоналу, зазвичай, здійснюється всередині фірми, частіше без відриву від 

виробництва). Організація умов праці – відсутність фіксованих посад, взаємодія 

у колективі, оцінка керівництва. Принцип групової, колективної роботи – 

створюються можливі робочі неформальні групи працівників, діяльність яких 

націлена на удосконалення управління і результатів. Управління і контроль над 

процесом полягає в тому, щоб весь колектив вільно обмінювався досвідом, 

знаннями, ідеями для вищого результату організації [2, с. 94]. 

Дуже важливим етапом менеджменту є аналіз діяльності організації для 

підготовки програми підвищення якості управління. Основні етапи аналізу  

в управлінні: визначення рівня організаційної культури установи, конкретизація 

цілей і завдань (при аналізі може виявитися, що в залежності від займаної 
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посади експерти можуть по-різному розуміти ситуацію та наполягати на 

досягненні інших цілей), чітке розуміння критеріїв оцінки ефективності роботи 

організації, пошук та контроль – на цьому етапі необхідно порівнювати 

попередні результати аналізу, а також слід дозволити клієнтам оцінювати 

роботу якості обслуговування в бальній системі, оцінка отриманих результатів 

дає можливість доопрацювати в тій частині сфери, де на думку опитаних 

найменша ефективність, результати аналізу повинні до найменших деталей 

показані в звіті, це дасть можливість покращити результати при наступному 

процесі аналізування [3, с. 184]. 

 Отже, сучасна стратегія і тактика менеджменту включає ряд концепцій 

організації і принципів управління, нового мислення у способах та методах 

керівництва, організації мотивації та розвитку командної роботи так  

і індивідуальний підхід, постійний аналіз ситуації в середовищі та вивчення 

потреб на ринку, що час від часу змінюються, вміння підлаштовуватися до 

запитів сучасного світу та сприяти формуванню і підвищенню вмінь та навичок 

учасників управлінської організації.  
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