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Секція 8. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ 
 

T. Bochulia, Doctor of Economic Science, Professor (KhSUFTT, Kharkiv) 
I. Korobkina, Senior Lecturer (KhSUFTT, Kharkiv) 

 

TECHNOLOGICAL BASIS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT  
OF ACCOUNTING AND ANALYTIC PROVISION  

OF MANAGEMENT 
(ТЕХНОЛОГІЧНИЙ БАЗИС ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ) 
 

Обґрунтовано напрями розвитку технологій обліково-аналітичного 
забезпечення управління з розглядом параметризації його базових положень і 
актуалізацією архітектоніки інформаційних зв’язків системи прийняття 
рішень.  

 

The issue of development and implementation of innovative 
technologies in the sphere of accounting and analytic provision of 
management is particular relevance Taking into account the active 
dominance of management technologies in the enterprise development, 
modernization of concepts of management in the aspect of the planetary 
scale of the communication phenomenon of financial and economic 
relations, the construction of management architectonics of economic 
systems that implies reaching a qualitatively new level of development of 
the new economy. The transformation of financial and economic relations 
runs parallel with the modification of the paradigm of the economic 
development of the modern world that determined a new pole of 
information management technologies with forming a complex, flexible, 
open system of methods, principles and procedures, combinations of which 
are determined by the temporary context of the enterprise. 

Continuity of changes in the organization and maintenance of 
financial and economic relations, their complication, expansion and increase 
in the number of operations at the stages of the life cycle of the enterprise 
assumes the modification and actualization of technologies of accounting 
and analytic provision of management, in which includes the objectivity of 
redesigning its architectonics. The variability of technologies of accounting 
and analytic provision of management is available through combinations of 
methods, principles and procedures for the formation and maintenance of 
information that involves the use of active coordination of accounting 
process technologies. 

The principles, as basic provisions, of the formation of technologies 
for accounting and analytic provision of management are modified and 
updated through approximation of the principles of evolutionary theory, 
management theories and the life cycle of the enterprise, the technological 
approach that allowed to expand the postulates of the organization of 
technologies for accounting and analytic provision of management in 
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accordance with the temporal and spatial context of the functioning and 
development of entrepreneurial structures. Thus, the system of technologies of 
accounting and analytic provision of management should be considered in the 
three-dimensional space of the principles of its theory, science and approach 
(Figure). Such formalization of the principles of organization of technologies 
of accounting and analytic provision of management contributes to the 
modification of an integrated information system, achieving a balance in the 
interests, objectives, coordination and transformation of the governing 
influence at all levels of information management. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. Graphical interpretation of the system of principles of organization  
of technologies of accounting and analytic provision of management 

 

Thus, the modification of technologies of accounting and analytic 
provision of management with the characteristic of using an expanded set of 
basic provisions for its organization and development is substantiated that  
is revealed through the patterns of the transition of information management 
to a qualitatively new level with the envisaged reproduction of the 
conditions, tools and principles for the formation of an imitative image of 
information management, which is characterized by a complex nature. 
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Н.С. Акімова, канд. екон. наук, проф. (ХДУХТ, Харків) 

О.В. Топоркова, канд. екон. наук, проф. (ХДУХТ, Харків) 
 

ВНУТРІШНІЙ АУДИТ В УПРАВЛІННІ РИЗИКАМИ 

ДЕБІТОРСЬКОЇ І КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 
 

Проведення контролю за достовірним відображенням 

дебіторської і кредиторської заборгованості у фінансовій звітності 

організацій є актуальною проблемою, оскільки для оцінки фінансового 

стану організації використовується категорія швидколіквідних  

активів, складовою частиною яких є дебіторська заборгованість, і 

категорія короткострокових пасивів, складовою частиною яких є 

кредиторська заборгованість. Контроль за рухом дебіторської 

заборгованості є одним з найважливіших чинників максимізації норми 

прибутку, збільшення ліквідності, кредитоспроможності і мінімізації 

фінансових ризиків. Правильно розроблена стратегія контролю 

кредиторської заборгованості дозволяє своєчасно і в повному об’ємі 

виконувати існуючі зобов’язання перед клієнтами, що сприяє 

створенню репутації надійної і відповідальної фірми. 

Домагаючись підвищення ефективності діяльності, торгові 

організації прагнуть збільшити оборотність ліквідних активів, що 

відповідно підвищує господарські ризики. Господарські ризики 

організації представляють собою можливість втрати нею ліквідності і 

поява фінансових втрат, пов’язаних з внутрішніми і зовнішніми 

факторами, що впливають на діяльність організації.   

Оцінка ризиків дебіторської та кредиторської заборгованості 

повинна здійснюватися внутрішнім аудитом за такими основними 

напрямками, представленими  на рис. 

На етапі планування аудиторської перевірки служба 

внутрішнього аудиту проводить тестування системи внутрішнього 

контролю з метою виявлення факторів ризику обумовлених 

особливостями застосовуваних процедурами контролю дебіторської і 

кредиторської заборгованості. Для з’ясування необхідних питань по 

порядку відображення дебіторської та кредиторської заборгованості, 

внутрішньому аудитору слід проаналізувати: дані про стан системи 

внутрішнього контролю; фінансову звітність; дані попередніх 

аудиторських перевірок; акти перевірок податкових органів; акти 

інвентаризації;  провести бесіди зі співробітниками організації.   

У ході цього дослідження ми розглянули приблизний перелік 

ключових параметрів, які істотно впливають на ефективність 

функціонування системи внутрішнього контролю та відповідно 

можуть бути використані службою внутрішнього аудиту для оцінки 
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факторів контрольного ризику дебіторської і кредиторської 

заборгованості.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. Оцінка ризиків дебіторської і кредиторської заборгованості  

системою внутрішнього аудиту 

 

За результатами цієї процедури внутрішньому аудитору слід 

заповнити таблиці оцінки факторів контрольного ризику, зумовлені 

особливостями системи обліку і контролю.   
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За допомогою аудиторської вибірки і 

на підставі професійного судження 

аудитор повинен упевнитися, що 

відображена в обліку заборгованість 

відповідає дійсності 

Внутрішні аудитори мають 

впевнитися, що залишки дебіторської  

і кредиторської заборгованості  

у фінансовій звітності відповідають  

дійсності 

 

Внутрішні аудитори мають виключити 

факт неповного відображення будь-

якої заборгованості на рахунках 

бухгалтерського обліку 

Внутрішні аудитори мають 

підтвердити законність виникнення 

дебіторської і кредиторської 

заборгованості  за допомогою 

документального обґрунтування боргу 

Внутрішні аудитори мають 

впевнитися, що заборгованість, яка не 

викликає сумнівів, відображається в 

обліку в повному обсязі, а по 
відношенню до сумнівного боргу сума 

резерву відповідає дійсності 

Оцінка ризику дебіторської і кредиторської заборгованості 

системою внутрішнього аудиту 
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Асвае Азадэн, асп. (ХГУПТ, Харьков) 
 

РОЛЬ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ  

НА ПРИНЯТИЕ  МСФО В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ 

 

Стандарты и практика бухгалтерского учета существенно 

различаются от одной юрисдикции к другой  из-за многих факторов.  

Наиболее заметными из них являются: культура, правовые системы, 

капитал, налогообложение, инфляция, регулирование, экологические, 

институциональные, политические, экономические, правовые и 

образовательные системы. Учитывая возросшее признание МСФО в 

глобальном масштабе, влияние этих факторов превысило 

национальные границы и породило многочисленные дебаты.   

Некоторые ученые утверждают, что страны решают перейти на 

МСФО из-за предполагаемых экономических выгод. Другие ученые 

утверждают, что экологические и институциональные факторы, 

характерные для каждой страны, являются ключевыми 

детерминантами принятия МСФО. Эта тенденция сохраняется, даже 

если она не может привести к положительным экономическим 

результатам. 

Возможность более подробно изучить институциональные 

факторы, которые поощряют или ограничивают принятие МСФО 

могла бы дать  институциональная теория. 

Институциональная теория приносит более глубокое 

представление о роли институциональных факторов в процессе 

принятия МСФО в глобальном масштабе. В соответствии с 

институциональной теорией страны, как правило, принимают 

преобладающие нормы и стандарты. Если они этого не сделают, они 

потеряют легитимность. С этой точки зрения, применение МСФО 

обеспечивает легитимность, а не улучшает экономические показатели 

в результате принятия стандартов. 

В результате институциональная теория устанавливает 

структурный изоморфизм, в котором страны начинают имитировать 

поведение друг друга, не обязательно улучшая свои экономические 

показатели. 

Теория институционального изоморфизма ранее использовалась 

в литературе по бухгалтерскому учету для исследования детерминант 

принятия МСФО. Эти исследования показали, что институциональные 

факторы играют значительную роль в процессе принятия решений по 

МСФО, поэтому разумно ожидать, что институциональные субъекты 

могут в значительной степени влиять на социальное поведение.   
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DiMaggio и Powell идентифицировали три типа 

институциональных изоморфных давлений: коэрцитивное (принудительное) 

давление, миметическое давление и нормативное давление. 

Принудительное давление обусловлено законными проблемами 

и политическими влияниями. Этот тип давления возникает, когда 

учреждения требуют от стран принятия правил и стандартов. 

Развивающиеся страны в значительной степени зависят от 

международных норм. Такие организации, как Всемирный банк (ВБ), 

Международный валютный фонд (МВФ), Организация Объединенных 

Наций (ООН), Организация экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР), поощряют распространение МСФО среди 

развивающихся стран. Их основное обоснование для этого – повысить 

доверие инвесторов и повысить эффективность рынка капитала во 

всем мире. Страны с низким и средним низким уровнем дохода зависят 

от международных организаций для получения финансовой помощи, 

которая имеет жизненно важное значение для их экономического 

развития. В результате этим странам необходимо применять стандарты 

и методы МСФО для выполнения критериев, необходимых для 

получения финансирования. 

Второй тип изоморфных давлений, миметическое давление, 

относится к тенденции, чтобы подражать другим народам, которые 

считаются успешными. Развивающиеся страны могут принять нормы и 

стандарты более развитых стран с целью достижения легитимности на 

международной арене. На них может быть оказано давление на 

принятие МСФО, потому что не делать этого будет неблагоприятным 

для них по сравнению с конкуренцией и может подорвать их 

положение на рынке.   

Третий тип давлений  является нормативным  давления, которые 

связано с профессионализмом. Нормативное давления относятся к  

коллективным ценностям, которые приводят к соответствию мысли и 

дела в рамках институциональных сред. Так, образование напрямую 

влияет на развитие всех профессий, включая бухгалтерский учет. 

Народы, которые имеют более высокий уровень развития образования, 

чаще с большей вероятностью принимают и реализуют более строгие и 

сложные международные нормы в результате более высокого уровня 

профессионализма. 

Учитывая все вышеизложенное, разумно ожидать, что 

развивающиеся страны, которые испытывают более сильное 

принудительное, миметическое или нормативное давление, с большей 

вероятностью могут принять МСФО. 
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А.І. Кашперська, ст. викл. (ХДУХТ, Харків) 

 

ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ЯК ЕЛЕМЕНТ  

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВ 

РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

В організації процесу управління на підприємстві особливе 

місце належить організації внутрішнього контролю. Контроль повинен 

здійснюватися як на найвищий ланці управління – за допомогою 

служби внутрішнього контролю, так і на середній ланці – 

відповідними функціональними службами. Контроль виконання плану 

робіт і, особливо, якості продукції, повинен здійснюватись на всіх 

стадіях виробничого процесу та, передусім, на самих ранніх його 

стадіях, з метою попередження негативних наслідків для підприємства. 

Вивчення принципів, прийомів та концепцій розвитку 

внутрішнього контролю, викладених в наукових працях показує, що 

досить поширеним є погляд на контроль, як функції управління. 

Передумовами виникнення внутрішнього контролю як функції 

управління є: невизначеність власника щодо окремих аспектів 

діяльності підприємства; попередження виникнення кризових явищ; 

боротьба за ринки збуту; тиск з боку конкурентів, підтримання успіху 

шляхом порівняння досягнутих результатів із запланованими з 

наступним визначенням ефективних напрямів діяльності підприємства, 

які сприяли досягненню його загальних цілей.  

Функція контролю в системі управління підприємством 

ресторанного господарства активно впливає на всі процеси його 

життєвого циклу і передбачає реалізацію комплексу завдань в 

інтересах успішного функціонування й забезпечення його розвитку. В 

той же час, внутрішній контроль як функція управління є засобом 

зворотного зв’язку між об’єктом та органом управління, що інформує 

про дійсний стан об’єкта і фактичне виконання управлінських рішень. 

Так, контроль виступає невід’ємною компонентом всіх дій і функцій 

управління підприємством. За допомогою внутрішнього контролю стає 

можливим визначити чи досягнута основна мета діяльності 

підприємства. Контроль пов’язує всі ланки ланцюга управління в 

єдине ціле, що підтверджує високу значимість контрольної функції. 

Ефективне управління підприємством ресторанного 

господарства передбачає великий обсяг контрольної роботи. Тому 

внутрішній контроль набуває характеру основи, присутньої на всіх 

рівнях управління. Будь-яка управлінська функція обов’язково 

інтегрована з функцією контролю (рис.). 
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Рис. Взаємозв’язок функцій управління та контролю підприємств 

ресторанного господарства 
 

Так, на стадії планування здійснюється оцінка раціональності 

можливих варіантів управлінських рішень і їх відповідність стратегії 

діяльності підприємства. На стадії організації та регулювання є 

необхідним контроль правильності реалізації управлінських рішень для 

досягнення поставленої мети. На стадії обліку забезпечується контроль 

за: наявністю та рухом майна; раціональним використанням ресурсів; 

станом зобов’язань; законністю господарських операцій. Щодо стадії 

аналізу, дані контролю є його основою, тобто, наприклад, здійснюється 

контроль рівня забезпеченості запасів і витрат джерелами формування. 

Водночас, на всіх стадіях контролю використовуються різні методи 

аналізу. Дані аналізу є підставою для здійснення контролю його якості 

при оцінці інформації відносно результатів виконання управлінських 

рішень. Поряд з інтеграцією функції контролю з іншими функціями 

управління існує інформаційна інтеграція усередині функції контролю. 

Отже, присутність елементу контролю на кожній стадії, а також 

реалізація його функцій, забезпечує інформаційну прозорість об’єкта 

управління для можливості прийняття ефективних рішень. У сучасних 

умовах економічного розвитку одним з напрямів підвищення 

ефективності діяльності підприємств ресторанного господарства є 

оптимізація систем управління ними завдяки інтеграції її основних 

функцій. При цьому функція контролю забезпечує інформацією суб’єкт 
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управління і суттєво впливає на прийняття рішень. 

Л.О. Кирильєва, канд. екон. наук, доц. (ХДУХТ, Харків) 

Д.Д. Шеховцова, канд. екон. наук, асист. (ХДУХТ, Харків) 

 

ТЕХНІКО-ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ  

В УПРАВЛІНСЬКІЙ ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ 

ПІДПРИЄМСТВ ІЗ ФУНКЦІЯМИ КЕЙТЕРИНГУ 
 

Процес організації управлінського обліку в підприємствах з 

функціями кейтерингу повинен бути безпосередньо пов’язаний із 

новітніми технологіями обробки інформації, що забезпечать 

оперативний збір, зберігання, оброблення, поширення обліково-

аналітичної інформації про витрати в мережі внутрішніх користувачів 

та підготовку управлінських звітів за умови створення ефективної 

системи інформаційної безпеки. 

Для організації обліку витрат підприємства з функціями 

кейтерингу використовують найбільш розповсюджені в Україні 

програми  «1С: Підприємство. Ресторан. 8», «1С-Рарус Общепит», 

«Парус Ресторан». Крім того, окремі підприємства віддають перевагу 

менш популярним, але повноцінним за своїми якісними 

характеристиками й функціями програмам, таким як «Система  

R-keper» та «Система Капітал 2008: Ресторан». Набувають поширення 

програмні комплекси, що задовольняють вимоги до організації обліку 

та контролю витрат підприємств ресторанного господарства з 

акцентом на кейтеринг, «Archy Delivery» та «ПроЗа Ресторан», 

функціонал яких включає прийом замовлень, створення бази даних 

клієнтів, формування замовлень на банкети, складський облік, ведення 

калькуляційних карт, зв’язок з «1С: Підприємство. Ресторан 8», 

формування звітних форм.  

Огляд функціональних можливостей представлених програмних 

продуктів дозволяє стверджувати, що більшість із них слабо 

адаптовані до потреб управлінського обліку витрат і не можуть у 

повному обсязі забезпечувати внутрішніх користувачів відповідною 

обліково-аналітичною інформацією для прийняття рішень. Внаслідок 

чого виникає необхідність щодо розширення функціональних 

можливостей програмних продуктів в частині організації 

управлінського обліку витрат та звітності для підприємств 

ресторанного господарства. 

У контексті управлінського обліку витрат, ПП «БЕСТ-ПРО» 

направлено на виконання управлінських функцій шляхом складання 

бюджетів, порівняння планових та фактичних показників, реалізації 

широкого переліку аналітичних процедур для аналізу діяльності та 
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прийняття рішень; ПП «Парус-бухгалтерія» – через використання 

плану рахунків для організації управлінського обліку та ведення 

аналітичного обліку витрат; ПП «1С: Підприємство» (версія 8) – за 

допомогою створення робочого плану на основі класичного Плану 

рахунків і розрізів аналітики, складання бюджетів. Останні два 

програмні продукти пропонують управління підприємством, зокрема 

витратами, з використанням «хмарних» технологій («хмарних» 

обчислень – Cloud Computing) в обліку. Сутність використання Cloud 

Computing полягає у зберіганні і накопиченні даних підприємства на 

віртуальних серверах. Необхідними складовими для використання 

«хмарних технологій» в управлінському обліку повинні бути – доступ 

до мережі Інтернету, комп’ютерно-інформаційний пристрій 

(комп’ютер або інший сучасний гаджет), браузер, провайдер із надання 

послуг, інтелектуальні здібності та вміння роботи з додатками моделей 

обробки даних (Java-додатками, додатками Web 2.0).  

«Хмарні» технології є зручним та дієвим інструментом в 

організації управлінського обліку, використання якого в сучасних 

умовах господарювання дозволить отримати прозору, оперативну та 

своєчасну інформацію про витрати відповідно до вимог системи 

управління та здійснювати обмін даними незалежно від їх 

територіального розміщення та часового діапазону. Саме така 

інновація в організації управлінського обліку підприємств індустрії 

гостинності вирішить проблему сьогодення  щодо недостатнього 

обсягу дискового простору для зберігання документів та файлів у 

процесі електронного документообороту. Отримати достатні та 

безкоштовні для управлінської бухгалтерії обсяги пам’яті на 

віртуальних дисках дозволить використання сервісів Google Drive i 

SkyDrive (обсяг пам’яті  відповідно 5 Гб і 7 Гб), які, в свою чергу, 

будуть здійснювати автоматичну синхронізацію різних версій 

документів. Створення облікового інформаційного ресурсу при 

використанні cloud computing-технології можна здійснити за 

допомогою моделей обробки даних: Infrastructure as a Service (IaaS – 

інфраструктура як послуга), Software as a Service (SaaS – програмне 

забезпечення як послуга), Platform as a Service (PaaS – платформа як 

послуга). Дані моделі слугують технологічною основою для 

формування інформаційного ресурсу з метою прийняття рішень, а 

методичною основою виступає система управлінського обліку витрат.  

Вважаємо, що система інформаційних ресурсів на 

підприємствах індустрії гостинності повинна бути єдиною, а широкий 

спектр можливостей сучасних інформаційних технологій сприятиме 

інтеграції видів обліку в єдиному інформаційному просторі. 
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Н.С. Ковалевська, канд. екон. наук, доц. (ХДУХТ, Харків) 

 

БАЗИС КОМПЕТЕНТНІСНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» 
 

У складних і суперечливих умовах розвитку суспільства 

особливої цінності набуває завдання всебічного збагачення та 

постійної активізації інтелектуального, морально-культурного, 

духовно-творчого потенціалу особистості. Пріоритетне значення в 

сучасних умовах займає формування інноваційного мислення із 

головуванням таких ціннісних установок, що визначають 

ментальність, світоглядний статус особистості, усвідомлення нею своєї 

ролі в сучасних соціо-культурних перетвореннях, роль професійної 

діяльності для сучасного суспільства. У таких умовах особливої 

актуальності набуває забезпечення професійних компетентностей 

випускників закладів вищої освіти, що орієнтує на пошук 

прогресивних методів організації навчального процесу.  

Завданням сучасної вищої школи є моделювання освітніх 

програм підготовки фахівців з розвинутими компетентностями, 

враховуючи європейський вектор та нову якість освітньої політики 

України. У цьому зв’язку першорядне значення мають методологія і 

системно-інформаційне забезпечення освітнього процесу як базис 

професійної підготовки за спеціальністю «Облік і оподаткування».  

Фахівці з обліку та оподаткування відрізняються володіння 

різнобічних знань та вмінь, які дозволяють забезпечити сталий 

розвиток підприємницьких структур, зважаючи на низку змін, 

властивих сучасній економіці. Мати компетентності означає вміти 

реалізувати набуті знання для вирішення поставлених завдань. 

Відповідно мають бути сформовані компетентності, які забезпечують 

не лише професійний рівень, а й відповідають вимогам розвитку 

особистості як члена суспільних відносин.  

Ураховуючи специфіку спеціальності «Облік і оподаткування», 

для майбутніх фахівців виділено не лише предметні компетентності, 

пов’язані із професійними знаннями та навичками, а також соціально-

орієнтовані, комунікативні, творчі, організаційно-адміністративні та 

технологічні компетентності.  

Формування соціально-орієнтованих компетентностей є 

підґрунтям розвитку сучасного фахівця, який має продемонструвати 

кращі якості особистості та підтвердити свою готовність ефективно 

працювати у команді однодумців відповідно до вимог і завдань 

соціальних інститутів країни. Це готовність до відповідальної роботи, 

націленої не стільки на персоналізований розвиток, скільки на 
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соціально важливі проблеми суспільства. Таким чином забезпечуються 

не лише вміння, а також якості особистості, здатної бути суб’єктом 

соціальних відносин.  

Комунікативні компетентності є необхідною складовою 

підготовки фахівців за спеціальністю «Облік і оподаткування», 

оскільки забезпечують стратегію «навчання упродовж життя» для 

постійного удосконалення набутих знань, вмінь та навичок. Це рівень 

реалізації особистості як повноцінного члена суспільно-економічних 

відносин, здатної до обміну знаннями та навичками для сприяння 

самоосвіті та саморозвитку. Саме завдяки цій компетентності 

можливим є вихід на новий методологічний рівень підготовки 

кваліфікованих фахівців, що відповідають вимогам європейської 

політики модернізації вищої освіти.  

Трансформація сучасних економіки та суспільства визначила 

необхідність доповнення професійних знань творчими здібностями, на 

підставі яких майбутній фахівець здобуває можливість ефективно 

поєднувати професію із дослідницькою роботою. Саме фахівці із 

розвинутими творчими компетентностями користуються високим 

попитом на ринку праці, оскільки здатні сприяти розвитку 

професійних знань, а отже, уможливити ефективні зміни 

підприємницької та суспільної діяльності.  

Фахівець з обліку та оподаткування у професійній діяльності 

претендує на одну з керівних посад, що передбачає обов’язкове 

формування організаційно-адміністративних компетентностей. Це 

розвиток навичок і вмінь щодо прийняття відповідальних рішень та 

готовності нести відповідальність за них. Саме завдяки набутим 

організаційно-адміністративним компетентностям фахівець набуває 

вмінь управління ризиками та станом невизначеності. Для фахівця з 

обліку та оподаткування така компетентність є визначальною, оскільки 

передбачає формування навичок координування потоків інформації із 

виконанням розробленої стратегії розвитку підприємницької структури.  

Наявність технологічної компетентності – це вимога сучасного 

мультимедійного суспільства із новими цифровими цінностями, що 

передбачає наявність у фахівця знань та вмінь щодо технологічного 

середовища сучасних суспільно-економічних відносин.  

Таким чином, сучасним трендом підготовки фахівців з обліку та 

оподаткування є компетентнісний підхід, що забезпечує формування 

спеціаліста нової генерації, затребуваного в Україні та світі.  
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Т.А. Наумова, канд. екон. наук, доц. (ХДУХТ, Харків) 

І.В. Янчева, доц. (ХДУХТ, Харків) 
 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ АУДИТОРСЬКОЇ  

ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
 

Європейський напрям розвитку України потребує гармонізації 

законодавства України у сфері аудиту до загальноєвропейських норм. 

З метою адаптації законодавства України у сфері аудиту до 

загальноєвропейських норм, було прийняття  Закону України  

№ 2258-VІІІ «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність». 

Законом, зокрема, визначено: 

– реєстр аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності є 

публічним та доступним через мережу Інтернет (офіційний сайт 

Аудиторської палати України); 

– аудитори не можуть займатись іншою діяльністю, що 

приносить доходи, окрім аудиторської діяльності; 

– з метою контролю за діяльністю аудиторів створюється Орган 

суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, який має 

публікувати періодичні звіти про результати перевірок; 

– великі підприємства зобов’язані створити аудиторські 

комітети або покласти аудиторські функції на ревізійні комісії 

(наглядові ради); 

– до Кодексу України про адміністративні правопорушення 

додаються санкції за порушення порядку оприлюднення фінансової 

звітності, ненадання аудитором інформації до Органу суспільного 

нагляду за аудиторською діяльністю. 

Основою сучасної системи аудиту в країнах Євросоюзу є 

наявність в ній незалежного суспільного органу, що здійснює нагляд за 

аудиторами. Саме таку модель має запровадити Україна. 

Згідно огляду «Організація суспільного нагляду за 

аудиторською професією в 23 європейських країнах», підготовленого 

Європейською Федерацією бухгалтерів, в більшості країн Європи 

професійні органи та організації залучені до системи регулювання та 

нагляду в аудиторській діяльності. Наприклад, в Австрії професійні 

організації Палата незалежних аудиторів та Інститут  незалежних 

аудиторів несуть відповідальність за розробку професійних стандартів 

та інструкцій, Орган суспільного нагляду здійснює перевірки з 

контролю якості шляхом залучення членів цих професійних 

організацій до проведення перевірок; в Бельгії Інститут аудиторів 

здійснює підготовку стандартів, контроль якості і дисциплінарні 
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розслідування; в Болгарії професійна організація – Інститут 

сертифікованих бухгалтерів здійснює повноваження з регулювання 

аудиторської діяльності у всіх сферах, окрім контролю якості та 

дисциплінарних санкцій суб’єктів аудиторської діяльності, що 

здійснюють обов’язковий аудит суб’єктів суспільного інтересу; 

Інститут сертифікованих бухгалтерів Кіпру здійснює затвердження 

стандартів аудиту та контроль якості всіх суб’єктів аудиторської 

діяльності, різниця полягає в періодичності перевірок, очікується, що 

зміненим законодавством контроль якості суб’єктів аудиторської 

діяльності, що здійснюють обов’язковий аудит суб’єктів суспільного 

інтересу буде передано до органу суспільного нагляду; Асоціація 

аудиторів Естонії займається розробкою та впровадженням стандартів 

аудиту, а також управлінням системою контролю якості та 

дисциплінарними провадженнями, очікується, що зміненим 

законодавством ніякі повноваження щодо регулювання та нагляду 

суб’єктів аудиторської діяльності, що не здійснюють обов’язковий 

аудит суб’єктів суспільного інтересу не буде передано іншим органам; 

контроль якості всіх суб’єктів аудиторської діяльності Німеччини 

здійснює Аудиторська палата, а суспільний нагляд здійснюється через 

затвердженні плану перевірок контролю якості та періодичний розгляд 

результатів таких перевірок. Фінська асоціація аудиторів здійснює 

розробку та впровадження стандартів та дисциплінарні розслідування 

щодо своїх членів. Цей перелік можна продовжувати по всім країнам 

членам ЄС. Жодна країна ЄС не ізолювала аудиторську спільноту від 

регулювання аудиторської діяльності, як це передбачено 

законопроектом Міністерства фінансів України. 

На думку страшого експерту з питань бухгалтерського обліку та 

аудиту Джона Хупера «Наявність незалежного наглядового органу 

сприятиме посиленню довіри до аудиторів. Відповідно, збільшить 

попит на їхні послуги. Це також сприятиме приходу в Україну 

інвестицій. Адже довіра до правдивої звітності дуже важлива для 

інвесторів». 

На нашу думку, адаптація законодавства України у сфері аудиту 

до європейських норм дозволить: 

– побудувати суспільний нагляд за професією аудитора в 

Україні; 

– побудувати систему контролю якості надання аудиторських 

послуг; 

– закріпити застосування в Україні Міжнародних стандартів 

аудиту, підвищити довіру до аудиторів з боку користувачів фінансової 

звітності. 
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І.Б. Чернікова, канд. екон. наук, проф. (ХДУХТ, Харків) 

О.О. Кваша, канд. екон. наук, доц. (ХДУХТ, Харків) 

 

ПРОАКТИВНА СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ  

РИНКОВИХ СТРУКТУР ЗА УМОВ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 

 

Сьогодні актуально викладати думки про особливості лідерства 

в умовах невизначеності, оскільки під час непередбачуваності 

керівники все частіше обирають стратегії, зокрема облікову. При 

цьому варто пристосовуватися до динамічного інформаційного 

середовища або намагатися просувати на ринок свої вимоги. Вважаємо 

доцільним під час невизначеності в інформаційній системі управління 

застосовувати декілька видів проактивної стратегії. Перший вид 

полягає в тому, що на відносно стабільних ринках успішна проактивна 

стратегія перетворює впорядкованість в хаос. Так, в Україні ЗАТ 

«Слав’яночка» – одно з перших вийшло з «Укрмолоко», відмовившись 

від традиційної системи дистрибуції. Майже при нульовій рекламі 

«Слав’яночка» зуміла стати лідируючим вітчизняним брендом. Звідси 

виходить, що коли всі на ринку дотримуються чітко визначених 

принципів, бажано раптово змінити їх, при цьому, щоб інші їх 

дотримувались.  

Другий вид передбачає, коли непередбачуваність значна, 

успішна проактивна стратегія перетворює хаос у впорядкованість. 

Пропонуємо наступні варіанти впорядкування, такі як розробку 

інноваційної технології, яка стане домінуючою; реструктуризацію 

нестабільної галузі шляхом викупу або злиття ринкових структур. Чим 

більша невизначеність, тим більша вірогідність успіху, оскільки 

спостерігається зростання прибутку від проактивної стратегії. 

Передбачуваність підвищує ризик та зменшує прибутковість. За цієї 

ситуації, головною умовою є дія, поки інші в очікуванні.  

Виходячи із зазначеного, в якості способу розрахунку ситуацій і 

прогнозування подій сталого розвитку, пропонуємо в управлінських 

інформаційних системах обліку, аналізу  аудиту  та оподаткування 

ринкових суб’єктів господарювання  використовувати старокитайську 

стратагему – спроможності  перемагати в конкурентному бою, 

грамотно реагуючи на ситуацію, маючи інструментарій, який сприяє 

миттєвості прийняття рішень під час управління. Стратагеми, як 

метафоричний інструмент, підказують готові відповіді й шляхи 

вирішення проблемних ситуацій (рис.).  
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Рис. Стратегія стратагем в інформаційній системі управління 

 

Застосування теорії інновацій в тій чи іншій галузі бачимо в 

розумінні появи нових бізнес-моделей, які стануть попередниками змін 

в цих індустріях. Суть визначення сигналів, які можуть забезпечити 

зміни передбачає оцінку трьох груп споживачів: групи неспоживачів; 

групи незадоволених споживачів; групи пересичених споживачів. 

Кожна з цих груп містить в собі унікальні можливості. Так, ринкові 

структури молочної промисловості можуть  виробляти проривну 

продукцію – ексклюзивне молоко (легке, живе), створюючи при цьому 

нові ринки для залучення неспоживачів. Вони також можуть 

ініціювати еволюційні інновації, випускаючи більш дороге молоко, яке 

відрізняється вишуканою смаковою якістю для того, щоб зацікавити 

недосить задоволених споживачів. Крім того, молоковиробні компанії 

можуть виводити на ринок більш просте молоко для своїх 

перенасичених споживачів. Звідси виходить, кожен з процесів 

відбувається за певних умов, що дає право передбачувати результат 

інноваційної діяльності будь якої ринкової структури. 

Отже, сталий розвиток бізнесу незалежно від сегменту 

діяльності забезпечується універсальністю своєчасно обраної стратегії, 

що  відображає життєво важливі реалії, тобто стане проактивною в 

управлінських інформаційних системах досягнення успіху у 

конкурентному просторі умов невизначеності.  

 
 

1. АНАЛІЗ 

2. Виділено більш «легко вирішуване» (найбільш легко 

вирішуване питання) і «важко вирішуване» (переваги) 

«Важко 

вирішуване» 

Системний взаємозв’язок  

між двома складовими 

3. Вирішується 

«легко вирішуване» 
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Секція 9. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 
 

І.С. Андрющенко, канд. екон. наук, доц. (ХДУХТ, Харків) 
 

ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ  

В УКРАЇНІ 
 

Податковий контроль – система заходів, що вживаються 
контролюючими органами та координуються центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 
фінансову політику, з метою контролю правильності нарахування, 
повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також дотримання 
законодавства з питань регулювання обігу готівки, проведення 
розрахункових та касових операцій, патентування, ліцензування та 
іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на 
контролюючі органи. 

Податковий контроль здійснюється шляхом: 
– ведення обліку платників податків; 
– інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності 

контролюючих органів; 
– перевірок та звірок відповідно до вимог Податкового Кодексу 

України, а також перевірок щодо дотримання законодавства, контроль 
за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, у порядку, 
встановленому законами України, що регулюють відповідну сферу 
правовідносин; 

– моніторингу контрольованих операцій та опитування 
посадових, уповноважених осіб та/або працівників платника податків 
відповідно до статті 39 Податкового Кодексу України. 

Податковий контроль включає такі етапи: доперевірочний 
аналіз; планування контролю; контакт з об’єктом контролю; 
документальна перевірка; завершальний етап контролю; реалізація і 
контроль за виконанням матеріалів перевірки.  

Основним способом податкового контролю є перевірка. 
Об’єктивна передумова реалізації даного методу податкового 
контролю пов’язана з повноваженнями органів, наділених правом на 
проведення контролюючих дій. У широкому сенсі подібними правами 
наділені всі органи, що контролюють надходження податків і зборів у 
бюджети. Однак спеціально для цієї мети створені органи Державної 
фіскальної служби України. Серед основних прав державної 
фіскальної служби виділені права податкових органів на здійснення 
перевірки грошових документів, бухгалтерських книг, звітів, 
кошторисів, декларацій та інших документів, пов’язаних з 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T161797.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T161797.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T161797.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/find:%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81/T102755.html#34
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/find:%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81/T102755.html#35
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T113609.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z950265.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE10320.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/find:%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81/T102755.html#6340
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T001775.html
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обчисленням і сплатою податкових платежів. Перевірка являє собою 
діяльність податкових органів по аналізу й дослідженню первинної 
облікової й звітної документації, пов’язаної зі сплатою податкових 
платежів, з метою перевірки своєчасної й повної сплати податків і 
зборів, правильного ведення податкового обліку, обчислення сум 
податкових платежів, здійснення податкової звітності. 

Здійснення перевірок припускає послідовну реалізацію дій, 
пов’язаних зі здійсненням податкового контролю органами державної 
фіскальної служби щодо діяльності конкретних осіб при реалізації 
ними обов’язків, пов’язаних зі сплатою податків і зборів. Проведення 
перевірок передбачає певну підготовку до безпосередньо 
контролюючих дій, здійснення самої перевірки й підведення її 
підсумків.  

Наразі Державна фіскальна служба України змінює підходи до 
проведення податкових перевірок за рахунок застосування 
ризикоорієнтованої системи. Якщо раніше у податківців був чіткий 
план і конкретні цілі, оскільки саме вони повинні мобілізувати кошти 
кожного місяця, то зараз скасовано вимоги обов’язкових донарахувань. 
Критеріями ефективності тепер є обґрунтованість та документальне 
підтвердження результатів перевірок. 

Ризикоорієнтована система відбору платників податків до 
перевірок дозволяє зосереджувати податкову увагу виключно на 
ризикових підприємствах. Тому до 25 грудня року, що передує року, в 
якому будуть проводитися документальні планові перевірки, 
оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу 
виконавчої влади план-графік проведення цих перевірок. До плану-
графіка проведення документальних планових перевірок відбираються 
платники податків, які мають ризик щодо несплати податків та зборів, 
невиконання іншого законодавства, контроль за яким покладено на 
контролюючі органи. Платники податків з незначним ступенем ризику 
включаються до плану-графіка не частіше, ніж раз на три календарних 
роки, середнім – не частіше ніж раз на два календарних роки, високим 
– не частіше одного разу на календарний рік. Результатом 
застосування ризикоорієнтованої системи є збільшення податкової 
віддачі з основних податків, зменшення збитків, виведення багатьох 
підприємств із категорії збиткових та зменшення залишку від’ємного 
значення з ПДВ, який після бюджетного відшкодування включається 
до складу податкового кредиту наступного податкового періоду. 
Удосконалення процедури планування та відбору до перевірки 
виключно ризикових платників податків дало змогу зменшити 
кількість планових перевірок та покращити показники контрольно-
перевірочної роботи.  
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І.А. Бігдан, канд. екон. наук, доц. (ХДУХТ, Харків) 

Н.Б. Кащена, канд. екон. наук, доц. (ХДУХТ, Харків) 

 

АНАЛІЗ КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 
 

Вітчизняний ринок страхування життя представлений певною 

кількістю страхових компаній з різними рівнем капіталізації, 

ліквідності, прибутковості, часткою страхового ринку, спектром 

страхових послуг. Збереження своїх позицій на ринку, або їх 

покращення досягається в процесі конкурентної боротьби. 

Незважаючи на наукові здобутки в дослідженні конкуренції на ринку 

страхування життя, офіційна методика оцінки конкурентного 

середовища на ринку страхування відсутня, отже актуальним 
завданням залишається розробка методичного забезпечення аналізу 

конкуренції вітчизняних страхових компаній (СК).  

Оцінка рівня конкуренції на ринку страхових послуг 

здійснюється на підставі офіційної щоквартальної інформації 

Нацкомфінпослуг України за двома показниками: коефіцієнтом 

концентрації (монополізації) ринку страхування (CR) та індексом 

Герфіндаля–Гіршмана (ННІ). Перший показник показує, яку частку 

ринку займає страхова компанія, другий – вплив на стан ринку 

страхування життя найбільших страхових компаній. 

Більш детальну оцінку монопольного становища СК на ринку, 

на наш погляд, можливо отримати при використанні Методики, 
затвердженої Антимонопольним комітетом України для 

господарюючих суб’єктів. Разом з тим, результати наукових 

досліджень свідчать про відсутність єдиної інтерпретації показників 

концентрації між зазначеними державними структурами. Так, для 

розрахунку коефіцієнту концентрації Нацкомфінпослуг враховує 

частки перших трьох і перших десяти компаній на ринку страхування 

життя. Антимонопольне законодавство визначає ринкову частку однієї 

СК, частку перших трьох, чотирьох-п’яти та перших десяти 

найпотужніших страхових компаній за обсягом валових страхових 

премій. При перевищенні частки однієї СК (CR-1) 35% існує висока 

ймовірність індивідуального домінування на ринку; трьох або двох 

(CR-3) 50% – наявна «жорстка» («тверда») олігополія; п’яти або 
чотирьох (CR-5) 70% – «розпливчаста» олігополія.  

Дослідження стану ринку страхування життя України у  

2015–2017 рр. та 1 кварталі 2018 р. свідчить про високу концентрацію 

та її посилення на ринку. Понад 99% валових страхових премій було 

зароблено 20 СК, частка яких у загальній кількості лайфових компаній 

складає на кінець 2017 року 60,6% (табл.).  



 22 

Таблиця 

Показники концентрації ринку страхування життя України 

 
 

Перші топ 

Валові 

премії 

2015, 

млн грн 

Част-

ка 

на 

ринку, 

% 

Валові 

премії 

2016, 

млн грн 

Част-

ка 

на 

ринку,

% 

Валові 

премії 

2017, 

млн грн 

Част-

ка 

на 

ринку, 

% 

Валові 

премії,  

1 кв. 

2018, млн 

грн 

Част-

ка 

на 

ринку, 

% 

Тор 3 936,1 42,8 1186,5 43,0 1586,6 54,5 467,2 56,5 

Тор 5 1254,2 57,3 1606,9 58,3 2237,8 76,8 653,9 79,1 

Тор 10 1921,4 87,9 2465,2 89,4 2794,7 95,9 785,6 96,3 

Тор 20 2164,0 99,0 2741,2 99,5 2911,0 99,9 826,0 99,9 

Тор 50 2186,6 100 2756,1 100 2913,7 100 826,4 100 

Ринок 2186,6  2756,1  2913,7  826,4  

 

На протязі трьох років лідером за сумою зібраних страхових 

премій є СК «МЕТЛАЙФ», зокрема у 2017 р. їх частка склала 25,7% 

загального обсягу. Другу та третю позиції займають СК «УНІКА 

ЖИТТЯ» та СК «ТАС» (15,5% та 15,2%). Якщо у 2015–2016 рр. частка 

трьох топових страхових компаній була меншою 45%, у 2017 році вона 

сягнула за 54%, а в 1 кварталі 2018 р. – до 56,5%. За 5 СК у 2017 – 1 кв. 

2018 р. акумулюється 76,8% та 79,1% усіх валових премій, що свідчить 
про розпливчасту олігополію на ринку страхування життя. 

Індекс Герфіндаля–Гіршмана у 2015 році на ринку страхування 

життя складав 982,98, тобто ринок був безпечний з погляду 

монополізації. У 2016–2017 рр. та 1 кварталі 2018 р. значення індексу 

перевищило 1000 і склало 1079,59, 1417,52 та 1480 відповідно, що 

свідчить про помірну його концентрацію. Слушною є думка деяких 

вчених щодо одночасного використання двох показників оцінки 

конкуренції для визначення місця на ринку страхування більш дрібних 

учасників та наявності передумов до протидії з їх боку у ринковій 

владі найбільших. В цьому контексті виділяють три групи ринків:  

1) слабоконцентрований: CR-3<45%; ННІ<1000; 2) ринок із помірною 

концентрацією 45%<CR-3<70%; 1000<ННІ<2000; 3) ринок 
висококонцентрований 79%<CR-3<100%; 2000<ННІ<10000. За даними 

табл. у 2015 році ринок страхування життя був слабоконцентрованим, 

а в наступні періоди – з помірною концентрацією. 

Отже, на українському ринку страхування життя ринок 

контролюється практично 10 СК, відсутній оптимальний розподіл 

ринку між учасниками, здорова конкуренція, що вимагає державного 

регулювання та прийняття відповідних антимонопольних дій. 



 23 

Н.М. Гаркуша, канд. екон. наук, доц. (ХДУХТ, Харків) 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРУ АНТИКРИЗОВОЇ СТРАТЕГІЇ 

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ  

 

У сучасних умовах господарювання, що характеризуються 

погіршенням економічної ситуації, ризиком і невизначеністю, 

підвищенням рівня інфляції, існує потреба використання антикризових 
заходів, які дають можливість вітчизняним підприємствам утримати 

ринкові позиції.  

Одним із напрямів успіху діяльності підприємства та 

покращення його фінансового стану є вибір оптимальної антикризової 

стратегії управління.  

Питання формування ефективної антикризової стратегії є 

предметом дослідження багатьох учених. Проаналізувавши наведені в 

літературних джерелах визначення сутності категорії «антикризова 

стратегія», встановлено, що науковці трактують її як: 

– довгостроковий курс розвитку підприємства; 

– трансформаційний процес, який включає систему дій щодо 

реакції підприємства на кризу; 
– комплексну модель дій, що спрямована на розпізнавання, 

запобігання та мінімізацію негативних наслідків кризи; 

– план дій, який дозволяє підприємству уникнути небезпечних 

ситуацій і зміцнити позиції на ринку. 

Слід зазначити, що формування ефективної стратегії 

антикризового управління підприємством є необхідним не тільки для 

виходу із кризової ситуації, а й недопущення її появи, попередження 

банкрутства та подолання негативних наслідків у фінансовому 

становищі підприємства. Основною метою антикризової стратегії є 

вирішення неузгодженостей між цілями підприємства, наявними 

ресурсами та впливом зовнішнього і внутрішнього середовища. 
Вибір антикризової стратегії – це складний аналітичний процес, 

який вимагає високого рівня компетентності керівного складу й 

працівників підприємства, аналізу великої кількості інформації. 

Головною умовою вибору антикризової стратегії є її відповідність 

конкретній ситуації та реальному стану діяльності суб’єкта 

господарювання. 

При виборі антикризової стратегії підприємства пропонуємо 

здійснювати наступні етапи аналізу:  

– аналіз діяльності підприємства (аналіз фінансового стану та 

показників фінансово-господарської діяльності підприємства);  
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– визначення причин кризового стану підприємства (аналіз 

зовнішніх (макросередовище) та внутрішніх (що виникають в 

результаті діяльності самого підприємства) чинників);   

– оцінка рівня кризового стану підприємства (критеріями 

оцінювання кризового стану підприємства можуть бути такі 

показники: величина прибутку й рентабельності, фінансова стійкість, 

ефективність використання основних засобів, платоспроможність та 

ліквідність, ділова активність, ефективність діяльності трудових 
ресурсів, ймовірність банкрутства); 

– вибір антикризової стратегії підприємства (це може бути: 

стратегія стабілізації, яка включає низку внутрішніх механізмів 

забезпечення реалізації термінових заходів щодо підвищення 

ліквідності, платоспроможності та рівня рентабельності підприємства, 

тобто спрямована на стабілізацію його діяльності; стратегія зростання, 

метою якої є повне використання ресурсів, зростання доходів та 

посилення конкурентних позицій підприємства на ринку; стратегія 

виживання, яка застосовується у випадку повного розладу діяльності 

підприємства, тобто стані, близькому до банкрутства);  

– розробка антикризової програми підприємства (розробка 

заходів щодо подолання кризи та заходів щодо недопущення кризової 
ситуації, зокрема: оптимізація витрат; ефективне використання 

системи маркетингу; оптимізація бюджетування; поліпшення 

механізму управління грошовими потоками; впровадження інновацій у 

сферах діяльності підприємства; покращення якості інформаційного 

забезпечення; виявлення і використання внутрішніх резервів; 

модернізація; оптимальне поєднання власних і залучених джерел 

фінансування; розробка ефективної системи мотивації персоналу та 

зміцнення дисципліни; закриття підрозділів та скорочення працівників; 

здійснення ефективного планування; реструктуризація підприємства; 

створення нових моделей управління тощо);  

– реалізація антикризової стратегії (включає проведення 
моніторингу зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства із 

застосуванням методів стратегічного аналізу, контролінгу та інших 

тактичних і стратегічних методів антикризового управління); 

– оцінка ефективності антикризової діяльності (з’ясування того, 

якою мірою реалізація стратегії призводить до досягнення цілей 

підприємства). 

Отже, процес застосування підприємством певної стратегії 

повинен мати індивідуальний характер. Здійснення запропонованих 

етапів аналізу сприятиме якісному покращенню показників діяльності 

підприємства та його швидкому виходу з кризового стану. 
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О.О. Горошанська, канд. екон. наук, доц. (ХДУХТ, Харків) 

Л.М. Маккі, асп. (ХДУХТ, Харків) 

 

ЕКСПЕРТНІ МЕТОДИ ЯК ЗАСІБ ОБҐРУНТУВАННЯ 

УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

 

Прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності 

потребує якісної інформаційної підтримки, яка забезпечується 
використанням як математичних методів, так і експертних оцінок. 

Уміле використання досвіду, інтуїції та знань кваліфікованих фахівців 

дозволить вирішити певне коло економічних задач за відсутності 

достовірної інформації про стан системи, що досліджується, та 

неможливості сформулювати у математичному вигляді поставлену 

задачу. При правильній методиці експертної оцінки помилка 

результатів складає 5–10% і може бути зіставлена з помилками 

вимірювальних методів.  

Метод експертних оцінок є інтуїтивно-логічним аналізом 

проблем та можливостей, що не піддаються кількісній оцінці. Для 

забезпечення якості отриманої експертної інформації необхідно 

виконання таких умов:  
− при виборі методу отримання інформації слід враховувати їх 

переваги та недоліки; 

− експертна група, має складатись з фахівців, які мають досвід 

експертної роботи  та професійно знайомі з об’єктом експертизи;  

− фахівці аналітичної групи повинні професійно володіти 

технологією організації та проведення експертиз, методами отримання 

й аналізу експертної інформації.  

У складі методів експертних оцінок виокремлюють методи 

індивідуальних експертних оцінок (метод інтерв’ю, анкетування, 

аналітичних експертних оцінок) та методи колективних експертних 

оцінок. Методи першої групи передбачають дослідження думок 
експертів-фахівців незалежно один від одного, що дозволяє 

максимально використати індивідуальні здібності експерта й 

обмежити психологічний тиск на нього. Методи колективних 

експертних оцінок ґрунтуються на принципах виявлення колективної 

думки експертів щодо об'єкта або процесу. Серед методів цієї групи 

найбільш відомими є метод комісій, метод «мозкової» атаки, метод 

Дельфі, метод перехресного впливу, метод аналізу ієрархій. 

Для визначення відповідності потенційного експерта певним 

вимогам використовується анкетне опитування, результати якого 

оцінюються за формулою: 
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де Vj – вага градації, яку перекреслив експерт за j-ю характеристикою в 

анкеті; Vjmax – максимальна вага j-ї характеристики в балах;  

т – загальна кількість характеристик компетентності в анкеті; λ – вага 

характеристики, перекресленої експертом у шкалі самооцінки, в балах; 

Р – границя шкали самооцінки експерта, бали. 

Формалізація отриманої від експертів евристичної інформації 

здійснюється за допомогою спеціальних шкал вимірювання, серед 

яких найпоширенішою є шкала порядку або рангова шкала. Ранги, 

зазвичай, відповідають числам натурального ряду. Ранг, рівний 
одиниці, присвоюється найважливішій характеристиці, яка оцінюється 

експертом. Якщо експерт присвоює однакову кількість балів декільком 

характеристикам, то їм надаються стандартизовані ранги.  

Ретельний аналіз результатів анкетного опитування проводиться 

лише після оцінки ступеня узгодженості думок експертів, який 

визначається за коефіцієнтом конкордації:  
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(п – кількість груп рівних рангів, tl – кількість рівних рангів у групі,  

L − кількість груп зв’язаних (однакових) рангів). 

Результати обробки опитувальних анкет вважаються 
прийнятними, якщо значення даного коефіцієнта знаходиться в межах 

від 0,5 до 1. Отже, експертні оцінки в поєднанні зі статистичними 

методами є важливим інструментом управління підприємством. 
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О.В. Жилякова, канд. екон. наук, доц. (ХДУХТ, Харків) 

 

АНТИКРИЗОВА ПРОГРАМА ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ЦІЛЕЙ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Накопичений досвід у вітчизняній та зарубіжній літературі 

таких провідних фахівців в галузі антикризового управління, як  

А. Букарева, С. Бурий, А Войцеховскої, А. Зуб, С. Іванюти,  
О. Коваленко, Е. Короткова, В. Король, Н. Корягіна, О. Линник,  

Л. Лігоненко, О. Пушкарь, З. Шершньової та інших вчених визначає, 

що одним із інструментів реалізації цілей стратегічного розвитку 

підприємства роздрібної торгівлі є антикризова програма, якість якої, 

своєю чергою, визначає успішність реалізації його антикризової 

стратегії. Проте, попри значну увагу науковців до визначення 

оптимальної структури антикризової програми, не отримали 

достатнього висвітлення питання оцінки її якості, що обумовлює 

необхідність розробки відповідного методичного інструментарію. 

Однією з причин зниження внутрішньої антикризової стійкості 

та низького рангу можливостей протистояння турбулентному 

середовищу є низька якість або взагалі відсутність дієвої антикризової 
програми, яка б була орієнтована не тільки на покращення роботи 

внутрішніх бізнес-процесів підприємства роздрібної торгівлі, а й 

сприяла зміцненню його антикризової стійкості в залежності від типу 

зовнішнього середовища (статичне, динамічне, реактивне, 

проактивне). Можливість кризи і банкрутства деяких підприємств, які 

не зуміли адаптуватися до мінливого ринкового середовища, 

обумовлює необхідність збереження ефективного функціонування 

підприємств, що мають соціально-економічну перспективу. 

Формування антикризової програми має пріоритетне значення 

при реалізації антикризової стратегії, оскільки в ній концентруються  

вимоги, пріоритети та перелік ключових антикризових заходів: збуту 
продукції, фінансів, персоналу, торгово-операційних процесів, системи 

управління тощо. Відповідно до цього, антикризова програма, за 

поглядом Т. Попової «…це координуючий, адресний документ, який 

являє собою сукупність економічно та науково обґрунтованих заходів, 

які зорієнтовані на запобігання та/або подолання кризових явищ 

різного типу, взаємопов’язаних за термінами, місцями виконання, а 

також забезпечені необхідними ресурсами».  

Розглядаючи антикризову программу як розроблений 

спеціальним чином внутрішній документ, у якому систематизовано 

викладається перелік основних заходів, що планується здійснити в 
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межах підприємства, його структур них підрозділів та функціональних 

служб для з метою виведення підприємства з кризового стану, 

особливого значення набуває зміст цієї програми.  

Зміст антикризової програми − це комплекс послідовно 

здійснюваних заходів попередження, профілактики, подолання кризи, 

зниження рівня її негативних наслідків. Антикризові заходи 

спрямовані на внутрішні та зовнішні кризоутворювальні чинники і 

дозволяють підтримувати нормальне функціонування підприємства до 
тих пір, поки вони відповідають переліку, змісту та механізму впливу 

зазначених факторів. Невідповідність заходів факторам призводить до 

наростання кризових явищ на підприємстві, сприяє формуванню криз 

різного масштабу та глибини. Тобто наявність високого рівня якості 

антикризової програми дозволяє більш ґрунтовно визначати план дій 

щодо забезпечення цільового стану антикризової стійкості, як на 

підприємстві торгівлі в цілому, так і в окремих його підсистемах. 

В основу антикризової програми має бути покладений 

відповідний «стратегічний набір». Зважаючи на це, розробка 

антикризової програми являє собою складний динамічний процес 

щодо встановлення переліку антикризових заходів, які мають 

пріоритетне значення для підприємства роздрібної торгівлі, реалізація 
яких сприяє підтримки параметрів його життєдіяльності в 

довгостроковій перспективі. 

Вихідні параметри антикризової програми визначаються 

набором критеріїв, встановлених для її формування та антикризових 

заходів які орієнтовані на ефективну реалізації або збереження 

обраних критеріїв стратегічної ефективності в допустимому діапазоні 

розвитку. Оскільки для сучасних умов функціонування підприємств 

роздрібної торгівлі характерним є висока амплітуда турбулентних 

коливань зовнішнього середовища наявність стратегічної антикризової 

програми є гарантом забезпечення цільових орієнтирів розвитку. На 

наш погляд, формування антикризової програми в зазначених умовах 
повинно здійснюватися на основі застосування сучасних інструментів 

та методів менеджменту якості. Вважаємо, що найбільш ефективною 

методикою в області планування якості є метод структурування 

(розгортання) функцій якості Метод QFD (Quality Function 

Deployment) − технологія проектування процесів, яка дозволяє 

перетворювати побажання споживача в технічні вимоги до параметрів 

процесів. 
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Н.Б. Кащена, канд. екон. наук, проф. (ХДУХТ, Харків) 

 

СТАТИСТИЧНИЙ МОНІТОРИНГ ФІНАНСОВО-

ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА  

 

Передумовою забезпечення економічної ефективності та сталого 

розвитку підприємств в умовах кризи неплатежів є створення якісної 

інформаційної системи підтримки прийняття рішень з раціонального 

розміщення та ефективного використання фінансово-господарських 

ресурсів, підвищення конкурентоспроможності та покращення іміджу 

підприємства у діловому співробітництві, що ґрунтується на засадах 

статистичного моніторингу. 

Статистичний моніторинг фінансово-економічного потенціалу 

підприємств, як система інформаційної підтримки прийняття рішень з 

його управління, повинен здійснюватись на базі інформаційних систем 
збирання, обробки, передачі, зберігання, ущільнення, візуалізації 

статистичної інформації, а також її використання для аналізу, оцінки, 

прогнозування та моделювання фінансового стану. Його дієвість 

залежить від оптимізації процесів статистичного спостереження, 

аналізу і прогнозування основних параметрів, які характеризують 

фінансово-економічний потенціал підприємства, за допомогою 

економіко-математичних та статистичних методів із використанням 

обчислювальної техніки і сучасних інформаційних технологій.  

Вважаємо, що метою статистичного моніторингу фінансово-

економічного потенціалу підприємств є оцінка його сучасного стану і 

визначення тенденцій розвитку на майбутнє з урахуванням 
турбулентності бізнес-середовища функціонування підприємств. 

Відповідно до означеної мети, завданнями моніторингу 

фінансово-економічного потенціалу підприємства є: 

–  системний аналіз масивів статистичної інформації з наявності 

фінансово-економічних ресурсів на підприємстві, їх розміщення, 

ефективності використання та результативності господарювання; 

–  побудова інформаційних систем автоматичної обробки 

інформації; 

– вивчення структури потреб користувачів інформації про 

фінансово-економічний потенціал підприємства; 

–  розробка методик відстеження абсолютних та відносних змін 

за основними параметрами формування і використання фінансово-
економічного потенціалу; 

–  діагностика поточного рівня фінансово-економічного 

потенціалу підприємства (яка передбачає отримання первинних даних, 
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їх перетворення та інтерполяцію за обраними параметрами 

(забезпеченість фінансово-господарськими ресурсами, ефективність їх 

формування, розміщення та використання, платоспроможність і 

ліквідність, фінансова стійкість, оборотність активів і капіталу, 

рентабельність, діагностика кризової ситуації (банкрутства)); 

–  виявлення тенденцій та закономірностей розвитку фінансово-

економічного потенціалу (в цілому та за окремими параметрами); 

–  коротко- та середньострокове прогнозування основних 
тенденцій рівня фінансово-економічного потенціалу (в цілому та за 

окремими параметрами); 

– візуалізація результатів моніторингу і передача інформації для 

користувачів. 

Комплексна реалізація функціональних задач статистичного 

моніторингу фінансово-економічного потенціалу підприємства 

фактично являє собою процес моніторингу, цикл обробки інформації в 

рамках якого характеризується послідовністю дій (етапів) щодо збору, 

групування, обробки, аналізу та передачі інформації про формування і 

використання фінансово-економічного потенціалу підприємства: 

1-й етап – визначення змісту, структури та наявних джерел 

інформації про фінансово-економічний потенціал, взаємопов’язані 
економічні явища і процеси; 

2-й етап – формування системи показників, які відображають 

рівень фінансово-економічного потенціалу підприємства; 

3-й етап – оцінка поточного рівня фінансово-економічного 

потенціалу підприємства на основі обраних параметрів; 

4-й етап – багатомірний факторний аналіз зміни рівня 

фінансово-економічного потенціалу підприємства; 

5-й етап – виявлення тенденцій розвитку та прогнозування рівня 

фінансово-економічного потенціалу підприємства; 

6-й етап – підготовка узагальнюючих висновків та рекомендацій 

щодо стратегії управління фінансово-економічним потенціалом 
підприємства, їх візуалізація, конкретизація та презентація. 

Отже, статистичний моніторинг є найважливішим драйвером 

сучасної інформаційної системи управління підприємством, що 

дозволяє здійснювати комплексний поточний контроль, аналіз та 

короткострокове прогнозування рівня фінансово-економічного 

потенціалу підприємства, і спрямований на створення якісної 

інформаційної системи підтримки прийняття рішень з раціонального 

розміщення та ефективного використання фінансово-господарських 

ресурсів, підвищення конкурентоспроможності та покращення іміджу 

підприємства у діловому співробітництві. 
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А.С. Крутова, д-р екон. наук, проф. (ХДУХТ, Харків) 

О.О. Нестеренко, канд. екон. наук, доц. (ХДУХТ, Харків) 

 

НЕВАРТІСНІ ФОРМИ КАПІТАЛУ: ПИТАННЯ ВИСВІТЛЕННЯ 

ІНФОРМАЦІЇ В ІНТЕГРОВАНІЙ ЗВІТНОСТІ 

 

Зростаюча складність фінансово-економічних процесів та їх 

різноманіття в умовах прагнення суб’єктів господарювання до сталого 
розвитку вимагають інформаційного відображення змін величини і 

структури різних видів капіталу на різних стадіях кругообігу 

господарських засобів. Адекватна оцінка капіталу за умови, щоб всі 

його значущі компоненти знаходили відповідне їх ролі відображення у 

вартості компанії та ланцюгу її створення, має своєю основою 

насамперед повноцінний облік та опис цих компонентів в інтегрованій 

звітності.  

Міжнародний стандарт інтегрованої звітності рекомендує при 

описі бізнес-моделі використовувати концепцію різноманітності видів 

капіталу в розрізі фінансового, виробничого, інтелектуального, 

людського, соціально-репутаційного та природного капіталів. 

Застосування концепції різноманітності видів капіталу при розкритті 
інформації в інтегрованому звіті надає зацікавленим користувачам 

більше можливостей для формування уявлення про основні пріоритети 

розвитку і стійкості компанії в коротко-, середньо- та довгостроковій 

перспективі за різними напрямами господарської діяльності. 

Існує низка проблем, пов’язаних з розкриттям в інтегрованому 

звіті інформації про визначені в стандарті види капіталів. Одна з них – 

наскільки можливо визначити в деталях підтверджену обліковими 

даними та корисну для інвесторів та інших стейкхолдерів інформацію, 

необхідну для розкриття за кожним видом капіталу. Крім того, в 

самому стандарті зазначено, що він не вимагає застосування наведених 

вище категорій в інтегрованому звіті або структуризації звіту за 
капіталами й незалежно від того, як суб’єкт господарювання 

розподіляє капітали за категоріями для своїх власних цілей.  

Ще однією проблемою висвітлення в інтегрованому звіті 

обґрунтованої інформації про капітали є те, що повноцінний облік 

невартісних форм капіталу (людського, соціально-репутаційного, 

природного) не отримав широкого впровадження в бізнес-практиці. Це 

пов’язано з наступними причинами: 

– у консервативному мисленні постачальників фінансового 

капіталу, акціонерів і менеджерів суб’єктів господарювання, які не 

сприймають людський, соціально-репутаційний та природний капітали 
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як об’єкти для інвестицій. Існує ігнорування або нерозуміння 

взаємозв’язку між створюваними цими видами капіталу благами і 

ефективністю та, відповідно, прибутковістю бізнесу. Деякі керівники 

підприємств не володіють знаннями і досвідом в галузі управління 

створенням соціальних та екологічно-стійких корпоративних 

цінностей; 

– у відсутності єдиної термінології, в нерозвиненості кількісних 

методів вимірювання цінності невартісних форм капіталу, їх обліковій 
оцінці, в методичній складності вимірювання їх впливу на інші 

компоненти капіталу суб’єкта господарювання і на грошові потоки, 

визначення їх місця в бізнес-моделі. Стандартні критерії, які 

застосовуються при оцінці бізнесу не дозволяють безпосередньо 

пов’язувати людський, соціально-репутаційний та природний капітали 

з визначенням фінансових результатів діяльності суб’єктів 

господарювання. На сьогодні не лише відсутні загальновизнані 

правила включення цих форм капіталу в фінансову звітність, але і 

відсутня єдина методика оцінювання показників багатьох компонентів 

людського, соціально-репутаційного та природного капіталів; 

– у загальноприйнятих методах ведення бізнесу, згідно з якими, 

як правило, пріоритет віддається організаційним рішенням, які 
забезпечують швидкий економічний ефект, в той час як заходи в 

соціальній сфері та в галузі природокористування зазвичай пов’язані з 

пролонгованими ефектами. Дана особливість – схильність 

представників бізнесу до короткострокового мислення – ще більш 

посилилася в кризовий та посткризовий періоди через невизначеність 

перспектив економічних змін; 

– у відсутності ясних і однозначно трактованих економічних 

сигналів ринку, що обумовлює слабку вмотивованість суб’єктів 

господарювання до впровадження в свою діяльність принципів 

соціально і екологічно сталого розвитку. 

Принципово важливим є максимально повне відображення в 
інтегрованій звітності суб’єкта господарювання всіх аспектів, 

пов’язаних із взаємодією в рамках його бізнес-моделі капіталів та 

визначення ефективності результатів цієї взаємодії. При розробці 

стратегічної політики визначення структури капіталу важливе 

значення має прогнозування такої структури капіталів та їх взаємодії, 

яка допомагатиме підтримувати стабільні доходи і дивіденди від 

господарської діяльності для акціонерів та постійну прибутковість для 

власників.  
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Л.І. Лачкова, канд. екон. наук, проф. (ХДУХТ, Харків) 

В.М. Лачкова, канд. екон. наук, доц. (ХДУХТ, Харків) 

 

ОЦІНКА ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА  

В АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ 

 

Сучасні трансформаційні процеси вимагають наукового 

розв’язання нових економічних завдань, що постали у часі. Серед 
них особливе місце належить оцінці вартості підприємств під час 

антикризового управління: у процесах санації, реорганізації чи 

ліквідації підприємств. Звернення до цієї проблеми обумовлено також і 

тим, що за результатами приватизації 65% громадян України – значно 

більше, ніж в інших країнах, стали власниками підприємств.  

Підприємство в цілому стає об’єктом купівлі-продажу у процесі 

приватизації та акціонування, у процесі зміни власників або пошуку 

санатора у разі банкрутства, при проведенні операцій, пов’язаних із 

заставою майна, його страхуванням та ін. Об’єктом купівлі-продажу в 

цьому разі виступає власний капітал підприємства, який на даний 

момент матеріалізовано у певну сукупність його активів, а також право 

власності на підприємство як самостійний господарчий суб’єкт ринку. 
Потреба в оцінюванні вартості майна підприємства у постає у таких 

основних випадках: банкрутства та ліквідації підприємства, коли 

оцінювання має на меті визначити вартість ліквідаційної маси; 

реорганізації підприємства – з метою визначення бази для складання 

передавального чи розподільного балансу, а також встановлення 

пропорцій обміну корпоративних прав; продажу підприємства як 

цілісного майнового комплексу з метою визначення реальної ціни 

продажу майна; застави майна та визначення кредитоспроможності 

підприємства для встановлення реальної вартості кредитного 

забезпечення; санаційного аудиту з метою визначення санаційної 

спроможності для оцінки ефективності санації; приватизації майна 
державних підприємств з метою визначення стартової ціни продажу 

об’єкта приватизації. 

Дослідження довели, що оцінювання вартості майна 

підприємства належить до найскладніших фінансових проблем. З 

метою вироблення уніфікованих підходів до методології та порядку 

проведення оцінювання в 1981 році був створений Міжнародний 

комітет зі стандартів оцінки вартості майна, яким було розроблено ряд 

стандартів та правил оцінювання. В Україні правові засади здійснення 

оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в 

Україні, її державного та громадського регулювання, забезпечення 
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створення системи незалежної оцінки майна з метою захисту законних 

інтересів держави та інших суб’єктів правовідносин у питаннях оцінки 

майна, майнових прав та використання її результатів визначає Закон 

України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 

діяльність в Україні» Здійснюючи оцінку майна підприємства, слід 

додержуватись певних принципів. До основних принципів оцінювання 

вартості майна підприємства більшість фахівців відносять такі: 

заміщення – полягає у тому, що покупець не заплатить за об’єкт 
більше за існуючу мінімальну ціну майна з аналогічною корисністю; 

корисності – зводиться до того, що об’єкт має вартість лише тоді, коли 

він є корисним для потенційного власника. Корисність може бути 

пов’язана з очікуванням майбутніх доходів чи інших вигод; 

оптимального розміру – полягає в тому, що найвищим попитом 

користуються об’єкти оптимальних розмірів; зміни вартості – вартість 

об’єкта оцінювання постійно змінюється під впливом внутрішніх та 

зовнішніх чинників; ефективного використання – серед усіх можливих 

варіантів експлуатації об’єкта вибирається той, що забезпечує 

найефективніше використання його функціональних характеристик; 

розумної обережності – оцінювач має критично (із розумним 

упередженням) ставитися до всієї інформації, яку йому надає 
адміністрація об’єкта оцінювання, і, по можливості, перевіряти цю 

інформацію, звертаючись до незалежних джерел; альтернативності – 

використання різних методів оцінок майна підприємства та порівняння 

показників вартості, здобутих у результаті оцінювання. Вітчизняне 

законодавство, що регулює порядок оцінювання вартості майна 

підприємств, передбачає застосовувати три методи оцінювання, а саме: 

методи балансової, ринкової та капіталізованої вартості. Вибір того чи 

іншого методу оцінювання вартості підприємства залежить від 

характеру об’єкта оцінювання. На підставі проведенного дослідження 

можна зазначити, що для правильної організації роботи з оцінювання 

вартості майна необхідно додержуватись певної послідовності дій, 
вибравши оптимальну для конкретного об’єкта методику оцінювання. 

Загалом оцінювання вартості майна підприємства складається з таких 

етапів: збір інформації про об’єкт оцінювання; інвентаризація майна; 

аудиторська перевірка фінансової звітності підприємства; складання 

акта обстеження об’єкта оцінювання; експертне або масове 

оцінювання; складання акта оцінки вартості майна або звіту про його 

експертну оцінку та висновків експерта про вартість майна 

підприємства; затвердження результатів оцінювання. 

Правильно оцінена вартість підприємства дозволить 

застосовувати ефективні управлінські рішення. 
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Л.М. Маккі, асп. (ХДУХТ, Харків) 

 

ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Фінансовий потенціал підприємства є специфічним ресурсом, 

який забезпечує розвиток підприємства, гарантує збереження і 

укріплення його стратегічних позицій. Головним завданням при 

формуванні фінансового потенціалу підприємства виступає 

оптимізація фінансових потоків з метою максимізації позитивного 

фінансового результату. 

Найбільш поширеним підходом до формування фінансового 

потенціалу підприємства є ресурсний, який зорієнтований на 

оптимальний розподіл та використання фінансових ресурсів. Однак 
ототожнювати структуру фінансового потенціалу лише з наявними 

фінансовими ресурсами підприємства неприпустимо. Важливе місце у 

структурі фінансового потенціалу підприємства належить також 

зовнішнім можливостям підприємства щодо нарощування обсягу 

фінансових ресурсів та внутрішнім резервам підвищення ефективності 

діяльності.  

Фінансові ресурси підприємства за джерелами їх формування 

класифікують як зовнішні та внутрішні. До внутрішніх джерел 

фінансових ресурсів відносять виручку від реалізації продукції, робіт 

та послуг, надходження від фінансової та інвестиційної діяльності, 

внески акціонерів тощо, до зовнішніх – бюджетні асигнування, 
кредити та позики, кредиторську заборгованість, страхові 

відшкодування, надходження від галузевих структур у порядку 

перерозподілу тощо. Формування фінансових ресурсів з різних джерел 

дає можливість підприємству вчасно інвестувати кошти у нове 

виробництво, забезпечувати розширення й технічне переозброєння 

діючих основних засобів, фінансувати наукові дослідження, розробки 

та їхнє впровадження. 

У фінансовій звітності джерела формування фінансових 

ресурсів підприємства відображаються у пасиві балансу (звіті про 

фінансовий стан). У їх складі виокремлюють власні, залучені й 

запозичені джерела. Кожному джерелу формування фінансових 

ресурсів притаманні певні як позитивні, так і негативні особливості, 
що обумовлює їх різний вплив на діяльність підприємства. 

Обсяг фінансових ресурсів, їх склад та ефективність 

використання визначають фінансовий стан підприємства та його 

можливості щодо забезпечення додаткового фінансування 

інвестиційних потреб з урахуванням перспектив розвитку. Склад та 

структура фінансових ресурсів, їхні обсяги залежать як від виду 
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діяльності та розміру підприємства, форми власності, обсягів 

виробництва та реалізації, так і чинників макрорівня (політичні, 

організаційно-правові, економічні, соціальні, технологічні).  У процесі 

формування фінансових ресурсів підприємств важливу роль відіграє 

визначення оптимальної структури їхніх джерел. 

Як відомо, обсяг залучення власних фінансових ресурсів тісно 

пов’язаний з фінансовими можливостями засновників та фінансовими 

результатами діяльності підприємства. Чим більший обсяг надходжень 
від різних видів діяльності та вища ефективність роботи підприємства, 

тим більше обсяг власних фінансових ресурсів, і навпаки. У цьому 

зв’язку найважливішим завданням підприємств є пошук резервів 

збільшення власних фінансових ресурсів і найефективніше їх 

використання з метою підвищення ефективності роботи підприємства 

загалом. Водночас збільшення розміру власних фінансових ресурсів, 

на відміну від запозичених та залучених, стримує зростання 

рентабельності власних коштів – показника найбільш привабливого 

для власників підприємства. Залучення власних фінансових ресурсів 

дозволяє зберегти повне управління та контроль з боку первинних 

засновників, але супроводжується більш високою вартістю порівняно з 

альтернативними зовнішніми джерелами. Підвищення питомої ваги 
власних коштів позитивно впливає на фінансовий стан підприємств, 

тим самим збільшуючи можливості підприємства отримати необхідний 

обсяг зовнішніх фінансових надходжень. 

На відміну від власних, запозичені фінансові ресурси 

характеризуються достатньо широкими можливостями обсягів 

залучення і значним позитивним впливом на збільшення активів і 

зростання обсягів діяльності підприємства. Однак залучення даних 

ресурсів пов’язане з необхідністю виконання умов кредиторів щодо 

наявності позитивної кредитної історії, забезпеченості кредитів 

заставою у вигляді матеріальних цінностей або гарантій третіх осіб. 

Висока питома вага залучених коштів ускладнює фінансову діяльність 
підприємства та потребує додаткових витрат на сплату відсотків за 

банківські кредити, дивідендів за акціями, відсотків за облігаціями, 

зменшує ліквідність балансу підприємства, підвищує фінансовий 

ризик. 

Отже, достатність фінансових ресурсів не є запорукою 

зростання фінансового потенціалу, оскільки, окрім самого обсягу 

фінансування, важливу роль відіграє ефективне управління наявними 

ресурсами.  
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І.В. Руденко, канд. екон. наук, доц. (ХДУХТ, Харків) 

 

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ПОКАЗНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ, 

ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У КРИЗОВОМУ СТАНІ  

 

Особливістю середовища функціонування вітчизняних 

підприємств на сучасному етапі є зростання ступеня динамічності, 

складності та невизначеності. Істотно зростає кількість принципово 

нових завдань, що призводить до ускладнення управлінських проблем 

і створює умови для виникнення та розвитку кризових явищ на 

підприємстві. Ознаки кризових явищ різного типу проявляються у 

відповідних техніко-економічних показниках. 

За даними Державної служби статистики України, частка 

збиткових підприємств у 2010 році складала 41% від загальної 
кількості звітуючих (табл. 1).  

  

Таблиця 1  

Фінансові результати до оподаткування підприємств України  

за 2010–2016 рр. 

 

Ро-

ки 

Сальдо 

фінан-

сових 

резуль-

татів 

Підприємства, які 

одержали прибуток 

Підприємства, які 

одержали збиток 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінан-

совий 

результат 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінан-

совий 

результат 

2010 58334,0 59,0 212008,6 41,0 153674,6 

2011 122210,0 65,1 272726,2 34,9 150516,2 

2012 101884,7 64,5 77938,5 35,5 176053,8 

2013 29283,2 65,9 34513,7 34,1 205230,5 

2014 –523587,0 66,3 34517,3 33,7 858104,3 

2015 –340126,6 73,7 475321,2 26,3 815447,8 

2016 –22875,0 73,4 524157,0 26,6 547032,0 

 

Із часом  спостерігається тенденція поступового зменшення 

цього показника до 26,6% (у 2016 році). Тобто можемо говорити про 

позитивну тенденцію щодо питомої ваги кількості підприємств, які 

одержали негативний фінансовий результат. Чого не можна сказати 

про загальну суму (сальдо) фінансових результатів, отриманих від 

діяльності усіх підприємств. Так, протягом 2010–2013 років 
спостерігалося позитивне сальдо фінансових результатів до 

оподаткування, а за останні три роки воно негативне (табл. 1). Це 
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пов’язано, перш за все, з початком воєнних дій і проведенням 

антитерористичної операції на тимчасово окупованих територіях 

України.  

Якщо проаналізувати розподіл збиткових підприємств України 

за видами економічної діяльності (табл. 2), то слід відзначити, що 

протягом усіх досліджуваних років найбільша питома вага збиткових 

підприємств спостерігається в галузях будівництва та промисловості. 

У 2010 році вона становила 43,9% та 40,8% відповідно. Протягом 
останніх років вона поступово знижувалася й склала у 2016 році, 

відповідно 29,3% і 27,3%. 

  

Таблиця 2  

Частка збиткових підприємств України за основними  

видами економічної діяльності за 2010–2016 рр.  

 

Роки 

Частка збиткових підприємств України, % 

Усього У торгівлі 

У 

промисло-

вості 

У 

будівниц-

тві 

У сільському 

господарстві 

2010 41,0 37,6 40,8 43,9 30,2 

2011 34,9 33,3 37,4 38,5 16,6 

2012 35,5 34,0 37,6 39,5 21,7 

2013 34,1 32,8 36,7 37,7 20,1 

2014 33,7 33,3 36,7 37,3 15,8 

2015 26,3 23,9 27,1 28,9 11,5 

2016 26,6 24,3 27,3 29,3 12,2 

 

Як показало дослідження, ще досить значна кількість 

вітчизняних суб’єктів господарювання перебувають у кризовому стані, 

який проявляється як у кризі неплатежів, так і в збитковій діяльності. 

За таких обставин актуалізуються питання розробки засад 

антикризового управління підприємствами як у теоретичному, так і в 

практичному аспектах. 
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Т.О. Ставерська, канд. екон. наук, доц. (ХДУХТ, Харків) 

І.Л. Шевчук, доц. (ХДУХТ, Харків) 

 

НОВА РОЛЬ ГРОШЕЙ У СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ 

СИСТЕМАХ 

 

Роль грошей у функціонуванні економічних систем завжди 

визначалася рівнем розвитку товарного виробництва та істотно 
залежала від того, який механізм господарювання використовувався в 

економіці. З економічної точки зору грошам належить ключова роль 

(рис.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. Роль грошей в економіці 

 

Можливість розподілу праці, що ефективно позначається на 

розвитку економіки 

РОЛЬ ГРОШЕЙ В ЕКОНОМІЦІ 

 Ліквідація бартеру, спрощення, прискорення та здешевлення 

товарного обміну 

 

Перетворення ефективної форми купівлі-продажу на ринок з 

його подальшою трансформацією у загальну форму 

економічних відносин 

 Підтримка в суспільстві численних зв’язків між людьми та між 

товаровиробниками, потреба в яких зростає у міру розвитку 

економіки 

Актив виняткової важливості, відсутність, нестача або 

надлишок якого в економіці безпосередньо впливає на її 

розвиток та рівень добробуту кожної людини 

Набуття форми капіталу або самозростаючої вартості у 
відтворенні індивідуального капіталу завдяки тому, що 

функціонування грошей включено до кругообороту 

промислового капіталу, і вони представляють собою вихідний 

пункт і результат кругообороту останнього 

 

Інструмент грошово-кредитного регулювання економіки з боку 

центрального банку в економіках ринкового типу 

Утворення і перерозподіл національного доходу через 

державний бюджет шляхом сплати податків та надання 

бюджетних позик 
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На підставі проведеного дослідження можна дійти висновку, що 

гроші виступають двигуном розвитку економіки. Їх стихійна поява в 

результаті еволюції товарного обміну та подальший розвиток призвели 

до того, що людська цивілізація цілком побудована навколо грошей.  

В умовах ринкової економіки будь-яке підприємство 

орієнтовано на отримання прибутку. Зростання прибутку значною 

мірою визначає рівень і темпи економічного розвитку країни та її 

регіонів, збільшення національного багатства та підвищення життєвого 
рівня населення, розширення інвестиційних можливостей шляхом 

створення капіталу. Абсолютно нову роль у банківській сфері відіграє 

трансформація заощаджень в інвестиції. Грошове накопичення стає 

основою розвитку ринку позикових капіталів. Сьогодні економіку 

неможливо уявити без кредитування, оскільки розвиток кредитних 

відносин сприяє економії часу і праці для суб’єктів економічних 

відносин, а також підвищення доступності фінансових послуг для 

населення. Таким чином, роль сучасних грошей полягає в тому, що 

вони є загальним засобом організації економічних відносин 

суспільства за фундаментальними напрямками економіки, включаючи 

товарні, кредитні, фінансові та фондові відносини, а, отже, виходять за 

рамки загального еквівалента товарного світу. 
Але останнім часом науковці звернули увагу на 

переформатування ролі грошей у людському житті. Традиційно роль 

грошей трактувалася як результат їх функціонування у певному 

економічному середовищі та здійснення ними стимулюючого чи 

гальмуючого впливу на різні сторони розвитку суспільства, які 

виникають на макро- і мікроекономічному рівні залежно від характеру 

виконуваної ними роботи. Сьогодні, на думку вчених, гроші перестали 

бути лише економічною категорією, а перебрали на себе також роль 

цивілізаційного чинника. Психологи стверджують, що у сучасному 

суспільстві існує тенденція не стільки посилення важливості грошей, 

скільки зростання важливості володіння будь-чим і схильності 
демонструвати рівень свого багатства. Тобто, гроші фактично вийшли 

за рамки економічної сфери, ставши важливим соціальним чинником. 

Основою феномену грошей у такому ракурсі постає не 

економічна категорія вартості, а світ людських відносин, конкретно-

господарських комунікацій, в просторі яких гроші первісно й 

сформувалися як інструмент збалансування людських інтересів у ході 

обміну матеріальними благами. Володіючи прямим психологічним і 

світоглядним впливом на суспільство і людину, гроші впливають на: 

формування моралі і способу життя; створюють культуру; роблять 

політику.  
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Секція 10. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧУВАННЯ  
І ТОРГІВЛІ 

 

M. Chorna, Doctor of Economics, Prof. (KhSUFTT, Kharkiv) 
R. Buhrimenko, PhD, Associate Prof. (KhSUFTT, Kharkiv) 
A. Zonwire, postgraduate (KhSUFTT, Kharkiv) 

  
TECHNOLOGY MANAGEMENT COMPETITIVE  

ADVANTAGES RETAILERS  
(ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМИ 

ПЕРЕВАГАМИ ПІДПРИЄМСТВ РИТЕЙЛУ) 
 
Modern specificity of the consumer market is caused by the growth 

of the role of the client trust to ensure not only competitiveness, but also the 
very possibility of the functioning and development of retail enterprises 
especially in the conditions of overcoming of consequences of crisis 
phenomena. Under such conditions, increasing customer confidence and 
competitiveness becomes the main purpose of formation of the system for 
managing competitive advantages in retail enterprises. To achieve this goal, 
we should clearly define the objectives of the main management functional 
within each element of the system for managing competitive advantages in 
retail enterprises including the subsystem of formation of competitive 
advantages. 

A study of the various views on management in the evolution of the 
presence of different schools and different theoretical approaches, which is 
caused by the conditions of social-economic development and management 
requirements in a given period of time. Key provisions of basic management 
schools of the twentieth century have defined the modern approaches to 
management mechanism. 

The process of formation of competitive advantages in a specific 
information environment that is characterized by input and output 
information flows. 

In many scientific studies, management of competitive advantages is 
an important component in the overall management of the enterprise. 
Methodological bases of management of competitive advantages of retail 
enterprises are based on the general provisions of control theory, taking into 
account socio-economic conditions, industry specifics of the retail 
enterprise; and ensure the implementation of the objectives of this 
functional area of management.  

The economic essence of management of competitive advantages is 
caused by the peculiarity of each of its elements (processes). This work 
considers the process of formation of competitive advantages. It is advisable 
to agree with the scientists that distinguish the process of forecasting 
competitive advantage as a sub-process of their formation. 
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To ensure high efficiency of formation of competitive advantages of 
the retail enterprise, the proposed methodological approach, which is based 
on the principles of the system (provides system vision) and process 
(allows to identify clearly consistent business processes) approaches and 
suggests a typology of actions.  The developed technology of forming of 
competitive advantages of retail enterprises suggests consistent 
implementation of the five selected stages. 

Stage 1. The formation of the information base. It comprises the 
search, collection, processing necessary information concerning the 
volume and nature of demand (preferences, favors, requirements and tastes 
of consumers), as well as forming the information base on competition. 
This phase involves the establishment of an expanded information base in 
relation to competitors, customers and existing innovations. The 
achievement of the stage result is carried out using the methods of 
observation, comparison, survey, systematization, generalization. 

Stage 2. The forecasting of the main indicators of the volume and 
nature of demand. Involves the analysis of existing competitive advantages 
with the help of statistical, economic-mathematical and other methods for 
getting as a result of the predicted indicators of demand based on volume, 
nature, requirements, etc. 

Stage 3. Search for possible competitive advantages of RE. It is 
proposed to conduct the search on the basis of the use of benchmarking by 
searching the model enterprise for certain practical examples of the 
formation of the relevant competitive advantages for their further 
adaptation to the requirements of specific retail enterprises. The purpose of 
this stage consists of formation a set of possible competitive advantages. 

Stage 4. The identification of the most relevant competitive 
advantages of an enterprise with the help of experts, determine whether the 
chosen competitive advantage complies with the possibilities of RE 
(related to available types and volume of resources, involvement of 
investment for their formation in a certain time in the necessary volume). 

Stage 5. Formation of competitive advantage according to the 
selected direction of formation: support of existing competitive advantages; 
the improvement of existing competitive advantages and formation of new 
competitive advantages. 

The application of the proposed technology will allow the trading 
company to create actual competitive advantages, the implementation of 
which will lead to increasing its competitiveness and sustainable 
competitive position in the consumer market. The next stage of 
development of competitive advantages is their promotion, and its main 
purpose is to find new avenues of promotion. It is these issues solution that 
will be addressed by future research. 
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Р.М. Бугріменко, канд. екон. наук, доц. (ХДУХТ, Харків) 
П.В. Смірнова, канд. екон. наук, доц. (ХДУХТ, Харків) 
А.В. Кисляк, магістрант (ХДУХТ, Харків) 
  

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ 
СПОЖИВЧОГО РИНКУ 

 

В основу управління розвитком споживчого ринку повинні бути 
покладені принципи сучасної парадигми управління, визначенні в 
чисельних наукових працях іноземних та вітчизняних дослідників. 
Узагальнюючи існуючі наукові напрацювання та враховуючи 
специфіку об’єкта управління, основними методологічними 
принципами управління розвитком споживчого ринку повинні бути 
визнані такі: 

1. Розуміння споживчого ринку як складної відкритої соціально-
економічної системи, здатної до самоорганізації. Цей принцип 
управління розвитком розглядає споживчий ринок як систему, з одного 
боку, відкриту до активної взаємодії з факторами зовнішнього 
середовища, з іншого – здатну до самоорганізації.  

2. Врахування національних цілей та загальнодержавних 
інтересів. Місія та стратегічна мета зусиль щодо управління розвитком 
споживчого ринку повинні визначатися виходячи із стратегічних 
пріоритетів, визначених Концептуальними засадами стратегії 
економічного та соціального розвитку – забезпечення сталого 
економічного зростання економіки України.  

3. Виокремлення домінантних сфер розвитку споживчого ринку, 
що дозволяє ідентифікувати пріоритети, які одноосібно або в 
комплексі забезпечують його розвиток. Такими сферами визнаються: 
управління формуванням попиту на споживчі товари та послуги; 
управління пропозицією споживчих товарів та послуг, управління 
конкуренцією на споживчому ринку. 

4. Врахування існуючого стану розвитку споживчого ринку, 
який є узагальнюючою оцінкою реалізованих можливостей та наявних 
ресурсів суб’єктів ринку, його конкурентної позиції, рівня потенціалу 
розвитку.  

5. Врахування стану зовнішнього середовища споживчого 
ринку, перш за все, рівня розвитку споживчого попиту, ступеню 
диференціації грошових доходів між окремими соціальними групами, 
раціональності традиційної моделі споживання, споживацьких 
пріоритетів.  

6. Забезпечення гнучкості розвитку. Цей принцип обумовлює 
необхідність врахування великої динамічності та невизначеності 
потреб населення у споживчих товарах та послугах, можливостей 
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національної та світової економіки щодо їх задоволення, високої 
мінливості зовнішнього середовища споживчого ринку.  

7. Забезпечення іноваційності розвитку споживчого ринку, який 
передбачає активний пошук нових ідей, реалізація яких сприяла б 
належному розвитку попиту, пропозиції, покращенню кон’юнктури 
споживчого ринку, реінжиніринг торговельної інфраструктури, 
запровадження інноваційних форм та методів вивчення та задоволення 
попиту населення тощо.  

8. Системність управління розвитком споживчого ринку – 
врахування усієї системи факторів, які обумовлюють стан та тенденції 
розвитку ринку. Принцип системності обумовлений функціонуванням 
споживчого ринку як великої складної системи, що включає різні рівні 
і елементи.  

9. Об’єктивність управління, що досягається побудовою 
постійних каналів отримання стратегічної та оперативної ринкової 
інформації, впровадженням моніторингу стану, кон’юнктури 
споживчого ринку, рівня та типу його розвитку, виявлення та 
відстеження зміни основних чинників розвитку. 

10. Наукова обґрунтованість програмних засад та 
інструментарію управління розвитком споживчого ринку. Управління 
розвитком споживчого ринку неможливо без врахування вимог 
об’єктивних економічних законів, реалій економічного, політичного і 
соціального життя суспільства, національних особливостей, а також 
закономірностей і тенденцій розвитку ринкових відносин.  

11. Оптимізація форм та методів державного впливу на розвиток 
споживчого ринку для досягнення кількісних та якісних параметрів 
його розвитку; свобода господарської діяльності та волевиявлення усіх 
суб’єктів ринку. 

12. Адаптивність управління. Принцип адаптованості 
передбачає постійний аналіз результатів застосування регулюючих 
заходів, оперативну оцінку і корегуванні впливу держави на соціально-
економічні процеси залежно від змін внутрішніх чи зовнішніх умов 
розвитку країни.  

Реалізація визначених принципів сприятиме підвищенню ролі і 
ефективності функціонування споживчого ринку в економіці України 
у напрямку забезпечення задоволення конкретних потреб людей, 
безперервності відтворення суспільного продукту, створення 
необхідних умов стійкості грошового обігу та передумов збільшення 
вільного часу працюючих для їх фізичного та духовного розвитку.  
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А.М. Волосов, ст. викл. (ХДУХТ, Харків) 

 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ 

КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ 
 

Євроінтеграційні процеси, що відбуваються в Україні, сприяють 

як позитивним тенденціям розвитку торговельних підприємств, так і 

породжують для них певні проблеми та труднощі.  
Більш активний вихід на вітчизняні ринки іноземних учасників 

торговельної діяльності посилює конкуренцію на споживчому ринку, 

спонукає національних і регіональних гравців до активних дій із 

забезпечення сталого функціонування та конкурентоспроможності. 

Вітчизняні ритейлери змушені розробляти та втілювати заходи щодо 

формування конкурентних переваг та їх розвитку з метою досягнення 

стійкості позитивних відмінностей. Тобто інтеграція України з 

країнами ЄС створює суттєву мотивацію в напрямі формування та 

підтримання конкурентних переваг для торговельних підприємств. В 

той же час вітчизняним компаніям важко конкурувати з іноземними 

ритейлерами через наявність у останніх більш значних фінансових 

ресурсів, ширших можливостей з формування асортименту і значного 
досвіду торговельного обслуговування. За таких умов під час 

формування конкурентних переваг підприємства ритейлу повинні 

ураховувати дію безлічі різноманітних взаємопов’язаних чинників як 

внутрішнього, так і зовнішнього середовища. Особливістю 

зовнішнього оточення підприємств торгівлі є більша динамічність змін 

порівняно з середовищем виробничих підприємств, що створює більшу 

невизначеність і посилює вплив зовнішніх чинників на діяльність 

підприємств ритейлу. Підтримання достатнього рівня 

конкурентоспроможності потребує постійного моніторингу 

зовнішнього середовища й оцінки умов, які найвірогідніше впливають 

на реалізацію своїх цілей торговельними підприємствами. 
Актуальність проблеми, пов’язаної з перебігом процесів 

економічної інтеграції України з ЄС, набуває особливої специфіки на 

рівні регіонів. Диспропорції їх соціально-економічного розвитку, а 

саме: різні обсяги торгівлі з ЄС; неоднакова інвестиційна 

привабливість для іноземних і внутрішніх інвестицій; різний ступінь 

реформування регулювання економіки на регіональному рівні 

відповідно до передової європейської практики, – потребують 

урахування під час формування конкурентних переваг не тільки в 

межах локального ринку, а й під час виходу на інші регіональні ринки, 

у тому числі й європейські. Стан і тенденції процесів торговельно-

економічної інтеграції України в регіональному аспекті 
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характеризується таким інтегральним показником як індекс 

євроінтеграційного економічного поступу, який відбиває ступінь 

зближення регіональних економічних систем України з ЄС. Він 

складається з індикаторів: глибини торговельно-економічних зв’язків 

регіону з ЄС та рівня інституційної підтримки, яку державні 

адміністрації надають євроінтеграційному поступу. У 2014–2016 рр. 

динаміка цього індикатора регіонів України відрізнялась за швидкістю 

як у часі, так і просторі, хоча й була позитивною. Істотні сприятливі 
зміни 2015 р. суттєво уповільнились наступного року. Економічні 

системи північних, центральних і східних регіонів мали значно 

слабкіший рівень торговельно-економічних зв’язків з ЄС. Позиції 

областей із долучення до торговельно-економічних відносин з ЄС були 

міцнішими, ніж показники якості інституційного середовища реалізації 

проєвропейських реформ.  

Найвищі значення індикаторів торговельно-економічних 

зв’язків у 2016 р. мали Чернівецька, Волинська, Тернопільська та 

Львівська області. Значно нижчий рівень – Луганська, Миколаївська, 

Кіровоградська та Донецька області. Інституційна підтримка була 

кращою у Чернівецької, Сумської, Чернігівської та Луганської 

областей. 
Режим вільної торгівлі з ЄС позитивно вплинув на динаміку та 

структуру зовнішньої торгівлі.  

Динаміка індикаторів інвестиційної взаємодії була низхідною із 

домінуючою для більшості регіонів часткою інвестицій з ЄС. У 

регіонах з наймеш сприятливим інституційним середовищем для 

євроінтеграції показники проектної підтримки з боку ЄС є значно 

меншими, ніж у середньому по Україні.  

Харківська область у 2016 р. посіла 20-те місце 

загальнонаціонального рейтингу, втративши 5 позицій порівняно з 

2014 р., через погіршення показників глибини торговельно-

економічних зв’язків з ЄС та невисокі індикатори інституційної 
підтримки. Найкращі показники області – індекс інвестиційної 

відкритості регіону для ЄС, частка прямих інвестицій, які надійшли з 

області в економіку ЄС, кількість об’єктів інфраструктурного розвитку 

малого та середнього бізнесу. Найгірші – частка експорту регіону до 

країн ЄС, кількість презентацій економічного й інвестиційного 

потенціалу регіону в структурах ЄС. 

Володіння підприємствами торгівлі цією ситуацією дасть змогу 

формувати конкурентні переваги за напрямами співпраці з суб’єктами ЄС. 
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Л.Л. Калініченко, д-р екон. наук, проф. (ХНУБА, Харків) 

К.В. Шиб, студ. (ХНУБА, Харків) 

 

ГЕНДЕРНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ  

У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ 
 

Гендерна рівність означає право жінок і чоловіків на рівні 

можливості для досягнення важливих цілей в суспільстві, таких як 

освіта, зайнятість і доходи, а також сприяння політичному, 

соціальному і культурному розвитку на всіх рівнях. Перспективна 

рівна оплата, рівні можливості, а також свобода від дискримінації та 

переслідування на робочому місці для всіх осіб, будь то чоловіки, 

жінки, одружені, самотні або вагітні, гендерна рівність по суті сприяє 
рівноправному і респектабельному розвитку чоловіків і жінок разом. 

Як така вважається вельми бажаною метою для організацій і урядів у 

всьому світі, які прагнуть створити і консолідувати соціально-

економічні структури, які будуть сприяти розвитку. 

Сім фактів про гендерну рівність в Україні, виявлені за 

допомогою відкритих даних: 

1. Гендерна нерівність значима серед менеджерів, нижче серед 

індивідуальних підприємців. Загальний набір даних, включаючи як 

керівників організацій, так і індивідуальних підприємців, вказує на 

загальне співвідношення статей 60% чоловіків і 40% жінок-лідерів в 

бізнесі. Однак, хоча жінки ведуть бізнес як індивідуальні підприємці 
майже так само часто, як чоловіки (54% проти 46%), набагато менш 

ймовірно, що жінка стане менеджером на підприємстві або в 

організації, включаючи державні установи та неурядові організації 

(70% проти 30%). 

Жінки становлять лише 30% серед менеджерів юридичних осіб. 

2. У кількох секторах переважають чоловіки або жінки. У тих 

секторах, де переважають жінки, частіше зустрічається з чоловіками на 

керівній посаді – в порівнянні з імовірністю знаходження жінки-

менеджера в переважно «чоловічий» області. 

Найбільш гендерно збалансовані сектори (з 44–55% менеджерів 

– жінки) включають готелі і ресторани (серед всіх суб’єктів); державне 

управління, мистецтво / спорт / розваги (серед організацій); агентства 
нерухомості, охорону здоров’я, а також оптова та роздрібна торгівля. 

3. Жінки-керівники домінують в секторах, пов’язаних з 

традиційними ролями жінок. Єдиним загальним сектором, в якому 

переважають жінки-менеджери, є освіта (69% менеджерів становлять 

жінки). Коли мова йде про конкретні заходи в рамках сектора, є кілька 

випадків, коли жінки-менеджери є правилом, а не винятком. Жінки 
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становлять 92% менеджерів у «перукарському і косметичному 

бізнесі». Повний список секторів, в яких переважають жінки-

керівники, відображає те, що розглядається як традиційна роль жінок в 

домашніх господарствах і громадах: освіта і догляд за дітьми, 

соціальна допомога, профспілкова діяльність, готелі, ресторани, 

роздрібна торгівля продуктами харчування та одягу, виготовлення 

одягу, бізнес краси, туризм, мистецтво і відпочинок, а також 

управління бюджетом домашніх господарств. 
4. Чоловіки ведуть більшість компаній у сфері транспорту, 

будівництва і сільського господарства Сектори з більш ніж 80% 

менеджерів-чоловіків – це транспорт, будівництво і сільське 

господарство. Що стосується конкретних видів економічної діяльності 

в різних секторах, то чоловіки переважно очолюють компанії в області 

оптової торгівлі, вирощування зернових, будівельних і комбінованих 

об’єктів. Крім того, чоловіки очолюють більшість неурядових 

організацій і майже всі релігійні організації. 

5. У секторі освіти з переважанням жінок частка жінок на 

керівних посадах зменшується пропорційно віку учнів. Жінки займають 

керівні посади в 98% дошкільних установ, 87% початкових шкіл і 68% 

середніх шкіл. 
6. У Києві частка жінок-менеджерів значно нижче, ніж в інших 

регіонах. 

В цілому регіональні відмінності щодо гендерного 

представництва на управлінському рівні досить незначні, за винятком 

Києва. Українська столиця виділяється з більш високою часткою 

лідерів чоловічого бізнесу – 66%, в порівнянні з національним 

середнім показником 60%.  

Відсоток менеджерів чоловічої статі в столиці, як правило, 

перевищує середній показник по Україні. Це пов’язано з тим, що в 

Києві велика частина аналізованого бізнесу – це організації, а не 

окремі компанії. І представленість жінок в управлінні організаціями 
значно нижче. 

7. Частка жінок-менеджерів і індивідуальних підприємців вище в 

невеликих містах. У великих – гендерний баланс частіше зустрічається 

на керівних посадах. У той же час невеликі міста і села демонструють 

більш чіткі гендерні профілі по секторам. 

Серед підприємців частка жінок вище в невеликих містах з-за їх 

участі в роздрібній торгівлі; ця діяльність є найбільш поширеною серед 

жінок-підприємців в невеликих містах і селах. 

Отже, жінка в бізнесі сьогодні все міцніше зміцнює свої позиції. 
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В.В. Китайгородська, директор Департаменту адміністративних 
послуг та споживчого ринку Харківської міської ради (ХМР, Харків) 

М.В. Чорна, д-р екон. наук, проф. (ХДУХТ, Харків) 
Т.Б. Кушнір, канд. екон. наук, проф. (ХДУХТ, Харків) 

 

МІЖСЕКТОРНА СПІВПРАЦЯ У СФЕРІ ПІДТРИМКИ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 
Підприємництво є визнаною передумовою та рушійною силою 

забезпечення загального соціально-економічного розвитку України й 
покращення економічних умов життя населення. Європейський вектор 

руху України зумовив появу нових інституцій підтримки 
підприємництва, які створюються у різних організаційно-правових 

формах та здійснюють діяльність в наданні інформаційної, правової, 
організаційної, технічної, фінансової та іншої допомоги суб’єктам 

підприємництва. Такі інституції можуть належати як до державного, 
так і до приватного секторів та відіграють важливу роль у гармонізації 

відносин між органами влади, бізнесом та наукою і освітою у 

забезпеченні економічного зростання.  
Ініціаторами такої взаємодії виступають університети, які 

інформаційно тиснуть на бізнес та владу, демонструють переваги 
необхідного єднання, пропонують власні наукові продукти; органи 

влади, які розглядають функціонування інституцій підтримки 
підприємництва як один із ключових чинників формування належних 

умов для економічного розвитку; та самі підприємницькі структури 
для вирішення власних проблем, просування спільних інтересів, 

задоволення потреб своїх засновників. 
Різноманітні ініціативи та форми активної міжсекторної 

співпраці у сфері підтримки розвитку підприємництва сприяють 
зниженню суттєвих протиріч у взаємовідносинах необхідного 

поєднання бізнес–влада–університет, дозволяють досягти синергії 
зусиль цих секторів у сприянні економічному розвитку. 

Одним з яскравих прикладів вдалої взаємодії освіти (науки), 
влади та бізнесу є спільна робота співробітників науково-дослідного 

Центру «Економічні проблеми розвитку підприємництва в Україні» 
Харківського державного університету харчування та торгівлі, 

Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку 
Харківської міської ради та суб’єктів бізнесу у рамках Програми 

підтримки розвитку підприємництва у м. Харків на 2018–2022 роки. 
Реалізація Програми має на меті підвищення економічної 

активності та допомогу розвитку підприємництва в місті, 
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демонстрацію конкурентних переваг міських підприємців у 
міжнаціональному та міжнародному масштабах, розширення внеску у  

місцевий розвиток з боку місцевих жителів, підтримку місцевої бізнес-
спільноти у напрямку евроінтеграційних намагань, втілення цілісного 

підходу до формування і реалізації стратегії місцевого розвитку, яка 
поєднує громадську, соціальну, науково-освітню і підприємницьку 

складові. 

У рамках роботи у Програмі з метою забезпечення постійного 

взаємозв’язку з бізнес-спільнотою міста співробітниками Центру 

регулярно проводились навчальні семінари, зустрічі, круглі столи з 
представниками органів влади, громадських об’єднань, підприємців, 

викладачами, аспірантами та студентами Університету щодо 

актуальних питань підприємницької діяльності, відповідних змін у 

законодавстві в умовах євроінтеграційних процесів. 

Окремим заходом у Програмі стало запровадження системи 

дистанційного консультування підприємців м. Харкова в онлайн- 

режимі, де надається інформаційна підтримка суб’єктів бізнесу з 

різноманітних питань.  

Отже, у сучасних умовах євроінтеграції усі суб’єкти 

міжсекторної співпраці (органи публічної влади, представники освіти 

(науки) та бізнесу) мають постійно шукати інноваційні підходи і 

стимулювати формування відповідних інституцій та партнерств, щоб 
стимулювати розвиток підприємництва. З цього приводу доцільним є 

вивчення та впровадження досвіду розвинених країн з огляду на 

історичні особливості, відмінності економічних систем і рівень 

саморегулювання окремих секторів економіки.  

Для активізації вітчизняних бізнес-ініціатив, підвищення рівня 

участі бізнес-суб’єктів у євроінтеграційному процесі необхідно 

поширювати інформаційно-просвітницькі кампанії, надавати 

підтримку створенню бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, агенцій, 

фондів розвитку (підтримки) підприємництва, дорадчих утворень при 

органах публічної влади, торгово-промислових палатах тощо. 

Отже, у сучасних умовах усі сектори, зацікавлені у підтримці 
підприємництва, мають постійно шукати інноваційні підходи і 

стимулювати формування відповідних інституцій та партнерств, щоб 

допомогти потенційним підприємцям і компаніям, котрі вже 

працюють, зростати, що сприятиме отриманню як прямих вигід, так і 

опосередкованих переваг для усіх суб’єктів економіки. 
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Т.Б. Кушнір, канд. екон. наук, проф. (ХДУХТ, Харків) 

В.Г. Кісляков, здобувач (ХДУХТ, Харків) 

 

ВПЛИВ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ 

СОЮЗОМ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ 
 

Важливою складовою Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом є спрощення процедур торгівлі, які безумовно 

впливають на стан внутрішнього ринку. Затверджений урядом України 

План заходів  із виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 

містить 136 зі 1943 пунктів, що стосуються тематики спрощення 

процедур міжнародної торгівлі та реформи митниці, а це означає 

зменшення бюрократії при перетині товарами кордону, а також 
спрощення доступу до інформації зі сприяння торгівлі в цілому. За 

таких обставин безумовно змінюють свою ринкову поведінку і 

підприємства роздрібної торгівлі. 

В українських реаліях зменшення бюрократії при перетині 

товарами кордону є вагомим внеском як у покращення ділового 

клімату в країні та створення умов для залучення інвестицій, так і у 

зростанні довіри бізнесу до державної політики. За визначенням 

Світового банку у відповідному рейтингу Україна зайняла 119-те місце 

у світі у 2018 року, порівняно з 2017 р. (115-те місце) та 2016 р.  

(110-те місце), тобто погіршила свій стан у категорії міжнародної 

торгівлі. Її загальний бал за витратами коштів та часу, пов’язаними з 
переміщенням товарів через кордон, залишився на рівні 2017 року.  

Але результати міжнародних порівняльних рейтингів є різними 

й не мають на меті оцінити зміни політики з точки зору представників 

бізнесу. Тому Інститут економічних досліджень та політичних 

консультацій у рамках проекту «Діалог зі сприяння торгівлі», що 

реалізовується за фінансової підтримки Європейського Союзу, 

щорічно, уже втретє проводить «Моніторинг спрощення процедур 

торгівлі», який є системою заходів зі збору, узагальнення та аналізу 

інформації для виявлення перешкод при веденні зовнішньоекономічної 

діяльності в Україні, та, у підсумку, системою визначення 

пріоритетних економічних, правових та регуляторних заходів, 

необхідних для покращення середовища ведення бізнесу в частині 
спрощення процедур торгівлі в Україні з точки зору самого бізнесу.  

Аналітичний звіт «Спрощення процедур торгівлі в Україні: 

оцінки та очікування бізнесу 2017/2018 рік» включає аналіз основних 

перешкод, з якими стикаються експортери та імпортери при здійсненні 

ЗЕД, оцінку роботи митниці та різних процедур, з яким стикаються 

підприємці при оформленні товарів, представляє рейтинг регіональних 
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митниць, побудований на основі оцінок опитаних та надає оцінку 

впливу зони вільної торгівлі з ЄС на діяльність підприємств, у тому 

числі торговельних, та очікування щодо майбутнього.  

Основним висновком даного Звіту, а відповідно і ситуації з 

точки зору експортно-імпортної діяльності, є те, що митні та інші 

процедури залишаються складними для суб’єктів бізнесу. Велика 

кількість дозвільних документів, тривале очікування оформлення 

експорту та складні правила визначення походження товару 
залишаються вагомими перешкодами для експортерів, у той час як 

імпортерам перешкоджає складне митне та податкове законодавство й 

непрозоре визначення митної вартості товарів, що завозяться. 

Актуальними проблемами залишаються: недосконале митне 

законодавство, корупція та хабарництво, недостатня прозорість та 

відкритість митниці. Усе це свідчить про потребу реформування 

митних органів у відповідності до вимог та зобов’язань України в 

Угоді про асоціацію з Європейським Союзом. 

Основними проблемами українського експорту є недостатній 

рівень якості транспортної інфраструктури, велика кількість 

дозвільних документів та відсутність спрощених правил визначення 

походження товару. Має негативний вплив і така перешкода, як 
непередбачуваність торговельної політики України. 

Для імпортерів проблеми пов’язані зі складністю митного та 

податкового законодавства України, непрозорістю визначення митної 

вартості товарів, несприятливим валютним регулюванням та обміном 

іноземних валют, курсом валют. 

Взагалі переважна частина підприємств вважає що виграли від 

впровадження Угоди про асоціацію, а більш ніж половина очікують, на 

позитивні зміни і у подальшому. 

Особливо оптимістично щодо майбутнього впливу Угоди 

налаштовані підприємства сфери торгівлі та послуг, серед яких майже 

дві третини сподіваються на її позитивний вплив на свою діяльність. 
Таким чином, однозначно можна підкреслити, що економіка 

України та український бізнес, зокрема торговельний, виграють від 

спрощення процедур торгівлі, тобто від скорочення часових та 

грошових витрат, пов’язаних із експортно-імпортними операціями, від 

збільшення прозорості й передбачуваності регулювання торгівлі та від 

створення сприятливих умов для підприємств. 
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А.А. Пакуліна, канд. екон. наук, доц. (ХНУБА, Харків) 

Г.С. Пакуліна, студ. (УкрДУЗТ, Харків) 

 

СУЧАСНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ ОСВІТИ 

 

Пріоритетами розвитку регіональної системи освіти, реалізація 

яких буде впливати на досягнення головної мети її функціонування, 
втіленої в забезпечення конституційних гарантій доступності та 

рівності прав громадян на отримання освіти, поліпшенню 

інтелектуальних та кваліфікаційних характеристик людського 

капіталу, підвищенню культурного рівня, удосконаленню моральних 

основ та світогляду населення, є: 

– направленість на постійне поліпшення наукового рівня, 

фундаментальності та практичної орієнтації базових та професійних 

знань, якість яких буде гарантувати конкурентоздатність споживачів 

освітніх послуг на ринку праці;  

– поглиблення впливу усіх ланцюгів системи освіти на процеси 

соціалізації та всебічного розвитку особистості як найвагомішої 

соціальної цінності;  
– формування оптимальних в умовах ринкових відносин 

кваліфікаційних та психологічних ознак професійної здатності 

економічно активного населення;  

– становлення системи безперервної освіти на основі принципів 

її спадковості, багатоступеневості структури та об’єднання освітнього 

простору. 

Перспективи рішення проблем кадрового потенціалу 

охоплюють: 

– удосконалення механізмів поповнення студентського 

контингенту педагогічних університетів регіону здатними 

випускниками закладів середньої загальної й спеціальної освіти 
(зокрема, педагогічних коледжів); 

– адресну допомогу молодим спеціалістам та членам їх родин в 

кредитуванні та будові житла, лікуванні та оздоровленні, підвищенні 

кваліфікації та отриманні освіти; 

– поліпшення рівня соціальної освіти педагогічних робітників 

шляхом реалізації пільгового санітарно-курортного оздоровлення та 

організованого відпочинку, поновлення щорічної диспансеризації, 

надання права пільгового (для окремих категорій – безоплатного) 

проїзду в міському та залізничному транспорті; 
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– збільшення кількості загальноміських та галузевих заходів, які 

надають можливості самореалізації та визнання професійних та 

творчих успіхів – конкурсів на звання найкращого вчителя, 

педагогічних ярмарок, художніх вистав та конкурсів тощо. 

Основним джерелом фінансування сукупного обсягу освітніх 

послуг та розвитку відповідної інфраструктури залишаються міські та, 

в ряді випадків, державні бюджети. Разом із тим буде 

розповсюджуватись платне обслуговування фізичних та юридичних 
осіб (частина цих витрат в сфері перепідготовки та підвищення 

кваліфікації економічно активного населення буде компенсувати Фонд 

зайнятості), будуть збільшуватись інвестиції в основний капітал 

недержавного сектору освіти.  

Послідовна реалізація вищевказаних напрямків та 

першочергових заходів дозволить зміцнити педагогічний та в цілому 

ресурсний потенціал системи освіти регіонів України, забезпечить 

удосконалення організаційно-економічних механізмів та підвищення 

ефективності та функціонування, поліпшення доступності послуг, 

модернізацію структури підготовки кадрів у відповідності до вимог та 

особливостей розвитку соціально орієнтованої ринкової економіки, 

стимулюючи пожвавлення відповідних процесів в масштабах всієї 
держави. 

Очікувані результати реалізація вищевказаних напрямків 

наступні. Головні результати виконання заходів із підвищення 

ефективності функціонування системи освіти пов’язують з її 

розвитком на засадах безперервності, спадковості утримання та 

прикладної направленості, що забезпечить поліпшення доступність 

послуг, професійно-кваліфікаційних характеристик та 

конкурентоздатності економічно активного населення. Не дивлячись 

на негативні тенденції в дошкільному вихованні, кількість закладів 

поступово буде збільшуватись. 

В перспективі можливо очікувати збільшення числа приватних 
закладів, подальше збільшення різноманітних типів загальноосвітніх 

шкіл, в першу чергу гімназій та ліцеїв, обумовлене потребами 

учнівського контингенту в підвищенні рівня та якості навчання. 

Прогнозування контингенту тих, хто буде навчатись в системі 

технічного освіти та в університетах здійснено з урахуванням потреб 

збільшення кількості спеціалістів. Зростаючий попит на послуги вищої 

освіти знайде відображення в подальшому розгортанні мережі 

університетів, більше 85% буде припадати на контингент студентів та 

спеціалістів, підготовлених університетами регіонів.  
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОЗИКОВОГО  

КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Обмеженість фінансових ресурсів підприємства є головним 
чинником, що стримує розвиток сучасних підприємств. Підвищення 

ефективності бізнесу неможливо тільки за рахунок власних ресурсів 

підприємств. Для розширення їхніх фінансових можливостей необхідне 

залучення додаткових позикових коштів з метою збільшення інвестицій у 

власний бізнес, одержання більшого прибутку, згладжування сезонності 

виробництва тощо. Але можливості такого розширення за кризових умов 

розвитку національної фінансово-економічної системи виявляються 

незначними, що зумовлює необхідність більш ретельного вивчення видів і 

форм позикового капіталу, умов його залучення та погашення. 

Ефективність і гнучкість управління позиковим капіталом сприяють 

створенню оптимальної фінансової структури капіталу підприємства, що 

прямим чином впливає на розмір його витрат і обсяг чистого прибутку. 
Ефективна фінансова діяльність підприємства неможлива без 

постійного залучення позикових коштів. Використання позикового 

капіталу дозволяє істотно розширити обсяг господарської діяльності 

підприємства, забезпечити більш ефективне використання власного 

капіталу, прискорити формування різних цільових фінансових фондів, 

а, в остаточному підсумку – підвищити ринкову вартість підприємства. 

Хоча основу будь-якого бізнесу становить власний капітал проте 

на підприємствах ряду галузей економіки обсяг використовуваних 

позикових коштів значно перевершує обсяг власного капіталу. Така 

ситуація пояснюється тим, що впродовж функціонування підприємства 

(нарощення виробничої програми, зношування основних виробничих 
фондів та ін.) потреба в коштах зростає, що вимагає відповідного 

фінансування приросту капіталу. Тому при нестачі власних коштів 

підприємства можуть залучати кошти інших організацій, які отримали 

назву позиковий капітал. 

Залучення позикового капіталу в господарську діяльність 

підприємства завжди має як позитивні, так і негативні наслідки. Тому 

виділяють наступні позитивні особливості позикового капіталу: 

1. Досить широкими можливостями залучення, особливо при 

високому кредитному рейтингу підприємства, наявності застави або 

гарантії поручителя. 
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2. Забезпеченням росту фінансового потенціалу підприємства 

при необхідності істотного розширення його активів і зростання темпів 

росту обсягу його господарської діяльності. 

3. Більш низькою вартістю в порівнянні із власним капіталом за 

рахунок забезпечення ефекту «податкового щиту» (вилучення витрат 

по його обслуговуванню з оподатковуваної бази при сплаті податку на 

прибуток). 

4. Здатністю генерувати приріст фінансової рентабельності 
(коефіцієнта рентабельності власного капіталу). 

В той же час використання позикового капіталу має і наступні 

недоліки: 

1. Використання цього капіталу генерує найнебезпечніші 

фінансові ризики в господарській діяльності підприємства – ризик 

зниження фінансової стабільності й втрати платоспроможності. Рівень 

цих ризиків зростає пропорційно росту питомої ваги використання 

позикового капіталу. 

2. Активи, сформовані за рахунок позикового капіталу, 

генерують меншу норму прибутку, що знижується на суму 

виплачуваного позикового відсотка у всіх його формах (відсотка за 

банківський кредит; лізингової ставки; купонного відсотка по 
облігаціях; вексельного відсотка за товарний кредит тощо). 

3. Висока залежність вартості позикового капіталу від коливань 

кон’юнктури фінансового ринку. У ряді випадків при зниженні середньої 

ставки позикового відсотка на ринку використання раніше отриманих 

кредитів (особливо на довгостроковій основі) стає підприємству 

невигідним у зв’язку з наявністю більш дешевих альтернативних джерел 

кредитних ресурсів. 

4. Складність процедури залучення, тому що надання кредитних 

ресурсів залежить від рішення інших господарюючих суб’єктів 

(кредиторів), вимагає в ряді випадків відповідних сторонніх гарантій або 

застави (при цьому гарантії страхових компаній, банків або інших 
господарюючих суб’єктів надаються, як правило, на платній основі). 

Таким чином, підприємство, що використовує позиковий 

капітал, має більш високий фінансовий потенціал свого розвитку (за 

рахунок формування додаткового обсягу активів) і можливості 

приросту фінансової рентабельності діяльності, однак у більшій мірі 

генерує фінансовий ризик і загрозу банкрутства. Тому управлінські 

рішення, пов’язані із залученням та використанням позикового 

капіталу, обов’язково мають спиратися на доцільність вибору тієї чи 

іншої його форми, що має бути економічно обґрунтована з 

урахуванням принципів платності, строковості та зворотності. 
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ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА РОЗВИТОК 

ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 
 

У сфері роздрібної торгівлі України відбувається активне 

технологічне оновлення торговельних об’єктів і впроваджуються нові 

інноваційні підходи до здійснення господарської діяльності 

підприємствами роздрібної торгівлі, які вже зараз не можуть 

ігнорувати світові тенденції щодо зміни споживчих настроїв.  

Роздрібні підприємства торгівлі, які відрізняються пропозицією 

товарів, групами споживачів, обсягами продажів, формами оплати за 

товари, післяпродажним сервісом тощо, потребують розроблення 

концепції розвитку з урахуванням потреб споживачів та їх 

задоволенням завдяки можливості впровадження інноваційних 

технологій у сфері торгівлі. Насамперед вплив цифрових, 
інформаційних, комунікаційних технологій на традиційну торгівлю – 

це її майбутнє. Ринок інформаційно-комунікаційних технологій 

України має багато стратегічних напрямів розвитку з високим 

потенціалом за критеріями інвестиційної привабливості та 

можливостями впровадження. Цифрові технології змінюють тенденції 

розвитку роздрібної торгівлі у світі та Україні. Це насамперед 

зростання популярності електронної торгівлі; чверть глобальних 

онлайн-споживачів зазначають, що замовляють продукти в Інтернеті, 

більше половини (55%) готові робити це й надалі; українські 

споживачі готові використовувати мобільні додатки ритейлерів і 

комп’ютери  всередині торгових точок, щоб одержувати більше 
інформації про товари. 

Типи інновацій на підприємствах торгівлі: 

1. Радикальними інноваціями є значні зміни у сфері 

інформаційних технологій, що створюють нове джерело конкурентної 

переваги та змінюють бізнес-модель підприємства торгівлі. Прикладом 

таких інновацій є система електронної торгівлі, яка сформувалася 

завдяки появі та поширенню Інтернету в світі. Електронна торгівля є 

основним комерційним трендом сьогодення.  

2. Покроковими інноваціями є такі, що послідовно поліпшують 

умови для споживачів; вони мають незначну технологічну еволюцію. 

Як приклад таких інновацій можна навести поступове збільшення 

проходів у торговельних залах, що забезпечує створення 
комфортніших умов для здійснення покупок. 
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3. Соціальними інноваціями є незначні зміни технології при 
дуже чуттєвій еволюції купівельних звичок споживачів. Наприклад, 
цілодобовий магазин, можливість доставки продуктів безпосередньо 
до будинку споживача, різновиди технології «вбивця черг»: експрес-
каси, мобільні каси, каси самообслуговування, платіжні станції тощо. 

4. Технічними інноваціями є незначні зміни, наприклад, 
спеціальна упаковка виробників, яка дозволяє працівникам магазину 
без зайвих торговельно-технологічних операцій представляти товари 
на стелажі, що скорочує витрати та знижує роздрібні ціни. 

5. Революційними інноваціями є такі, що замінюють старі 
технології новими, здатними зміцнювати існуючі відносини між 
окремими операторами на ринку. Прикладами таких інновацій є: 
технологія електронного обміну даними між виробниками та 
підприємствами торгівлі, комплексні програми для управління 
ресурсами компанії – ERP-системи. 

6. Локальними інноваціями є нововведення, що утворюються 
всередині конкретного сегмента. Вони сприяють руйнуванню 
комерційних відносин, які вже існують, але при цьому технологія не 
змінюється. Прикладами є широкий розвиток та запровадження 
власних торгових марок, які заміщують на стелажах магазинів товари 
відомих брендів; це призводить до розриву відносин із 
постачальниками цих товарів. 

7. Архітектурними інноваціями є комерційні відносини й 
технології складування товарів, а також представлення товарів 
потенційним покупцям. Сучасне складське обладнання, стелажі для 
виставлення товарів у торговельній залі змінюються щодня: це 
дозволяє, використовуючи різноманітні «ноу-хау», мінімізувати 
витрати підприємства торгівлі, збільшуючи в той самий час його 
прибуток і рентабельність.  

Інформаційно-комунікаційні технології розширюють права і 
можливості споживачів за рахунок доступу до різноманітної 
інформації. Будучи завжди на зв’язку, споживачі можуть отримувати 
поточну та своєчасну інформацію, що може впливати на розвиток 
роздрібної торгівлі. 

Таким чином, основним напрямком діяльності підприємств 
роздрібної торгівлі є забезпечення потреб населення у споживчих 
товарах, де великого значення набувають споживчий досвід, переваги, 
можливості, цінності. Тому різні види, форми торгівлі, що 
відрізняються пропозицією товарів, групами споживачів, обсягами 
продажів, формами оплати за товари, післяпродажним сервісом тощо, 
викликають необхідність впровадження усіх типів інновацій задля 
подальшого розвитку, але з урахуванням лише потреб споживачів та їх 
задоволенням. 
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ВИКЛИКИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ЩОДО ПІДПРИЄМСТВ 

ВІТЧИЗНЯНОГО РИТЕЙЛУ 

 

В умовах модернізації України за рахунок приведення її 

стандартів у відповідність до стандартів Європейського Союзу особливе 
значення набуває вирішення проблем трансформації вітчизняного 

ритейлу, що виконує важливу роль у розвитку національної економіки й 

соціальної політики. Тому необхідно зрозуміти як впливатиме виклики 

євроінтеграції, що стоять перед підприємствами вітчизняного ритейлу 

та як вони можуть скористатися позитивним досвідом європейського 

ритейлу на сучасному етапі трансформаційних змін національної 

економіки. Саме тому вивчення, узагальнення та розробка рекомендацій 

і пропозицій щодо специфіки їх діяльності за умов євроінтеграційних 

змін набуває особливу актуальність.  

Дотримання певних правил і стандартів у сфері бізнесу є однією з 

основ політики Європейського Союзу. Європейські стандарти бізнесу 

можна розділити на три групи: перша група включає стандарти захисту 
прав споживачів та безпеки продуктів; друга стосується стандартів 

щодо захисту навколишнього середовища; третя – це вимоги щодо 

захисту здоров’я та безпеки співробітників на роботі. 

Роздрібна торгівля є оператором споживчого ринку, який 

організовує і регулює функції доведення товарів від виробника до 

споживача, формує і задовольняє купівельний попит, надає покупцям 

можливість вибору потрібних товарів, створює їм комфортні умови для 

покупки товарів та організовує якісне обслуговування.  

Таким чином, діяльність підприємств роздрібної торгівлі сприяє 

вирішенню проблем, пов’язаних із забезпеченням безпеки харчових 

продуктів, із захистом навколишнього середовища та з вимогами щодо 
захисту здоров’я та безпеки співробітників на роботі. В умовах 

євроінтеграційних процесів ритейл набуває роль провідника по 

приведенню стандартів у відповідність до стандартів Європейського 

Союзу. 

Спираючись на виділені напрями щодо приведення українських 

стандартів у відповідність до стандартів Європейського Союзу, були 

узагальнені їх характеристики з точки зору реалізації можливих 

заходів для підприємств вітчизняного ритейлу (табл.). 
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Таблиця  

Основні заходи підприємств вітчизняного ритейлу  

щодо забезпечення відповідності стандартам ЄС 

 

Характеристика заходу Результат 

У напрямку «Забезпечення продовольчої безпеки» 

Впровадження системи менеджменту 

безпеки харчової продукції, заснованої 

на принципах НАССР: 

– дотримання законних вимог до 

контролю якості харчових продуктів; 
– можливість вживати додаткових 

заходів підвищення контролю в 

ланцюгу поставок продовольства  

Забезпечення безпеки 

пропонованих покупцям 

продовольчих товарів  

і виконання вимог 

законодавства 

У напрямку «Захист навколишнього середовища» 

Впровадження системи екологічного 

менеджменту: 

– дотримання зобов’язань щодо 

захисту навколишнього середовища зі 

свого боку; 

– поширення контролю на всі стадії 

життєвого циклу товару, в ході яких 

здійснюється вплив на навколишнє 

середовище 

Попередження і прийняття 

своєчасних заходів для 

зниження екологічних 

ризиків, забезпечення 

виконання вимог 

законодавства 

У напрямку «Охорона здоров’я і безпека на робочому місці» 

Впровадження системи менеджменту, 
охорони здоров’я та безпеки праці, що 

відповідає вимогам OHSAS: 

– дотримання зобов’язань з охорони 

здоров’я і безпеки праці зі свого боку; 

– співпраця з компаніями з 

перевіреним рівнем безпеки умов 

праці 

Усунення або мінімізація 
ризиків в області охорони 

здоров’я і безпеки праці для 

персоналу та інших 

зацікавлених сторін, 

пов’язаними з діяльністю 

підприємства, а також 

забезпечення виконання 

вимог законодавства 

 

Таким чином, реалізація даних заходів має стати в пріоритеті 

особливостей діяльності українського ритейлу в умовах євроінтеграції 

країни та дозволить їм розробити ефективну стратегію розвитку. 
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МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОСИСТЕМИ НА ОСНОВІ 

ВИКОРИСТАННЯ АДАПТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ  
 

Швидкість змін вимагає сьогодні дії на випередження, оскільки 

найменша затримка може відкинути успішне підприємство далеко 

назад. Для ефективного функціонування суб’єктам господарювання 

необхідна вчасна адекватна адаптація. Тому необхідно будувати 

діяльність на засадах адаптивного розвитку, який буде враховувати 

останні тенденції та перспективні напрямки, сучасні тренди 

європейського та світового ентерпрайзингу.  

Слід зазначити, особливу важливість адаптивних процесів для 
вітчизняних підприємств, оскільки вони активно беруть участь у 

інтеграції у європейське середовище, що потребує вивчення та 

впровадження європейських цінностей та європейських стандартів у 

виробничу, торговельну, ділову, управлінську та інші сфери 

діяльності. Оскільки, вітчизняні методи ведення бізнесу докорінно 

відрізняються від європейських, що є наслідком особливостей 

історичного розвитку України, то адаптивні процеси відбуваються 

доволі повільно і зустрічають деякий ментальний супротив. В той же 

час, швидшому переорієнтування українських товаровиробників на 

європейські ринки сприяла втрата східних зав’язків через ряд 

об’єктивних політичних та економічних причин. На сьогоднішній день 
європейський вектор є остаточним вибором України, що дає її 

підприємствам визначені правила ведення бізнесу і розуміння того, 

чого чекають західні партнери від українських виробників. Отже, для 

успішного виходу на європейські ринки та ефективного ведення 

бізнесу в Україні підприємствам необхідно йти шляхом адаптивного 

розвитку і брати на озброєння принципи адаптації. 

Проведений концептуально-семантичний аналіз понятійно-

категоріального апарату адаптивного розвитку підприємства дає 

підстави визначити його, перш за все, як економічну категорію, по-

друге, як безперервний процес, який відбувається на протязі всього 

життєвого циклу підприємства на основі зміни зовнішніх умов 

функціонування та залежить від повноти інформації, якою володіє 
підприємство. По-третє, важливим аспектом є взаємозв’язок понять 

адаптивного потенціалу та адаптивного розвитку. Якщо розглядати 

потенціал як здатність до розвитку, а розвиток як реалізацію наявного 

потенціалу, то можна стверджувати, що сам розвиток не можливий без 

потенціалу і глибина та часовий лаг адаптивного розвитку залежать від 

розмірів адаптивного потенціалу, його структури та якісних 
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характеристик. Вектори адаптації на підприємстві можуть мати не 

лише позитивну спрямованість, але й негативну, тобто адаптуючись до 

обставин та умов функціонування у невизначеному середовищі, 

підприємство може досягти не лише сприятливих результатів, але й 

негативних наслідків певних дій. Адаптивний потенціал охоплює 

діапазон, на який розповсюджуються вектори адаптації в даній 

конкретній ситуації, а адаптивний розвиток спрямований лише на 

позитивні сценарії, оскільки він є результатом проведеного аналізу 
можливих наслідків. Природні системи можна вважати ідеальними, 

оскільки вони підпорядковані єдиним непорушним законам – законам 

фізики. Якщо прийняти їх за еталон і будувати штучні екосистеми у 

відповідності до функціонування природних, то можна висунути таку 

гіпотезу: сила протидії впливу зовнішнього середовища має 

дорівнювати силі його впливу. В цьому, з одного боку, і має полягати 

сутність адаптивного потенціалу: у здатності протидіяти силам, які 

сприяють змінам до того моменту, коли екосистема не підготується до 

змін. З іншого боку, штучні екосистеми мають походити на природні 

здатністю до асиміляції, тобто перетворювати середовище «під себе», 

під власні потреби та робити його зручним або, хоча б, неагресивним 

для функціонування. 
Тривалість опору змінам відповідає величині адаптивного 

потенціалу екосистеми. В даному досліджені розглядаються 

екосистеми мікрорівня, тобто ті, що здатні створювати додану 

вартість, а саме виробничі підприємства. Екосистема завдяки 

використанню адаптивного потенціалу чинить опір впливу рушійних 

сил, які спричиняють зміни. За цей час усі її елементи, підсистеми та 

ресурси перебудовуються для адаптації до нових умов функціонування 

або асиміляції середовища під себе. Адаптивний потенціал виступає 

межею якою закінчується зона стійкості в екосистемі і починаються 

зміни. На цій стаді його величина визначається як відношення 

квадрату величини впливу зовнішнього середовища до сили опору. 
Наступне формування адаптивного потенціалу відбувається відповідно 

до його структури: фінансовий потенціал, виробничий потенціал та 

інноваційний потенціал і охоплює діапазон, на який 

розповсюджуються вектори адаптації в даній конкретній ситуації. 

Тому модуль (довжина) вектору адаптації визначається як корінь 

квадратний із суми квадратів його координат, якими виступають 

структурні елементи адаптивного потенціалу. Після етапу адаптивного 

розвитку і подолання впливу зовнішнього середовища, екосистема на 

певний час повертається до стійкого стану, але вже якісно зміненою. 
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ФОРМУВАННЯ КЛІЄНТООРІЄНТОВАНОЇ  

СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА  
 

Клієнтоорієнтований підхід у сучасних умовах є провідною 
парадигмою здійснення бізнесу. У зв’язку з цим актуальним завданням 
для підприємств стає формування і реалізація клієнтоорієнтованій 
стратегії, що забезпечує підвищення ефективності їх функціонування, 
оптимізацію бізнес-процесів і операційної діяльності, зростання 
прибутковості, мінімізацію ресурсів на виявлення, залучення клієнтів 
та утримання найбільш прибуткових з них за рахунок підвищення 
якості обслуговування та надання додаткових матеріальних та 
нематеріальний них привілеїв. 

В сучасних економічних умовах одним з найбільш ефективних 
механізмів становлення кліентоорієнтованого підприємства є 
соціально-відповідальної поведінки, що охоплює всі його основні 
сфери: організаційне управління, права людини, трудові практики, 
навколишнє середовище, завдання, що стосуються замовників, участь 
в житті спільнот. Незалежно від характеристик підприємства і завдань, 
яке воно виконує, досягнення цілей власного розвитку передбачає 
використання системного підходу і грамотного застосування 
інструментів соціальної відповідальності для досягнення 
максимального ефекту.  

Сучасні тенденції розвитку ринку формують нове уявлення про 
завдання корпоративного управління, в рамках якого соціальна 
відповідальність стає не просто невід’ємною складовою діяльності 
підприємств, що забезпечує додаткові конкурентні переваги на ринку, 
а платформою для планування і регулювання всіх сфер діяльності 
підприємства. 

З точки зору маркетингу, останнім часом намітився певний зсув 
у пріоритетах споживачів: ні ціна, ні якість, ні функціональність вже 
не дозволяють виробнику виділитися на тлі конкурентів. Емоційна 
залученість споживачів і загальні цінності, створювані в більшій мірі 
за рахунок реалізації концепції соціальної відповідальності – це те, що 
виділяє фірму з числа подібних і забезпечує їй конкурентні переваги. 
Принципи соціальної відповідальності формуються за рахунок 
суспільних очікувань.  

Останнім часом громадські очікування щодо бізнесу значно 
змінилися, тепер суспільство стало байдуже до того, як компанія веде 
свою діяльність, що вона робить одночасно і як вона управляє своїми 
доходами. 
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При формуванні клієнтоорієнтованої стратегії можна 

сформулювати ряд переваг, які отримує підприємство: підвищення 

лояльності клієнтів; підвищення задоволеності клієнтів; поліпшення 

фінансових показників підприємства; збільшення попиту на товари і 

послуги компанії; розширення числа споживачів, збільшення числа 

нових клієнтів; підвищення репутації компанії. 

Постійно існує потреба у дослідженнях, які передбачають так 

званий гендерний підхід в аналізі ситуації. Гендерний підхід – це 
підхід, що базується на урахуванні різних потреб та ситуацій, в яких 

опиняються жінки та чоловіки через свої соціальні ролі. Це 

методологія включення суспільних інтересів і думок різних соціальних 

груп, врахування критерію розмаїття, вихід за межі усталених 

стереотипів.  

Безперечним є те, що виробники товарів і послуг дуже 

зацікавлені в тому, щоб споживачі, незалежно від гендерної 

належності, соціального становища, віку, стали активними 

споживачами товарів, які організатори торгівлі просувають на ринку.  

Сьогодні спільнота споживачів поставлена в нові для себе 

умови, пов’язані зі свідомим та обґрунтованим вибором товарів та 

послуг, які дійсно мають задовольнити індивідуальні потреби індивіда. 
Наявність гендерних стереотипів організації повсякденного життя веде 

до формування стереотипів споживання тих товарів, які необхідні для 

задоволення стійких потреб людини. 

Отже, мова йде про здатність розпізнавати гендерні фактори під 

час формування клієнтоорієнтованої стратегії, а також фокусуватися 

на них з метою досягнення гендерної рівності. Реалізація принципу 

гендерної рівності вимагає всебічної підтримки, партисипації та внеску 

кожного функціоналу. Важливо, щоб кожен працівник підприємства 

був гендерночутливим, пройшов навчання з опанування специфічними 

гендерними технологіями, а також мотивованим на досягнення 

гендерної рівності на підприємстві в цілому, що сприятиме 
подальшому впровадженню та урахуванню гендерної складової під час 

розробки клієнтоорієнтованої стратегії. Своєрідним «каталізатором» 

процесів гендермейнстрімінгу може бути особа, відповідальна за 

гендерний розвиток підприємства, яка безпосередньо залучається до 

реалізації усіх гендерних заходів, є цінним ресурсом підвищення 

адаптивної спроможності впливати на організаційні процеси.  
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ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВ 

РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 

 

Підприємства, здійснюючи свою повсякденну діяльність, 
стикаються з великою кількістю проблем різного характеру. Рівень 

економічної безпеки підприємства безпосередньо залежить від того, 

наскільки ефективно його менеджмент здатний запобігти можливим 

загрозам, а також ліквідувати негативні наслідки від впливу зовнішніх 

і внутрішніх дестабілізуючих факторів. 

Наявні визначення розглядають загрози як:  

– «...будь-який конфлікт цілей із зовнішнім середовищем або 

внутрішньою структурою і алгоритмами функціонування» (В. Гусєв); 

– «...реально чи потенційно можливі дії або умови навмисного 

або випадкового (ненавмисного) порушення режиму функціонування 

підприємства шляхом нанесення матеріального (прямого або 

непрямого) шкоди, що приводить до фінансових втрат, включаючи і 
упущену вигоду» (В. Ярочкін); 

– «...потенційно можливі або реальні події, процеси, обставини 

або дії зловмисників, здатні завдати моральну, фізичну або 

матеріальну шкоду» (А. Соснін); 

– «...такий розвиток подій, дія (бездіяльність), внаслідок яких 

з’являється можливість або підвищується ймовірність порушення 

нормального функціонування підприємства і недосягнення ним своїх 

цілей, зокрема, нанесення підприємству будь-якого виду збитку» 

(В. Гапоненко, А. Беспалько, А. Власков). 

Загрози економічної безпеки підприємства класифікуються 

дослідниками (А. Загребельна, Г. Коржов, М. Мусатаєва та ін.) за 
такими ознаками: 1) джерелом – зовнішні, обумовлені впливом 

зовнішнього середовища і внутрішні, обумовлені станом конкретного 

підприємства; 2) можливістю прогнозування – прогнозовані і 

непрогнозовані; 3) імовірністю виникненння – реальні зміни, які вже 

відбулися, і потенційні, які можуть статися за певних умов; 

4) ставленням до них – об’єктивні і суб’єктивні; 5) характером впливу 

– опосередковані, які діють за певних додаткових умов, і загрози, які 

виявляються безпосередньо, прямо викликаючи негативні зміни; 

6) розміром завданих збитків – несуттєві, суттєві, катастрофічні; 

7) загрози, які цілеспрямовано створюються іншими суб’єктами, та 
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«стихійні», викликані наслідками випадкових подій; 8) загрози, які 

частково піддаються нейтралізації, і загрози, які піддаються свідомому 

управлінню. 

Для кожного підприємства «зовнішні» і «внутрішні» загрози є 

індивідуальними. Суттєвий вплив на склад загроз здійснює галузева 

спеціалізація підприємства, яка проявляється на рівні поточної 

діяльності. 

Діяльність підприємств роздрібної торгівлі з приводу закупівлі, 
зберігання і реалізації товарів передбачає формування тісних 

довготривалих партнерських відносин саме із представниками 

мікросередовища. Відповідно, підприємства галузі повинні 

здійснювати постійний моніторинг і розробляти заходи, спрямовані на 

недопущення виникнення загроз економічній безпеці в процесі своєї 

взаємодії з різними суб’єктами ринку, серед яких виокремлюються 

насамперед споживачі, постачальники, конкуренти, фінансово-

кредитні установи, органи державного управління. 

Серед загроз з боку останніх виділяють наступні [1]: 

1) постачальники: несвоєчасність постачання; невиконання умов 

договорів; постачання неякісної продукції; розрив зв'язків; шахрайські 

дії тощо; 2) споживачі: зміна смаків, зниження платоспроможного 
попиту; об’єднання в групи з метою впливу на рівень цін; поширення 

неправдивої інформації про підприємство, персонал, товари; 

несумлінні і шахрайські дії та ін.; 3) конкуренти: агресивна політика 

збільшення ринкової частки; недобросовісна конкурентна політика; 

демпінг цін; переманювання персоналу; впровадження технічних 

інновацій; монополізація зв’язків з постачальниками; 

несанкціонований доступ до конфіденційної інформації, що становить 

комерційну таємницю, тощо; 4) фінансово-кредитні установи: 

ускладнення в отриманні комерційних кредитів, підвищення ставок за 

ними, зміна умов кредитної угоди та ін.; 5) органи державного 

управління: зміна чинного законодавства; корупційні дії; економічний 
тиск з боку місцевих органів самоврядування; лояльність до окремих 

підприємств торгівлі; непрозорість дозвільної системи; збільшення 

податкового тиску; підвищення мінімальної заробітної плати і 

відрахувань на соціальні заходи; введення жорстких екологічних норм; 

збільшення кількості перевірок та ін.  
 

Список джерел інформації 
1. Мезенцева О. Н. Экономическая безопасность предприятий торговли 

как основа обеспечения их эффективного функционирования и развития /  

О. Н. Мезенцева // Альманах современной науки и образования. – 2013. –  
№ 3 (70). – C. 104–107. 
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МИСТЕЦТВО СУЧАСНОЇ РЕКЛАМИ 
 

Для будь-якого бізнесу ефективність реклами – це потенціал 

майбутніх фінансових перемог. 

Саме можливість перебувати в постійному контакті із 

споживачем та відслідковувати статистику робить інтернет-рекламу 

найбільш ефективним засобом, що найшвидше окупається. 

SEO (пошукова оптимізація) згідно з дослідженням має 

найвищий відсоток охоплення цільової аудиторії та рівня конверсії. 

Контекстна реклама дуже ефективна, тоді як над SEO-оптимізацією 

потрібно попрацювати значно довше. Рентабельність такої кампанії 
легко вимірюється у вигляді вартості за клік . 

Медійна реклама – не настільки інформативна, але також 

достатньо дієва, а вірусний маркетинг – найкреативніший вид реклами, 

який спонукає передавати вірусне відео, картинку, текст від 

користувача до користувача Інтернету. 

Соціальний маркетинг і еmail-розсилка – теж дуже 

результативні види реклами. Таким чином можна стимулювати і 

повторні покупки. 

Ретаргетинг – це інструмент, який може суттєво підняти 

конверсію внаслідок повторного показу реклами тим, що вже 

відвідували сайт та з тієї чи іншої причини нічого не придбали. 
Розрізняють три види таргетингу: за інтересами, споживацький та 

товарний. Ретаргетинг за інтересами розрахований на користувачів, які 

відвідали на сайті певну групу товарів. Споживацький підходить 

більше малим і середнім компаніям. Товарний ретаргетинг нагадує 

покупцю тільки про один конкретний продукт. 

Реклама в Google приносить найбільше цільових клієнтів, але в 

соцмережі користувачі інтернету проводять чи не найбільше свого 

часу, а тому там можна напрацювати широку і в тому числі 

зацікавлену цільову аудиторію.  

Будь-яка кампанія в Facebook, дякуючи даним про таргетинг, 

сегментацію та CTR оголошень, підготує вам хороший фундамент для 

початку рекламної діяльності в Instagram. Та необхідно пам’ятати, що 
потрібний постійний аналіз перш ніж передбачати, що те, що працює 

на одній платформі, буде працювати на іншій. 

У XXI столітті інтернет-індустрія переживає бум. Організації, 

які застосовують Інтернет в бізнесі, а саме, для реалізації свого товару 

або послуг, взаємодії зі споживачами і постачальниками, економічно 
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ростуть швидше, збільшуючи виробничий потенціал. Найвища частка 

світової інтернет-торгівлі припадає на економіку Великобританії і 

становить 8,5% від ВВП (2,3 трлн дол.). Швидкий підйом інтернет-

економіки у Великобританії – хороший показник для малих і середніх 

підприємств, які працюють в цьому секторі. 

Згідно з дослідженнями BCG (Бостонська консалтингова група), 

протягом останніх трьох років доходи компаній, що використовують 

Інтернет в своєму бізнесі, щорічно росли на 12,5%. Інтернет-реклама – 
це не тільки ваша перспектива та майбутнє, це реалії сьогодення. 

Ефект від реклами може наступати не відразу й бути 

розтягнутим у часі, він буває економічний та комунікативний. 

Економічна ефективність – оцінка економічної доцільності зроблених 

вкладень, яка залежить від комунікативної. Комунікативна 

ефективність визначає комунікативний вплив рекламного 

повідомлення на цільову аудиторію: який сформувався образ товару 

або фірми, запам’ятовуваність та ступінь упізнання реклами, наскільки 

точно передано рекламне повідомлення або наскільки воно являється 

новим носієм інформації, яку ще не бачили споживачі. 

Надзвичайно важливою є оцінка ефективності інтернет-реклами 

за традиційними показниками рентабельності маркетингової 
діяльності, що передбачає, у першу чергу, виокремлення витрат на 

рекламу від загальних постійних витрат та співвіднесення їх із 

додатковим прибутком від маркетингової діяльності. 

Комплексна оцінка ефективності інтернет-реклами може бути 

основою впровадження ефективної маркетингової політики та 

обґрунтування правильних управлінських рішень у сфері 

вдосконалення всієї збутової діяльності підприємства.  

Мережа Інтернет є найбільш поширеним інформаційним 

засобом у сучасному глобальному світі, який за останні періоди 

збагатився новими суспільно-необхідними функціями, серед яких: 

реклама, організація системи пошуку, засоби взаєморозрахунків тощо. 
Ці та інші обставини дають можливість використання інтернет-ресурсу 

в маркетинговій та інших видах менеджменту та фінансово-

господарській діяльності.  

Використання сучасних інформаційних технологій, а особливо 

інтернет-реклами, є потужним джерелом підвищення ефективності 

просування товарів, що особливо важливо для розвитку 

підприємництва в нашій країні. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ 
 

Любое современное предприятие невозможно представить без 

внедрения новых технологий и соответствующего оборудования, 

обеспечивающих конкурентоспособность выпускаемой продукции. 

Учитывая необходимость увеличения объемов производства 

продуктов питания и постоянно ожесточающиеся требования к их 

качеству, изыскание новых технологий в пищевой промышленности, 

несомненно, важно и актуально.  
Анализ причин, сдерживающих инновационную активность 

предприятий пищевой промышленности Украины, показал, что 

наиболее весомыми из них являются: недостаточное количество 

необходимых финансовых ресурсов для реализации инновационных 

проектов; высокие инновационные издержки на технико-

технологическое оборудование и заработную плату высококвали-

фицированному персоналу; отсутствие гарантированной быстрой 

окупаемости этих издержек.  

Экономика страны, в частности ее пищевая промышленность, 

нуждается в поиске источников финансирования инновационных 

проектов, урегулировании механизмов использования кредитных 
ресурсов, внедрении эффективной системы налоговых льгот. 

Действенным рычагом ускорения научно-технического прогресса в 

этой отрасли может стать применение опыта развитых стран мира 

относительно усиления роли государства в инновационном процессе. 

Пищевая промышленность Украины является стратегической 

отраслью экономики, обеспечивающей здоровье нации и 

продовольственную безопасность государства. Уровень удовлетворения 

потребностей населения в качественных и доступных продуктах 

питания является одной из важнейших характеристик уровня жизни.  

Повышение качества, расширение ассортимента, увеличение 

сроков хранения и экологическая безопасность продуктов питания в 

значительной степени определяют здоровье нации, продолжительность 
жизни и активность населения. В рамках парадигмы устойчивого 

инновационного развития особую актуальность приобретает 

повышение не только экономической и социальной, но и экологической 

эффективности предприятий пищевой промышленности. Решение этой 

задачи возможно только при условии повышения инновационной 

активности пищевых предприятий, обеспечивающих производство 
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новых видов продукции, при освоении новейших форм ее хранения, а 

также способов продвижения готовых продуктов в группы населения с 

разным уровнем доходов.  

Целью тезисов является изложение результатов определения 

основных параметров устойчивости и направлений обеспечения 

инновационного развития исследуемой выборки пищевых 

предприятий Украины с учетом существующего уровня обеспечения 

их хозяйственной деятельности и тенденций и возможностей внешней 
рыночной среды хозяйствования. 

Деятельность пищевых предприятий Украины имеет ряд 

особенностей, которые существенно влияют на их развитие. К ним 

относят: 

 высокие санитарно-гигиенические и экологические 

требования к продуктам питания и технологии их производства;  

 ограниченный срок хранения и доставки ряда видов готовой 

продукции; 

 постоянное повышение требований безопасности для 

здоровья потребителей, ограничивающих использование отдельных 

видов сырья; 

 индивидуализация спроса на локальных рынках и в 

отдельных группах потребителей и др. 

Украина долгое время называлась житницей Европы.  

56% общей площади земли является пахотным, поэтому 

украинские производители могут выращивать и выращивать огромное 

количество зерновых культур, фруктов, овощей и скота.  

Такие идеальные условия означают, что со временем Украина 

превратилась в одну из центрально-европейских стран с огромным 

числом предприятий по производству и переработке пищевых 

продуктов. Уровни инвестиций в секторе растут, создавая большие 

возможности для производства, переработки и упаковочного 

оборудования и производителей оборудования, чтобы выйти на очень 
прибыльный рынок. 

Таким образом, Украина имеет все предпосылки и основания 

стать одной из ведущих стран по уровню инновационного развития 

пищевой промышленности. 
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Секція 11. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА 

 
Т.В. Андросова, канд. екон. наук, проф. (ХДУХТ, Харків) 

О.О. Горгуль, магістрант (ХДУХТ, Харків) 
 

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ  

МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ТЕХНОЛОГІЙ 
 

Від масштабів, форм та рівня включення держав до глобальної 

економічної системи залежить інноваційна активність суб’єктів 

господарювання та їх здатність продукувати високотехнологічні 

товари і послуги, ефект яких забезпечує зростання міжнародної 

конкурентоспроможності як окремих економічних агентів, так і цілих 

галузей, і секторів світового господарства. Серед основних причин 

економічної глобалізації виділяють: науково-технічний прогрес, 
розширення сфери діяльності міжнародних організацій і лібералізацію 
зовнішньої торгівлі, транснаціоналізацію компаній. 

Загальнопланетарний характер економічної глобалізації 

зумовлює глобалізацію інноваційної сфери, яка закладає фундамент 

діяльності світового ринку технологій та супроводжується глобальною 

інтернаціоналізацією науки і техніки, інформатизацією суспільства, 

формуванням глобального технологічного циклу, транснаціоналізацією 
НДДКР, становленням глобального науково-технічного простору, 

швидким розповсюдженням технологічних новинок по каналах світової 

торгівлі, через мережі транснаціональних компаній. 

Міжнародний ринок технологій розглядають як сукупність 

взаємозв’язків міжнародного рівня між економічними суб’єктами з 

приводу міжнародного трансферу технологій та інновацій; систему, що 
забезпечує обмін технологіями та інноваціями у матеріальній та 

нематеріальній формі на основі попиту та пропозиції, і формується у 

процесі міжнародного трансферу технологій та під дією 

глобалізаційних чинників.  
Характерними рисами сучасного міжнародного ринку 

технологій являються: міжнародний поділ праці у сфері науки та 
технологій; розміщення закордонних НДДКР підрозділів міжнародних 
корпорацій за принципом максимального використання переваг 
міжнародного поділу праці у сфері науки і технологій; реалізація 
складних міждержавних науково-дослідних програм; розвиток 
«екологічних» технологій, спрямованих на подолання негативних     
наслідків техноглобалізму; активний розвиток сфер переважного 
здійснення НДДКР, потенційно сприятливих для міжнародного 
трансферу технологій (комп’ютерні технології, наноматеріали, 
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біотехнології, медицина, соціологія та освіта); залучення до 
інноваційної діяльності всіх економічних суб’єктів, найбільш 
сучасними з яких є індивідуали-інноватори, інноваційні компанії 
старт-апи і спін-офи; конкурентні переваги міжнародних корпорацій у 
сфері високих технологій та інновацій; спільні міжкорпораційні та 
міждержавні науково-дослідні проекти; концентрація фінансових 
ресурсів корпорацій та держав у сфері НДДКР; сучасні форми 
міжнародного трансферу технологій; розвиненість інноваційної 
інфраструктури (технологічні парки, кластери, центри трансферу 
технологій, бізнес-інкубатори); інтеграція науково-освітніх установ та 
бізнес-структур у сфері НДДКР; значні обсяги ліцензування між 
закладами освіти та корпоративним сектором; побудова сучасних, 
глобальних та інноваційних міжнародних корпорацій (інновації сфери 
виробництва, продажів, постачання, післяпродажного обслуговування, 
управління); створення «корпоративних університетів» навколо 
пріоритетних напрямків досліджень корпорації-засновниці тощо.  

Перспективними тенденціями розвитку міжнародного ринку 
технологій у ХХІ ст. є такі: збільшення ролі та значення інноваційно-
технологічної складової економічного зростання національних 
економік; посилення технологічного розриву між країнами 
(розвиненими та тими, що розвиваються); виникнення технологій 
міждисциплінарного характеру; зростання обсягу ринку; розширення 
меж ринку за рахунок збільшення доступу країн до світових 
інноваційно-технологічних надбань в умовах розвитку 
техноглобалізму; зростання інноваційної та трансферної активності 
міжнародних корпорацій; переважання внутрішньокорпораційного 
трансферу технологій та інновацій над обсягом трансферу за межі 
корпорації; підвищення технологічної ємності продукції міжнародних 
корпорацій; зростання обсягу іноземних інвестицій в національні 
НДДКР та комерціалізацію технологій; широке проникнення 
технологій та інновацій з виробничої сфери у сферу менеджменту; 
трансформація інноваційних стратегій міжнародних корпорацій з 
орієнтацію на побудову глобальної інноваційної компанії, та їх 
уніфікація; збільшення обсягу патентування та реєстрації торговельних 
марок; уніфікація законодавства у сфері захисту інтелектуальної 
власності у  регіональному та загальнопланетарному масштабі (закони 
про патенти, про товарні знаки, про авторські прав та суміжні права, 
про захист корисних моделей тощо); формування концепції 
«відкритих» інновацій та інновацій з відкритим доступом. 

Отже, світовий ринок технологій останніми роками демонструє 
високу динаміку розвитку, стрімке нарощування масштабів, 
диверсифікацію продуктово-видової та суб’єктної структури. 
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Т.В. Андросова, канд. екон. наук, проф. (ХДУХТ, Харків) 

М.С. Кот, асп. (ХДУХТ, Харків) 

 

СТРАТЕГІЯ ІНТЕГРОВАНИХ МАРКЕТИНГОВИХ 

КОМУНІКАЦІЙ У МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ 

 

Сучасним інструментом управління господарською діяльністю 

підприємства в умовах наростаючих змін в зовнішньому середовищі і 
пов'язаною з цим невизначеності є методологія стратегічного 

управління. Для успішної господарської діяльності підприємств 

торгівлі необхідні цілеспрямована концентрація сил і правильно 

обрана стратегія. 

Стратегія є детальним всебічним комплексним планом, 

призначеним для того, щоб забезпечити здійснення місії організації і 

досягнення її цілей. Стратегія організовує мислення менеджера, його 

цілепокладання, вибирання засобів досягнення мети. Маючи перед 

собою в реальних ситуаціях безліч альтернатив, менеджер черпає в 

стратегії, перш за все, критерії їх вибору. У такій інтерпретації поняття 

стратегії збігається з положенням І. Ансоффа, який стверджував, що по 

своїй сутності стратегія є набір правил для ухвалення рішень, якими 
організація керується в своїй діяльності. 

Поняття стратегії є центральним в теорії стратегічного 

управління, проте далеко не єдиним. На сучасному світі воно 

спирається на ряд таких понять, як стратег, місія, потенціал, оточення, 

конкурентні переваги, цільові установки, цілі. М.Х. Мескон, 

визначаючи сутність стратегії, стверджує, що «стратегія є детальним 

всебічним комплексним планом, призначеним для того, щоб 

забезпечити здійснення місії організації і досягнення її цілей». Філіп 

Котлер відзначає, що стратегія – це план досягнення розвитку 

стратегічних бізнес-одиниць, а також посилається на цільове 

обґрунтування стратегії: «Кожен бізнес повинен змоделювати 
стратегію досягнення поставлених цілей». І.Н. Герчикова вважає, що 

вибір стратегії необхідно здійснювати на основі порівняння 

перспектив розвитку фірми в різних видах діяльності, встановлення 

пріоритетів і розподілі ресурсів і пропонує виділяти наступні види 

стратегій (табл.). 

Залежно від масштабу діяльності виділяють загальну стратегію, 

яка є процесом розробки найбільш узагальнених концептуальних 

основ подальшого розвитку підприємства, і допоміжними стратегіями, 

в ході яких визначаються заходи і програми, які необхідні для 

досягнення поставленої мети або комплексу цілей.  
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Таблиця 

Види стратегій господарюючого суб’єкта 

 
Вид стратегії Зміст 

Продуктово-ринкова 

стратегія 

 

Передбачає гнучке пристосування діяльності фірми до 

ринкових умов з урахуванням позиції товару на ринку, рівня 

витрат на дослідження ринку, комплексу заходів щодо 

форсування збуту, а також розподіл засобів, асигнованих на 

маркетингову діяльність між вибраними ринками 

Конкурентна стратегія 

 

Направлена на зниження витрат виробництва, 

індивідуалізацію і визначення шляхом сегментації нових 

секторів діяльності підприємства на конкретних ринках 

Стратегія управління 

набором галузей 

 

Передбачає, що вище керівництво фірми постійно тримає під 

контролем види діяльності і номенклатуру продукції по фірмі в 

цілому в цілях диверсифікації видів діяльності 

Стратегія нововведень  Передбачає впровадження нових технологій і видів продукції 

Стратегія 

капіталовкладень 

 

– Передбачає відносного рівня капіталовкладень на основі 

розрахунку масштабів діяльності підприємства в цілому;  

– визначення конкурентних позицій фірми по відношенню до 

суперників;  

– з’ясування можливостей фірми на основі результатів 

планерування і виконання планів шляхом організації 

оперативно-господарської діяльності 

Стратегія розвитку 

 

Направлена на реалізацію цілей забезпечення стійких темпів 

розвитку і функціонування фірми як в цілому, так і її підрозділів 

(розширення вертикальної інтеграції, підвищення 

конкурентоспроможності підприємства, розширення зарубіжних 

капіталовкладень тощо) 

Стратегія поглинання 

 

Поглинання передбачає придбання акцій інших підприємств, 

що характеризуються швидким зростанням з метою підвищення 

ефективності діяльності фірми 

Стратегія зарубіжного 

інвестування 

Направлена на створення за кордоном власних підприємств  

Стратегія орієнтації на 

розширення експортної 

діяльності 

Передбачає орієнтацію на задоволення потреб іноземних 

споживачів 

Стратегія 

зовнішньоекономічної 

експансії 

Передбачає по всіх видах діяльності створення закордонного 

підприємства, закордонне ліцензування 

 

Формування стратегії інтегрованих маркетингових комунікацій 

забезпечить стійкість положення фірми як цілі глобальної політики по 

наступних напрямах: проектування нових ринків, організація 
міжнародної діяльності; інвестиційна політика; кадрова політика. 

Використання різних комбінацій комплексу маркетингових 

комунікацій в загальній стратегії підприємства сприяє ефективній 

адаптації підприємства до складного міжнародного середовища. 



 75 

Т.В. Андросова, канд. екон. наук, проф. (ХДУХТ, Харків) 

К.О. Твердохліб, магістрант (ХДУХТ, Харків) 

 

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЙ  

В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 

Дослідження еволюції розвитку корпорацій показало, що в 

процесі індустріального розвитку в міжнародному ринковому 

середовищі конкуренція поступово набуває нових характерних рис та 

змінює свій вектор від переважного використання порівняльних 

національних переваг, характерних кінцю XIX – початку XX ст., до 

використання динамічно змінних конкурентних переваг, заснованих на 

науково-технічних досягненнях, інноваціях на всіх стадіях від 
створення товару до просування його від виробника до споживача 

притаманних другій половині XX – початку XXI ст. Інформаційна 

революція суттєво вплинула на конкуренцію трьома способами: 

змінила структуру галузей, і таким чином встановила нові правила 

конкуренції; створила нові конкурентні переваги, надаючи компаніям 

нові можливості перевершити конкурентів в продуктивності; породила 

кардинально нові види бізнесу на основі вже існуючих в компанії 

процесів і операцій. 

Взаємозалежність міжнародних корпорацій та процесів 

глобалізації чітко прослідковується через покоління їх розвитку. Перші 

витоки зародження міжнародних корпорацій сягають кінця  
XІX – початку ХХ ст., коли діяльність першого покоління корпорацій 

була пов’язана з видобутком сировини в колоніальних країнах Азії, 

Африки, Латинської Америки та її переробкою в метрополіях, шляхом 

інвестування у сировинні галузі іноземних країн зі створенням там 

розподільчих і збутових підрозділів. Суб’єктами транснаціоналізації в 

цей період виступали зазвичай об’єднання компаній різних країн, так 

звані міжнародні картелі, які проводячи узгоджену цінову та збутову 

політику. В період між двома світовими війнами розвинулися 

міжнародні корпорації другого покоління, діяльність яких була 

спрямована на виробництво військової техніки для провідних 

європейських країн, Америки та Японії, та пов’язана з посиленням ролі 

зарубіжних виробничих підрозділів корпорацій, інтеграції зарубіжних 
виробничих і збутових операцій. 

З початком 60-х років XX століття та розпадом колоніальної 

системи розпочався розвиток міжнародних корпорацій третього 

покоління, який характеризується ще більшим посиленням ролі 

зарубіжних підрозділів корпорацій, які з метою обслуговування 

місцевих ринків, почали спеціалізуватись на виробництві тієї 
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продукції, що раніше вироблялась лише в країні базування. В 

результаті хвилі інновацій ці корпорації почали широко 

використовувати досягнення науково-технічної революції (НТР) та 

сприяти їх поширенню до периферійних зон світового господарства. 

Саме під впливом НТР відбувається численне зростання, посилення 

значення та активне завойовувати міжнародними корпораціями 

світових ринків. 

Прискорений розвиток науково-технічного прогресу (НТП) та 
зростаюча конкуренція на світових ринках призвели до формування на 

початку 1980-х  років  міжнародних корпорацій четвертого покоління, 

які почали розміщувати свої виробничі процеси в тих країнах, де це 

було економічно доцільним. Це стало можливим завдяки зростаючому 

розвитку численних інформаційних і транспортних комунікацій та 

формуванню єдиного ринкового та інформаційного простору. 

Численна кількість злиттів та поглинань призвела до концентрації 

виробництва і капіталу у лідируючих міжнародних  корпорацій.  

П’яте покоління міжнародних корпорацій, яке почало 

формуватись на початку XXI ст., виступає головними генераторами і 

поширювачами наукових ідей і концепцій. Основними конкурентними 

перевагами цих корпорацій стали: технологія, яка є визначальний 
чинник економічного зростання; переважний обсяг виробництва та 

обміну технологіями; формування глобальних мереж виробництва; 

швидке зростання кількості зарубіжних філій корпорацій;  активне 

здійснення прямих іноземних інвестицій у закордонні філії; 

переміщення технологій і тим самим підвищення технологічного рівня 

закордонних філій, що сприяє розвитку певної галузі господарства і 

підвищенню її конкурентоспроможності; функціонування в умовах 

глобальної конкуренції; активне функціонування у високо-

технологічних секторах, для яких притаманні значні витрати на 

інноваційну діяльність, висока наукомісткість доданої вартості, 

динамічність організаційно-структурних змін, що суттєво впливає на 
корпоративні стратегії розвитку.  

Таким чином, з’явившись як продукт глобалізації, міжнародні 

корпорації почали керувати цим процесом і прискорювати його в цілях 

максимізації власних економічних інтересів. На сьогоднішній день 

саме міжнародні корпорації відіграють найважливішу роль в процесі 

глобалізації та фактично вирішують ключові питання нового 

економічного і територіального переділу світу і, будучи активним 

учасником процесів глобалізації, задають темп та характер розвитку 

суспільства. 
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ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА  

В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 

В умовах глобалізації та поглиблення міжнародних економічних 

відносин, важливу роль у забезпеченні сталого розвитку національної 
економіки відіграє експортний потенціал національних підприємств. 

Сьогодні євроінтеграційний напрямок є стратегічним курсом України, 

з цієї точки зору, саме експортний потенціал виступає основою для 

розробки стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок. Тобто, 

фактори, які впливають на його розвиток, безпосередньо впливають та 

визначають процедуру формування стратегії виходу підприємства на 

зовнішній ринок. За своєю сутністю, експортний потенціал 

підприємства – це сукупні можливості підприємства, які є в наявності 

та  спроможні бути мобілізовані для вирішення низки задач, що  

постають перед підприємством, з метою його сталого розвитку на 

міжнародному ринку за допомогою споживчих цінностей та з 

урахуванням впливу екзогенних (зовнішніх) факторів. 
Дослідження експортного потенціалу промислового 

підприємства та визначення напрямків його розвитку, дозволяє надати 

об’єктивну оцінку впливу структури та обсягів  експорту на сукупний 

економічний потенціал, оцінити його динаміку, вектори та шляхи 

підвищення ефективності діяльності промислового підприємства на 

зовнішніх ринках. Сталий розвиток експортного потенціалу 

підприємств сприяє зростання іноземних валютних надходжень, а його 

складові мають вагоме значення для економічної безпеки країни. 

Базисом експортного потенціалу є ресурсо-сировинна база та стан 

економіки на сучасному етапі. Елементами експортного потенціалу 

підприємства виступають: внутрішній потенціал  (кадровий потенціал, 
управлінський потенціал, фінанси та ін.);  потенціал цільового 

зарубіжного ринку та умови виходу на нього, тобто локальний 

потенціал цільового ринку; зовнішні фактори (торговельний режим на 

цільових ринках). Крім того, фахівці наголошують, що розвиток 

експортного потенціалу потребує дотримання низки взаємопов’язаних 

між собою складових, а саме:  інноваційність продукції та захищеність 

прав інтелектуальної власності; необхідність проведення моніторингу  

потенційних споживачів ; побудова мережі сервісного та гарантійного 

обслуговування; постійність та адекватність позиціонування продукції 

на ринку; передбачення шляхів захисту підприємства від зміни 
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ринкової кон’юнктури; забезпечення економічної ефективності та 

інвестиційної привабливості підприємства. Залежно від ступеня 

контролю, виділяють такі фактори впливу на експортний потенціал 

підприємства, як внутрішні – ендогенні фактори (пов’язані з 

діяльністю підприємства, його зовнішньоекономічною маркетинговою 

стратегією та характеристиками менеджменту) та зовнішні – екзогенні 

(стан політичного, географічного, природно-кліматичного середовища 

експортного ринку).  
З метою сталого ефективного розвитку експортного потенціалу 

підприємств актуальним є впровадження низки макроекономічних 

заходів щодо формування інфраструктури його розвитку. Елементами 

такої інфраструктури виступають: фінансові інституції, орієнтовані на 

інвестиційну діяльність та кредитування експорту, налагодження 

співпраці із зарубіжними та міжнародними банками для залучення 

ресурсів; лізингові компанії та науково-дослідні інститути, що 

покликані забезпечувати доступ до нових технологій; страхові 

компанії, які спроможні мінімізувати втрати від ризиків, пов’язаних з 

безпосередньою діяльністю та страхувати гарантії і кредити банків; 

інформаційно-аналітичні центри, які здійснюють моніторинг 

зовнішніх ринків; асоціації експортерів, здатні вирішувати загальні 
проблем своїх членів та лобіювати інтереси на національному, 

наднаціональному та міжнародному рівнях. 

Враховуючи вагомий вплив іноземного капіталу на розвиток 

експортоорієнтованих галузей національної економіки та його 

динаміку, важливо підкреслити, що створення державою сприятливого 

економічного клімату для діяльності виробників-експортерів 

сприятиме інтенсивному розвиткові експортного потенціалу. Разом з 

тим, забезпечення очікуваних параметрів експортного потенціалу 

вимагає дотримання керівниками підприємств низки принципів на 

ендогенному рівні, що сприятиме раціональності прийняття і реалізації 

управлінських рішень щодо укладання і виконання експортних 
контрактів, оновленню виробничого обладнання, на якому 

виготовляється продукція на експорт, оптимізації логістичних систем.   

Особливо актуальним є стимулювання розвитку експортного 

потенціалу національних підприємств в умовах євроінтеграції, тобто   

розробка саме такої експортної стратегії діяльності підприємства, 

метою якої є з розширення міжнародного співробітництва в умовах 

євроінтеграції. В цьому аспекті доцільно акцентувати увагу на 

переорієнтації експорту з сировинної на технологічну складову, що 

сприятиме підвищенню рівня конкурентоспроможності національної 

економіки.   
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МЕТА І ПРИНЦИПИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ 

 
Ризик є невід’ємним атрибутом фінансово-господарської 

діяльності підприємств і потребує значної уваги з боку фінансових 
менеджерів. Існування певного рівня ризику операцій зовсім не 

означає, що від них треба відмовитися. Адже відмова буде 
рівнозначною втраті очікуваних доходів і прибутків. В усьому 

потрібна міра і зваженість фінансових рішень. 
Звичайно, від можливих втрат у ринковому середовищі ніхто не 

застрахований. Але це не свідчить про те, що з метою повного 
уникнення втрат потрібно проводити лише консервативну політику. 

Важливо не просто боятися ризиків у ринковій діяльності, а вчасно 
аналізувати причини небажаного розвитку подій, враховувати 

попередній негативний досвід, постійно коригувати систему 
оперативних дій з позицій максимізації результату. 

Важлива роль у визначенні допустимого рівня ризику, 

прогнозуванні імовірності настання ризикових подій та своєчасній 
нейтралізації їх негативних наслідків відводиться ризик-менеджменту. 

Ризик-менеджмент – це система заходів щодо виявлення, 
оцінки, профілактики та страхування ризиків і включає стратегію і 

тактику управлінських дій. 
Стратегія ризик-менеджменту є сукупністю обраних 

підприємством управлінських заходів, спрямованих на досягнення 
поставленої мети управління ризиком і допомагає сконцентрувати 

зусилля і ресурси на найоптимальніших варіантах рішення. Після 
досягнення поставленої мети кожна стратегія перестає 

використовуватися, оскільки нові пріоритетні завдання діяльності 
зумовлюють необхідність розробки нової стратегії. Основною 

стратегічною метою управління ризиком можна визначити як завдання 
захисту підприємства від несприятливого впливу факторів 

зовнішнього середовища, так і завдання оптимізації внутрішнього 
середовища та ін. 

Тактика ризик-менеджменту включає практичні методи і 
прийоми фінансового менеджменту для досягнення поставленої мети в 

конкретних умовах. Завданням тактичного управління фінансовими 
ризиками підприємства є вибір найбільш конструктивних і 

оптимальних способів зниження ризику та нейтралізації їх негативних 
наслідків у разі виникнення ризикової події у кожному конкретному 

випадку. 
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Об’єктами ризик-менеджменту є ризикові вкладення капіталу і 

система фінансових відносин. У процесі управління фінансові 

менеджери цілеспрямовано впливають на об’єкти управління в межах 

своїх управлінських функцій. До основних функцій суб'єкта ризик-

менеджменту відносять планування, організацію, мотивацію і 

контроль. 

Функція планування полягає в прогнозуванні імовірності 

можливих втрат за альтернативних варіантів здійснення фінансово-
господарських операцій. При цьому дуже важливо правильно 

передбачити можливі види ризиків, обґрунтувати джерела їх 

виникнення та можливі наслідки їх впливу на фінансові результати 

підприємства. Доцільно включати окремий розділ під назвою «Оцінка 

ризиків» до бізнес-плану будь-якого інвестиційного проекту. 

Організаційна функція ризик-менеджменту полягає у створенні 

спеціальних підрозділів для управління фінансовими ризиками, 

визначенні функціональних обов’язків окремих фінансових 

менеджерів і спеціалістів з питань страхування, координації їх дій. 

Функція мотивації пов’язана зі стимулюванням зацікавленості 

фінансових менеджерів у здійсненні фінансового моніторингу за 

рівнем ризикованості окремих операцій і виробленні ефективного 
механізму реагування на небажані тенденції економічного розвитку з 

метою мінімізації фінансових втрат. 

Контрольна функція ризик-менеджменту передбачає перевірку 

організації роботи зі зменшення ризиків, оцінку ефективності 

здійснених заходів з нейтралізації ризиків, оперативне втручання у хід 

фінансово-господарських процесів з метою своєчасного запобігання 

ризиковим подіям. 

Політика управління фінансовими ризиками є складовою 

загальної фінансової стратегії підприємства і полягає у розробці цілої 

системи заходів з виявлення фінансових ризиків, оцінювання рівня їх 

концентрації та імовірності виникнення, попередження небажаних 
наслідків ризикових подій та компенсації понесених втрат. 

У випадку, коли рівень фінансового ризику точно виміряти не 

вдається, процес обґрунтування доцільності управлінських рішень має 

базуватися на загальних евристичних правилах прийняття рішень в 

умовах ризику. Ризикувати можна лише в межах власного капіталу. Не 

можна ризикувати великими сумами капіталу, якщо очікуваний 

результат занадто малий. 
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СИТУАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ 

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ СФЕРИ ПОСЛУГ 

 

Функціонування підприємств сфери послуг в ринкових умовах 

відбувається під впливом факторів, які призводять до змін в різних 
економічних аспектах здійснення господарської діяльності. 

Незважаючи на можливі впливи, економічна діяльність підприємств 

представляє співвідношення ресурсів підприємства на вході і на 

виході, яке має відображати переваги доходної частини підприємства 

над витратною. Фактори впливу на економічну діяльність підприємств 

сфери послуг можна розподілити на чотири групи: соціально-

економічні, техніко-економічні, регіональні та природно-географічні. 

Необхідно відзначити, що всі групи факторів, в більшій або 

меншій мірі, впливають на формування системи управління 

підприємств з надання послуг міжнародного туризму. Але, 

незважаючи на це, система управління підприємств повинна 

забезпечувати їх гнучкість та адаптивність до конкурентного 
середовища ринку послуг. Формування ефективної системи управління 

відбувається завдяки науковими підходами, які відповідають обраній 

концепції управління. 

Підходи в управлінні – це принципи, стилі, методи, форми і 

засоби управління, що склалися в основі практики, наукових знань, 

рівня розвитку фірми і історичних умов, що використовуються в 

менеджменті з певною ідеологією та наслідками. У кожного з 

наукових підходів своя ідеологія, свої наслідки і історичні умови 

розвитку. Всі вони використовуються в менеджменті на різних рівнях 

професіоналізму менеджерів і персоналу, рівнях розвитку фірми, 

залежно від соціально-економічного і політичного устрою країни. 
В теорії управління виділяють низку основних підходів до 

управління підприємствами, серед яких: системний, адміністративний, 

динамічний, інтеграційний, комплексний, функціональний, процесний, 

маркетинговий, кількісний, нормативний, ситуаційний, поведінковий, 

відтворювальний. Розглядаючи підприємства сфери послуг слід 

зазначити на перевагах ситуаційного підходу до формування системи 

управління. Ситуаційний підхід тісно пов’язаний із системним та 

вважається його продовженням. На основі аналізу наукових праць 

таких вчених, як Р.Н. Лепа, Г. Кунц, Л.І. Федулова, Д.А. Поспелов, 

Н.Ю. Рекова встановлено, що на відміну від системного та процесного 
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підходів, ситуаційний підхід доцільно використовувати в управлінні 

підприємствами, які функціонують в умовах невизначеності та 

постійних змін факторів впливу. На теперішній час, ситуаційний підхід 

вважається найбільш передовим серед підходів до управління 

підприємством, на основі якого відбувається максимальне урахування 

впливу факторів внутрішнього та зовнішнього середовища. На його 

основі розробляється найбільш ефективний організаційно-економічний 

механізм управління для забезпечення вирішення господарських 
проблем та досягнення конкурентоспроможності на ринку. 

Сутність ситуаційного підходу полягає в адаптації управління 

підприємством до конкретних обставин, які на певний період часу 

мають великий вплив на його функціонування. Така адаптація 

відбувається на основі результатів «ситуаційного мислення», які 

допомагають управлінцям приймати рішення щодо доцільності 

використання тих чи інших прийомів та методів управління для 

досягнення поставлений економічних цілей. 

Методологія ситуаційного підходу розглядається як процес, 

який складається з чотирьох послідовних кроків: 

1. Керівник повинен бути ознайомлений із засобами 

професійного управління, які довели свою ефективність, розуміти 
процес управління, системного аналізу, методів планування та ін. 

2. Кожна із управлінських концепцій і методик має як сильні, 

так і слабкі сторони, і керівник повинен передбачити можливі 

наслідки, як позитивні, так і негативні. 

3. Керівник повинен вміти правильно сприймати та 

інтерпретувати ситуацію, тобто правильно визначити фактори, які є 

найбільш важливими в конкретній ситуації та який можливий ефект 

може відбутись при зміні однієї чи декількох змінних. 

4. Керівник повинен вміти пов’язувати прийоми, які визивають 

найменший негативний ефект та недоліки з конкретними ситуаціями. 

Такі навички забезпечують досягнення цілей організації максимально 
ефективним шляхом в умовах існуючих обставин. 

Отже, спочатку необхідно дослідити стан підприємства, оцінити 

існуючі моделі управління підприємством, визначити основні змінні, 

що впливають на підприємство, а потім вже здійснити вибір найбільш 

доцільних в даній ситуації методів управління. Основні змінні або 

ситуаційні змінні, що мають вплив на підприємство відіграють значну 

роль в методології ситуаційного підходу, тому що саме завдяки їх 

правильному вибору можливо зробити правильний вибір методу 

управління та застосувати його до існуючої ситуації. 
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ОСНОВНІ РІЗНОВИДИ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ ПІДПРИЄМСТВА 
 

За рівнем складності внутрішніх зв’язків бізнес-моделі можуть 

бути локальними (без взаємного зв’язку функцій та/або процесів 

конкретного підприємства, що моделюється) або інтегральними (з 

взаємним зв’язком функцій і процесів цього підприємства). 

Виробнича модель направлена на виробництво максимальної 

кількості продукції. Вона використовує інформаційну базу виробничих 

відділів, дані про стан фінансів, персонал та маркетингову діяльність 

підприємства.  
Така модель застосовується, як правило, підприємствами-

монополістами та підприємствами, що реалізують державні 

замовлення, для яких головним критерієм успіху є продуктивність 

виробництва. 

Ринкова модель має на меті ефективне пристосування 

підприємства до потреб конкретного ринку. Для цієї моделі 

застосовується фактично ті ж інформаційні джерела, що і у першому 

випадку. Таку модель використовують багато сучасних національних 

підприємств, особливо у малому і середньому бізнесі, внаслідок 

нестабільної ринкової ситуації у країні і неможливості для цих 

підприємств реально змінювати стан цієї ситуації. 
Маркетингова модель направляє вектор основних зусиль на 

формування діяльності підприємства відповідно до вимог ринку та 

споживачів, використовуючи попередні інформаційні джерела, але 

надаючи суттєву перевагу сегменту активної маркетингової діяльності 

підприємства і перетворюючи його у ефективний інструмент боротьби 

за ринок. 

Інноваційна модель має своєю метою виявлення і задоволення 

основних вимог споживачів відповідно до усіх можливостей 

підприємства за рахунок використання інструментів активного 

розвитку ринку. Це реалізується акцентом на залученні персоналу як 

носія інтелектуального капіталу в якості активного елемента 

виробничої системи з метою формування нових ефективних бізнес-
ідей. Крім попередніх інформаційних джерел, у цій моделі широко 

застосовуються дані про потреби та поведінку споживачів. 

Споживацька модель направлена на повне забезпечення усіх 

вимог споживачів. Можна сказати, що ця модель є результатом 

однобічного (гіпертрофованого) розвитку інноваційної та 

компромісної моделей з акцентом виключно на усі можливі забаганки 
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споживачів. У цій моделі споживач і його ринкова поведінка займають 

центральне місце, підпорядковуючи собі виробництво, ресурси (у тому 

числі фінанси і персонал) і маркетингову діяльність підприємства. 

Фінансова модель підприємства містить розрахунки потреб у 

фінансуванні, графіки погашення кредитів, надходжень і витрат. Вона 

дозволяє оцінити передбачувані сценарії розвитку подій, встановити 

вплив показників платоспроможності споживачів продукції на грошові 

потоки підприємства, визначити обсяги необхідного додаткового 
фінансування та оцінити вартість та відповідальність за залучення 

цього фінансування. Недоліком моделі є те, що вона не пов’язана з 

технологією виробництва. 

Економічна модель підприємства описує економічні засади 

ведення бізнесу, пов’язує основні параметри діяльності підприємства 

один з одним та з фінансовим результатом, враховує технологічні 

особливості і обмеження виробництва. Вона містить розрахунки 

собівартості продукції, визначає залежність собівартості від основних 

показників, дозволяє прогнозувати випуск продукції, керувати ціною, 

прибутком і ефективністю виробництва, а також визначає порогові 

значення параметрів, що вимагають прийняття вагомих управлінських 

рішень. Недоліком моделі є те, що вона не враховує фінансові ризики у 
вигляді невідповідності фінансування та переривання грошових 

потоків. 

Фінансово-економічна модель містить в собі обидві моделі і 

дозволяє на основі економічної моделі будувати прогноз руху коштів, 

оцінити обсяг і терміни надходжень коштів та розрахувати показники 

ефективності основної діяльності. Цією моделлю користуються для 

розробки моделі бюджету підприємства, експертизи бізнес-проектів, 

оцінювання витрат на проекти та моделювання інших локальних 

виробничих ситуацій.  

Ці моделі реалізуються трьома основними шляхами, що 

забезпечують ключові підходи до формування  бізнес-моделей 
підприємства. Перший (функціональний) – це детальний опис 

послідовності дій, що необхідно зробити працівникам для досягнення; 

другий (процесний) підхід дозволяє синтезувати бізнес підприємства і 

сформувати необхідний перелік робіт; третій (комбінований) підхід 

розглядає процеси на підприємстві як послідовний внесок у створення 

продукту як цінності, що має забезпечити підприємству відповідну 

конкурентну перевагу на ринку.  
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ЗАГАЛЬНИЙ ТРЕНД ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗМІН  

ТА ЇХ ВПЛИВ НА СТРУКТУРУ ЕКОНОМІКИ 
 

Світова економіка у 1990-ті роки досягла апогею у розвитку 

глобалізаційних процесів. Навіть незважаючи на очевидний зрив у 

вигляді відомої азійської кризи 1997–1998 рр., яка швидко переросла 

межі Східної Азії і поширилась у багатьох країнах і регіонах (у тому 

числі в Україні, Росії та інших державах, що утворилися на теренах 

колишнього Радянського Союзу), вона виглядала на межі двох століть 

і тисячоліть досить міцною та прогресуючою.  
На тлі поширення процесів глобалізації швидко формувалися 

елементи нової економіки, яка базується на інформаційних технологіях 

і на знаннях. Не випадково саме в цей період в США – безумовному 

лідері світових технологічних інновацій – виникає самий термін «нова 

економіка».  

Зараз є достатньо підстав говорити про те, що ми є свідками 

завершення наддовгого цивілізаційного циклу, який розпочався ще в 

IX ст. та став тисячолітнім періодом сходження та подальшого 

світового домінування Заходу. При цьому самий Західний світ стає 

ареною фундаментальних трансформаційних процесів, які, по суті, 

ведуть до зміни його природи, спонтанно породжуючи суспільні 
форми, які виходять за межі вузьких рамок звичної приватно-

капіталістичної економіки, форми забезпечення сталого розвитку на 

основі коеволюції суспільства та природи, мережеву економіку та 

мережеві спільноти, побудовані на далекосяжній інформатизації, 

«економіку спільної участі» (sharing economy), що ґрунтується на 

спільному (кооперативному) споживанні певних товарів і послуг, 

віртуальні корпорації та дистанційну зайнятість, формування нової 

соціальної структури з виходом на авансцену так званого креативного 

класу. Усі ці елементи просто не можуть бути вписані в принципи 

системи, побудованої на основі абсолютного домінування приватного 

інтересу індивідуума, що турбується винятково про максимізацію 

власного добробуту.  
При цьому слід звернути увагу на важливу особливість періодів, 

коли відбувається зміна технологічних парадигм – періоди так званого 

технологічного розриву. Саме під час них закладаються основи 

майбутнього лідерства та відставання. Адже міркування поточної 

економічної ефективності можуть диктувати збереження старої 

технології, яка впродовж певного періоду дає більшу віддачу на 
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вкладений капітал, аніж інноваційна технологія. Але платою за таку 

короткозорість буде неминучий програш у майбутньому і витіснення з 

ринку. Саме через наявність таких ефектів, як відзначає Р. Фостер у 

своїй іншій публікації спільно з С. Каплан, на основі дослідження 

понад 1000 компаній у 36 галузях упродовж 36 років, компанії, 

створені «навічно», можуть програвати в сучасну еру порушення 

безпереревності (era of discontinuity), а ті, хто розраховує на тривалий 

успіх, мають керуватися філософією «творчого руйнування», 
здійснюючи на постійній і неперервній основі політики 

реструктуризації, обираючи певний компроміс між неперервністю та 

змінами (continuity and change).  

 

 
 

Рис. S-криві процесу інноваційного розвитку 

 

Сенс цих висновків суттєво підсилюється нині, коли швидкі 

зміни диктуються не лише змінами суто технологічних парадигм, але й 

істотними зрушеннями в соціальних аспектах організації людської 
діяльності та навіть їх ціннісних структур, що формують людські 

преференції, оцінки та життєві смисли. Звичайно, зміни у структурах 

економічної діяльності можуть визначатися не лише факторами 

технологічних і соціальних інновацій. Вони, зокрема, відбуваються у 

певних випадках. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКСПОРТНОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 
 

В умовах зростаючої турбулентності світових ринків 

експортний потенціал є ключовою характеристикою будь-якого 
суб’єкта експортної діяльності, а рівень і динаміка його розвитку 

набувають вирішального значення для забезпечення життєздатності та 
міжнародної конкурентоспроможності підприємств. Аналіз теорії 

експортного потенціалу дозволяє зробити висновок про відсутність 
єдиного розуміння економічного змісту поняття «експортний 

потенціал підприємства». Так, виділяють наступні основоположні 
підходи до змістовного наповнення зазначеного поняття, а саме:  

  ресурсний підхід, за яким експортний потенціал підприємства 
розглядається як спосіб (передумова, механізм) запуску експортної 

діяльності;  

  функціонально-результативний підхід, відповідно до якого  

експортний потенціал підприємства є інструментом досягнення 

певного результату (мети) експортної діяльності;  

  системно-структурний підхід, за яким експортний потенціал 

підприємства визначається як елемент системи більш високого рівня 
організації – частина економічного потенціалу підприємства.  

В ході аналізу виокремлених підходів доцільно визначити 
розбіжності в часових аспектах тлумачення змісту експортного 

потенціалу підприємства, зокрема: аспект минулого часу – сукупність 
накопичених ресурсів і компетенцій підприємства; аспект 

теперішнього часу – здатність до виробництва конкурентоспроможних 
товарів та здійснення експортної діяльності; аспект майбутнього часу – 

інструмент розвитку експортної діяльності та досягнення цілей 
підприємства.  

Отже, у контексті просторово-часового і соціально-
економічного середовища експортної діяльності підприємства 

експортний потенціал визначають як сукупність виробничих, 
інноваційно-технологічних, фінансових, інтелектуально-кадрових, 

маркетингових і організаційно-управлінських ресурсів та компетенцій, 
які стратегічно зорієнтовані на розвиток підприємства та забезпечення 

його конкурентоспроможності на зовнішньому ринку через ефективне 
здійснення експортної діяльності. 

З метою стимулювання розвитку експортного потенціалу 
необхідно виявити і систематизувати основні чинники, які 
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визначаються як вимоги (обмеження) до розвитку експортного 
потенціалу підприємства з боку внутрішнього і зовнішнього 

середовища. Внутрішні чинники розвитку експортного потенціалу 
підприємства об’єктивно обумовлені закономірностями розвитку 

систем (цілісності, комунікативності, ієрархічності, історичності, 
самоорганізації) і формуються в межах таких характерних ознак 

результативності його використання як продуктивність, ефективність 
та конкурентоспроможність. Зовнішні чинники обумовлюються 

такими тенденціями соціально-економічного розвитку середовища 
функціонування підприємства як інформатизація, інноватизація, 

екологізація та соціалізація. Врахування зазначених чинників 
обумовлює розвиток експортного потенціалу підприємства, забезпечує 

його цілісність, стійкість, інтегративність, та є пріоритетним 
завданням менеджменту підприємства, вирішення якого дозволить 

визначити домінуючі пріоритети, стратегічні цілі при формуванні 
стратегії розвитку його експортного потенціалу. 

Управління експортним потенціалом підприємства є складним і 

багатогранним процесом. Механізм управління експортним 

потенціалом підприємства здійснюється за допомогою застосування 

стратегічних, фінансових, організаційних, інфраструктурно-

логістичних, інформаційно-маркетингових і виробничих інструментів. 

До стратегічних інструментів відносять: вибір стратегічного профілю 

ЗЕД; стратегічне планування ЗЕД; розробку базової стратегії та 

стратегії експорту; стратегічний контроль та ін. До фінансових 

інструментів відносять: використання міжнародних розрахунків; 

фінансування зовнішньої торгівлі; використання системи управління 

ризиками у ЗЕД; фінансовий контроль та ін. В ролі організаційних 
інструментів виступають: зміна організаційних структур управління 

ЗЕД; делегування повноважень, відповідальності співробітникам; 

розподіл співробітників на ділянки робіт; систему управління якістю 

(СУЯ) та ін. В якості інфраструктурно-логістичних інструментів 

застосовують: використання збутових фірм та дилерської мережі; 

створення сервісних центрів; роботу на фондових і валютних біржах; 

вдосконалення інфраструктури; створення систем автоматизованого 

управління складом. До інформаційно-маркетингових інструментів 

відносять: міжнародну сегментацію; цінову, рекламну політику 

підприємства; участь у виставках і ярмарках; використання коштів 

Інтернет, автоматизацію ЗЕД та ін. До виробничих інструментів 
відносять: здійснення НДДКР; інвестиційно-інноваційне забезпечення; 

відтворення основних фондів, систему управління якістю. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ  

СТРАХОВИХ РИНКІВ 
 

Особливістю сучасного етапу розвитку світового ринку 

страхування є вільний доступ зарубіжних страховиків на національні 

ринки. Відкриття національних кордонів та ліквідація бар’єрів між 

країнами у страховому бізнесі породили ефект інтеграції щодо 

розширення кола партнерів і зарубіжних представництв компаній 

через виникнення масштабного міжнародного розподілу праці, 

розвиток індустрії міжнародного туризму, появу нових сегментів 
страхування. 

Ринок страхових послуг є другим за рівнем капіталізації серед 

інших небанківських фінансових ринків. Загальна кількість страхових 

компаній (СК) станом на 30.06.2017 становила 300, у тому числі  

СК «life»1 – 36 компаній, СК «non-life» – 264 компанії, (станом на 

30.06.2016 – 343 компанії, у тому числі СК «life» – 45 компаній,  

СК «non-life» – 298 компаній). Кількість страхових компаній має 

тенденцію до зменшення, так станом на 30.06.2017 порівняно з 

аналогічною датою 2016 року, кількість компаній зменшилася на  

43 СК. Тенденції розвитку світового ринку страхових послуг  

характеризуються сталим зростанням ємності, зміною географічної 
структури, позитивною динамікою якісних і кількісних параметрів у 

всіх сегментах світового страхового ринку. Ємність страхового ринку 

кількісно виражається обсягом отриманих страхових премій. В 2012 р. 

страхові ринки світу одержали страхових надходжень на суму  

3723,4 млрд дол. США. Але питома вага чистих страхових премій у 

валових страхових преміях за І півріччя 2017 року становила 63,7%, 

що на 15,8 в.п. менше в порівнянні з І півріччям 2016 року. Чисті 

страхові премії за І півріччя 2017 року становили 13 509,5 млн грн, що 

становить 63,6% від валових страхових премій. Чисті страхові премії 

за І півріччя 2016 року становили 12 982,0 млн грн, або 79,5% від 

валових страхових премій. 

Структура світового страхового ринку включає різні аспекти: 
географічний розподіл за континентами; за типами розвитку країн, 

інтеграційними об’єднаннями; галузевий аспект; за видами 

страхування серед галузей; за типами страхових компаній; за обсягами 

капіталізації страхових компаній та іншими ознаками.  

За основними показниками страхової діяльності найбільш 

високого рівня розвитку досягли такі країни, як США, Англія, 
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Швейцарія, Німеччина, Франція, Японія, Італія, які збирають левову 

частку від загальної суми страхових платежів за різними видами 

страхування. Найбільшого значення серед них досяг страховий ринок 

США, який контролює майже половину всього страхового ринку світу, 

у сукупних страхових преміях світу його частка наближається до 30%. 

США є лідером в світі по числу операцій злиття, біля 40% операцій 

відбувалися на американському страховому ринку. Такий високий 

показник пояснюється двома причинами: об’єктивно високими 
фінансовими можливостями і вимушеною необхідністю укрупнення з 

метою протистояння європейським конкурентам. Структура вихідного 

перестрахування станом на 30.06.2017 порівняно з аналогічним 

періодом 2016 року зазнала змін на користь таких країн, як Швейцарії 

(з 6,1% до 17,2%), Австрії (з 3,5% до 5,6%), Польщі (з 6,4% до 8,1%) за 

рахунок зменшення частки страхових платежів Індії (з 12,3% до 5,5%), 

Республіки Корея (з 7,5% до 3,0%), Китаю (з 11,2% до 7,1%), 

Сполучених Штатів Америки (з 4,0% до 2,3%). 

Американський ринок займає провідне місце за об'ємом 

страхування на душу населення, за кількістю компаній з особистого і 

майнового страхування на світовому ринку та є лідером страхового 

ринку Північної Америки. Якщо говорити про національні страхові 
ринки, то вони  відрізняються присутністю іноземних страховиків, 

часткою іноземного страхового капіталу в активах компаній, часткою 

державної власності в активах страхового ринку. Провідні компанії 

Європи мають багаторічний досвід страхової діяльності зі сталим 

традиціями. Це дозволяє їм поширювати експансію на ринки країн, що 

розвиваються, у межах різних континентів. Крім того, в рамках 

регіональних угруповань простежується тенденція до кооперації між 

великими страховиками Європи. Так, німецька група Allіanz оголосила 

про створення в Італії групи за назвою Allіanz Sp на основі трьох 

компаній: RAS, Lloyd Adrіatіco and Allіanz Subalpіna. Це дозволить  

посісти друге місце на італійському ринку страхування, обслуговуючи 
понад 7 млн клієнтів. 

Отже, міжнародний страховий ринок в даний час настільки 

розвинений, що його можна аналізувати як світовий  єдиний ринковий 

простір. Його розвиток йде високими темпами, а процеси інтеграції з 

кожним роком відкривають нові можливості для страхового бізнесу. 

Обсяг страхових премій по світовому ринку має щорічний 

прогресуючий темп зростання, проте в останні роки він скоротився. 

Проте зараз на ринку відбувається відновлення колишньої його 

потужності і ємності. 
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АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЙНО-СТРУКТУРНИХ ЗМІН  

У СВІТОВОМУ ЕКСПОРТІ 
 

Вивчення досвіду ряду країн світу США, Японії, ЄС, Канади, 

нових світових лідерів (Китай, «азійські тигри») та транзитивних 
економік (Польща) дало змогу стверджувати, що формування 

інфраструктури експортного потенціалу є основою ефективного 

функціонування експортного сектору країни. Пріоритетними 

елементами інфраструктури визначено: фінансові інституції, лізингові 

та страхові компанії, інформаційно-аналітичні центри, технопарки, 

технополіси, науково-дослідні інститути, асоціації експортерів і 

транспортно-експедиторських компаній, які мають забезпечувати 

експортерів достатніми та відносно дешевими інвестиційними, 

кредитними, страховими, інформаційно-аналітичними, технологічними та 

дипломатично-лобістськими ресурсами національного та 

міжнародного походження. 

У процесах міжнародної економічної взаємодії країн торгівля 
послугами тісно взаємопов’язана з торгівлею товарами, впливає на 

розвиток відповідного сегменту товарного ринку, пожвавлює його й 

впливає на прискорення оборотності товарних ресурсів. При 

обслуговуванні міжнародної торгівлі товарами відповідний обмін 

послугами часто визначається темпами росту, структурою й 

географічним розподілом товарних потоків. 

Географічний розподіл торгівлі послугами вирізняється 

крайньою нерівномірністю й асиметричністю. Близько 75% вартісного 

обсягу послуг експортується розвиненими країнами, 24% – тими, що 

розвиваються, й країнами з перехідною економікою, 1% – 

міжнародними організаціями. У нових індустріальних країнах та 
деяких країнах, що розвиваються, таких як Гонконг, Сінгапур, Корея, 

Індія, торгівля послугами росте випереджальними темпами на 15–20% 

у рік. Ці тенденції свідчать про поступове збільшення частки цих країн 

у світовій торгівлі, бо порівняно з країнами ЄС цей показник становить 

11%, а в США тільки 5%. Зростання обсягів експорту послуг з 2000 по 

2016 р. мало коливальний характер, однак простежується найбільш 

чітке повторення тенденцій світового експорту послуг і країн з 

розвиненими економіками. Проте аналіз показників міжнародної 

торгівлі засвідчив, що найбільші експортери товарів і послуг водночас 

не характеризуються найбільшими показниками експорту на душу 
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населення. Лідирують за цим показником Сінгапур, Гонконг, Бельгія, 

Ірландія, Норвегія, ОАЕ, Нідерланди, Швейцарія, Данія, Шпіцберген, 

Катар, Фолклендські острови тощо. Простежуючи динаміку розвитку 

світового експорту послуг за основними категоріями EBOPS, слід 

відзначити коливальні тенденції зміни обсягів даного показника (рис.).  
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
Рис. Темпи росту світового експорту послуг за категоріями EBOPS, 

які складають найбільшу частку в загальному світовому експорті послуг, % 

 

Порівнюючи експортні стратегії різних країн-членів СОТ, можна 

стверджувати, що основними шляхами стимулювання їхнього експорту є 

формування сприятливого макроекономічного клімату та створення для 

виробників і необхідних стимулів для експорту: стимулювання шляхом 

безпосереднього виділення державних кредитів, зниження оподаткування 

на біржові доходи, надання державних гарантій (практика Європейського 

Союзу); фінансування експорту через офіційні установи (Експортно-

імпортний банк США); надання податкових пільг національним 

виробникам; експорт товарів (крім підакцизних), послуг (з деякими 
винятками) і об’єктів інтелектуальної власності з нульовою ставкою 

відповідно до податку на товари та послуги і узгодженого податку з 

продажів (практика Канади) та введення в дію деяких програм з надання 

допомоги експорту – експортного кредитування та страхування – 

програма Export Development Canada, низки програм та заходів з розвитку 

експорту і забезпечення маркетингової підтримки на федеральному і 

регіональному рівнях; забезпечення пільгових умов кредитування в ряді 

розвинутих країн та надання урядових гарантій (практика країн Південно-

Східної Азії); створення лізингових компаній із зарубіжними партнерами 

для довгострокового фінансового сприяння в поєднанні з технічною 

допомогою – доступу до сучасного обладнання і технологій (досвід 
Кореї); запровадження механізму страхування експортерів та експортних 

кредитів (практика Китаю) тощо. 
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Л.Л. Носач, канд. екон. наук, доц. (ХДУХТ, Харків)  

 

ДОЦІЛЬНІСТЬ ЕКСПОРТУ ІНЖИНІРИНГОВИХ ПОСЛУГ 
 

Інжинірингові послуги досить часто змішують з ліцензіями і 

ноу-хау, оскільки на практиці вони зазвичай продаються разом, однак 

сам інжиніринг вже давно відокремлений у самостійну сферу 

комерційної діяльності, яка пов’язана з підготовкою та 

безпосередньою реалізацією процесу виробництва, обслуговування та 

експлуатації інтелектуальної продукції. 

Під інжинірингом розуміється широкий спектр видів діяльності, 

затребуваний в самих різних галузях.  

Незважаючи на те, що на сьогоднішній день інжиніринг є одним 
з перспективних і потребуючих вивчення напрямків діяльності, 

регулярне дослідження даного сектора здійснюється тільки 

Статистичною службою Канади і Статистичною службою Фінляндії. У 

США ведеться дослідження і аналіз по провідним американським і 

іноземним компаніям, що здійснюють інжиніринговий бізнес.  

Важливо розуміти розміри ринку інжинірингу. Якщо у США 

інжинірингові послуги відіграють істотну роль у розвитку сектора 

ділових послуг і американський ринок інжинірингу представлений там 

понад 142 тисячами компаній, а це 25% сукупного світового ринку 

інжинірингових послуг, то в України понад 80% вітчизняних 

інжинірингових компаній займають частку ринку, що менша за 0,3%.  
Крім США великі інжинірингові фірми розташовані на 

територіях Великобританії, Японії, Німеччини, Франції та ін. Певні 

країни більшою мірою спрямовані на експорт інжинірингових послуг. 

Так, в німецьких компаніях частка експорту становить майже 60% від 

загального обсягу наданих інжинірингових послуг, в американських і 

французьких – близько 30%. Основним імпортером інжинірингових 

послуг є Азійсько-Тихоокеанський регіон. 

Розширення експорту інжинірингових послуг – це 

перспективний шлях до стабільного зростання ВВП країни. Адже, по 

своїй суті, ефективний і якісний інжиніринг здатен забезпечити 

постійне джерело експортної виручки: крім послуг, що пов’язані з 

підготовкою будь-якого виробничого процесу в межах інжинірингу 
завжди можна запропонувати замовнику послуги, пов’язані із 

забезпеченням нормального ходу цього ж виробничого процесу і 

довготривалим обслуговуванням реалізованої продукції. А це, по-

перше, сприяє збільшенню валютних надходжень в країну і 

розширенню її зовнішньоекономічних зв’язків в цілому і зокрема в 

сфері інженерно-консультаційної діяльності, по-друге, сприяє 
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збільшенню експорту розрізненої машинотехнічної продукції, 

поставок комплектного устаткування і технологічних розробок в 

зарубіжні країни.  

Існують розповсюджені особливості світової практики 

організації торгівлі інжиніринговими послугами – застосування методу 

власного здійснення інжинірингових робіт. Його основа – це контракт, 

що укладається між зарубіжною інжиніринговою фірмою та 

замовником. Наприклад, якщо велика частина передінвестиційних 
робіт здійснюється самим персоналом замовника або місцевими 

фірмами, зарубіжна інжинірингова фірма експортує головним чином 

послуги, пов’язані з консультаціями з підготовки та реалізації проекту, 

здійсненням переговорів з проектами, будівельними підрядниками та 

іншими сторонами, з навчанням фахівців з окремих проблем проекту. 

У цьому випадку інжинірингова фірма не несе відповідальності за 

здійснення проекту. А вже в межах інжинірингу укладення контрактів 

«під ключ», іноземний підрядник бере на себе максимум 

відповідальності за проведення всього комплексу інженерно-

технологічних робіт. Дуже часто у цьому випадку інжинірингові 

послуги надає генеральний підрядник, а інжинірингова фірма виступає 

в якості субпідрядника через субпідрядний контракт.  
Таким чином, специфіку інжинірингу можна виразити 

наступними положеннями: він обумовлений такими характеристиками, 

як співвиробництво (у національному та міжнародному сегментах 

ринку), індивідуалізація (інжинірингова компанія допомагає 

замовнику сформулювати його індивідуальні потреби і точно 

визначити комбінацію інжинірингових послуг, що надаються), 

технологічність (робота з високотехнологічними об’єктами), 

компетентність (компетентнісний рівень споживача інжинірингу, 

орієнтований на стандартизацію послуг і зниження їх собівартості), 

унікальність (унікальний інжиніринговий продукт, що створюється під 

конкретного замовника), здатність до модифікації (продукт 
створюється в межах потреб та вимог кожного замовника на основі 

стандартних компонентів), адаптивність (надання послуг в різних 

умовах розвитку підприємства і здатність, у відповідності до вимог 

замовника, забезпечити підвищення якості кінцевого інжинірингового 

продукту). Досвід економічно розвинутих країн, де налічуються тисячі 

фірм і організацій, що здійснюють експорт інжинірингові послуги, 

свідчить, що розвиток ринку інжинірингу є однією із основних 

передумов економічного зростання та інноваційного розвитку 

економіки. 
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О.І. Печенка, ст. викл. (ХДУХТ, Харків) 

 

МАЙБУТНЄ РИНКУ РИТЕЙЛУ УКРАЇНИ 

 

Українські ритейл-мережі почали зароджуватися 15–20 років 

тому, а саме у той період значно активізувалося відкриття 

супермаркетів.  

Ринок продуктового ритейлу в Україні подальше 
трансформується та буде змінюватися. Багато торгових мереж не в 

змозі далі повноцінно обслуговувати свої борги, тому вони залишають 

ринок. Деякі, як Billa, розпродують магазини в тих регіонах, які не 

вписуються в їхню стратегію. 

Конкуренція на ринку ритейлу нерівномірна. На західній 

Україні практично не присутні провідні українські ритейлери та за 

прогнозами експертів цей регіон стане одним з найбільш 

перспективних для розвитку роздрібного бізнесу в найближчі три-

п’ять років. 

У 2016 році рейтинг найбільших по товарообігу продуктових 

ритейлерів очолила мережа дискаунтерів АТБ, яка наростила відрив 

від Fozzy Group. На третьому місці – METRO Cash & Carry Ukraine. 
Сукупний оборот ритейл-компаній у 2016 році склав  

218,6 млрд грн. Лідером за оборотом є «АТБ-Маркет» з показником 

48,38 млрд грн, наступний «Фоззі-Фуд» з оборотом 34,74 млрд грн, на 

третьому місці − «Епіцентр К» − 28,18 млрд грн. Завершує список 

ритейлерів ТОВ «Група ритейлу України» (мережа ТРЦ «Караван»), 

яка мала 3,73 млрд грн обороту. 

За даними звіту GT Partners Ukraine «ТОП 120 торгових 

операторів FMCG за кількістю магазинів», протягом 9 місяців  

2016 року мережеві продовольчі оператори України відкрили  

324 магазини, з них 245 − абсолютно нові об’єкти, а решта змінили 

вивіску в результаті ребрендингу або операції з поглинання. З понад 
120 найбільших ритейлерів food-сектора, що діють сьогодні в нашій 

країні, за три квартали 2016 року не пощастило наростити кількість 

магазинів 43 компаніям (на 7 більше, ніж за аналогічний період  

2015 року), 18 операторам довелося скоротити кількість торгових 

точок, але у переважної частини (52%) кількість магазинів залишилося 

незмінним. В цілому можна відзначити, що за останні 6 років щодо 

показників по відкриттю нових мережевих FMCG-об’єктів, ситуація, 

яка склалася на українському ринку досягла свого пікового рівня.  

У 2017 році показники роздрібної торгівлі продовжили зростати. 

Згідно з даними Держстату, товарообіг в січні-листопаді 2017 року 
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збільшився на 8% у порівнянні з 2016 роком, а виторг рітейлу за 

січень-листопад склав 725 млрд грн. Лідерами за абсолютними 

показниками обсягу роздрібного товарообігу за звітний період стали м. 

Київ (140 млрд грн), Харківська (58 млрд грн), Дніпропетровська  

(64,2 млрд грн), Одеська (56 млрд грн), Київська (49 млрд грн), 

Львівська (46 млрд грн), Запорізька (32,2 млрд грн) області.  

Порівнюючи обсяги показників товарообігу роздрібної торгівлі, 

можна визнати, що в 2016 році ритейлери наторгували на 4% більше, 
ніж в 2015-му. До цього роздрібний товарообіг падав два роки поспіль: 

у 2015-му – на 20,7%, в 2014-му – на 8,2%. 

У поточному році 2018 році українські продовольчі ритейлери 

планують відкривати менше нових магазинів у порівнянні з минулим 

роком. До кінця 2018 року в Україні з’явиться до 500 магазинів, тоді як 

в 2017-му було відкрито 511 об’єктів. 

Отже, в першому кварталі цього року продовольчі ритейлери 

відкрили 79 магазинів, тоді як за аналогічний період минулого року – 

111. Всього в Україні на початок квітня 2018 року працювало близько 

4500 магазинів. У п’ятірці найбільших українських ритейлерів 

опинилися: АТБ – 929 магазинів (в першому кварталі – 19 нових), 

Fozzy Group («Сільпо», «Фора», Fozzy C&C) – 535 (4 нових), Volwest 
Group («Наш край», Spar) – 241 (4 нових) і «Львівхолод» («Рукавичка») 

– 131 (1 новий). 

Тенденціями, які вже спостерігаються, є те, що ритейлери 

купують торгівельні мережі, запускають нові формати, йдуть в 

преміум-сегмент, інвестують в онлайн і додають сервіси в традиційні 

магазини.  

Рітейлери суттєво відновили активність і перейшли від 

поодиноких відкриттів до чітко визначеної стратегії експансії. Істотні 

зміни відбулись в сегменті продовольчого ритейлу. Французька 

мережа гіпермаркетів Auchan Group придбала 9 гіпермаркетів 

«Караван», розширивши присутність в столиці і регіональних містах.  
В цілому, щорічно в Україні фіксується по 1–2 операції з 

поглинання роздрібних мереж. 

Великим операторам на даному етапі цікава покупка невеликих 

мереж за невеликі гроші, тому що ці магазини можна оперативно 

інтегрувати в уже існуючу мережу. У довгостроковій перспективі на 

ринку можуть залишитися тільки великі мережевики. 

Основними ризиками для українського ритейлу, можна вважати 

як негативні макроекономічні, так і військово-політичні чинники. 
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О.О. Тищенко, канд. екон. наук, доц. (ХДУХТ, Харків) 
 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ 
 

Структура світового фінансового ринку передбачає включення 
наступних сегментів: кредитного ринку, валютного спот-ринку, ринку 

боргових і пайових цінних паперів, ринку деривативів і ринку 
страхових послуг.  

Кожен з представлених сегментів фінансового ринку 
функціонує за своїм призначенням, але слід зазначити, що в сукупності 

вони визначають направлення перерозподілу активів в найбільш 
ефективні сфери вкладення фінансових ресурсів. Таким чином, 

провідна роль в активізації інвестиційного процесу повинна належати 
фінансовому ринку, надає реальну можливість для забезпечення 

гнучкого міжгалузевого перерозподілу інвестиційних ресурсів, 
максимально можливого припливу внутрішніх і зарубіжних 

інвестицій, формування необхідних умов для стимулювання 
накопичення капіталу і трансформації заощаджень в інвестиції.  

Фінансові ринки різних країн функціонують за різними 

моделями, мають свої правила і систему органів управління, 
характерний тип поведінки інвесторів і емітентів, але з розвитком 

фінансового ринку можна виявити основні закономірності і тенденції 
розвитку світового фінансового ринку. В умовах ринкової економіки 

практично всі держави світу опинилися в тісному взаємозв’язку і 
основним напрямком економічної політики ставлять вихід на світові 

ринки. Це стосується як ринка товарів і послуг, так і фінансового 
ринка.  

Наступною тенденцією є зростання міжнародної конкуренції. це 
обумовлюється тим, що на світовому фінансовому ринку постійно 

відбувається кругообіг грошових коштів. У зв’язку з цим 
розширюється підприємницький сектор, який хоче показати себе 

інвестиційно привабливіше.  
Не можна не відзначити тісний взаємозв’язок фінансового 

ринку і ринку цінних паперів, як його складової. 
Слід виділити ще одну тенденцію – комп’ютеризація. За 

допомогою комп’ютерної техніки і глобальної мережі інтернет 
відбувається постійне відстежування реального стану економіки. 

Наприклад, за допомогою новітніх технологій акціонери можуть 
спостерігати зміни індексів на фондових біржах (індекс Доу-Джонса, 

індекс NASD та ін).  
Окрім того, великий вплив на функціонування світового 

фінансового ринку надає ставка рефінансування Центрального банку 
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країни, так як, змінюючи цю ставку, можна істотно впливати на 
кредитну політику банківського сектора економіки і тим самим на 

інвестиційну активність. Облікова ставка визначається, виходячи з 
поточної економічної ситуації в країні і рівня інфляції. Якщо рівень 

інфляції підвищується, то Центральний банк підвищує ставку 
рефінансування, тим самим безпосередньо стримуючи інфляцію. Якщо 

рівень інфляції знижується, то Центральний банк знижує ставку 
рефінансування. Насправді багато Центральних банків в усьому світі 

вже знизили свої ставки до нуля. За прогнозами японських 
економістів, Центральний банк Японії збирається ввести негативну 

ставку рефінансування. У такому випадку кошти, замість того щоб 
надходити на рахунки Центрального банку, будуть інвестовані в 

економіку. Облікова політика Китаю характеризується зниженням 
ставки рефінансування. Народний банк Китаю знизив основні ставки в 

прагненні підтримати фінансовий сектор країни на тлі обвалу 
фондового ринку. Зниження ставок надало підтримку зростанню 

світових фондових індексів. 

Отже, функціонування світових фінансових ринків 

підпорядковане дії певного економічного механізму, основу якого 

складає взаємозв’язок його елементів. Видний чіткий тісний 

взаємозв’язок ринку цінних паперів і світового фінансового ринка, так 

як за допомогою першого відбувається емісія та інвестування. 
Безпосередній вплив на подальший розвиток і функціонування, надає 

ряд факторів, як зовнішніх, так і внутрішніх: політика держав, 

кількісне і якісне зростання міжнародних інституційних інвесторів, 

посилення ролі міжнародних інвестиційних і страхових компаній, 

взаємних фондів, зміна ціни, попиту і пропозиції. Надалі на розвиток 

світового фінансового ринку буде продовжувати впливати динаміка 

цін на енергоносії, курс долара, ставки рефінансування центральних 

банків окремих країн, так як саме цей інструмент виступає таким собі 

важелем впливу на темпи інфляції і стабільність національних валют, 

його зростання відбивається на купівельній спроможності і відтоку 

фінансових ресурсів в кругообігу грошових коштів на світовому рівні. 
Таким чином, випливає висновок про те, що на сучасному етапі йде 

новий виток розвитку світової фінансової системи, який 

підпорядкований тенденціям глобалізації та геоекономічної ситуації. 
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КОРПОРАТИВНІ КОНФЛІКТИ ЯК ФАКТОР ЗНИЖЕННЯ 

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКИХ 

КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Корпоративні конфлікти виступають однією з основних загроз 

корпоративної безпеки та вкрай негативно впливають на інвестиційну 

привабливість корпоративних підприємств. Сталий розвиток 

корпорацій, високий рівень корпоративного управління та 

корпоративна безпека є найважливішими проблемами для економіки 

кожної країни.  
Різні аспекти сутності корпоративних конфліктів, причин їх 

виникнення, підходів до класифікації, можливих шляхів вирішення 

представлені у наукових роботах таких вчених, як А.А. Данєлян,  

Г.В. Алексєєв, В.О. Рибінцев, М.В. Хацер, М.Д. Кужельов, В.В. Холод, 

Л.С. Резнікова, О. Осипенко, О.В. Тарасова, Е.Г. Четвертакова, Ерік М. 

Рунессон та Марі-Лоренс Гі. Дослідженню впливу корпоративних 

конфліктів на інвестиційну привабливість підприємств присвячені 

роботи Д. Сегура, К. Шваб. На думку Г.В. Алексєєва, корпоративний 

конфлікт – це «розбіжності (суперечки) між акціонерами (інвесторами) 

і менеджерами товариства у зв’язку з порушеннями прав акціонерів, 

які призводять або можуть призвести до позовів стосовно товариства, 
що контролює акціонера або керівників щодо рішень, які вони 

приймають, дострокового припинення повноважень органів 

управління, істотної зміни у складі акціонерів». В.О. Рибінцев,  

М.В. Хацер наголошують, що «корпоративний конфлікт – це боротьба 

суб’єктів корпоративних відносин за матеріальні та нематеріальні 

ресурси акціонерних товариств з використанням всіх наявних у них 

інструментів та методів впливу». 

Виділяють такі рівні корпоративної безпеки: операційний 

(безпека ефективності діяльності компанії (непорозуміння між 

керівниками та акціонерами може призвести до неправильного 

прийняття рішення в управлінні компанією, що призводить до 

зниження ефективності діяльності компанії та його результатів)); 
стратегічний (безпека стратегічного розвитку компанії (корпоративні 

конфлікти негативно впливають на репутацію компанії на ринку, що 

призводить до втрати потенційних інвесторів, партнерів і, як наслідок, 

може бути причиною закриття діяльності компанії); та безпека 

інтересів акціонерів (якщо інтереси акціонерів порушуються, це може 

призвести до втрати їхніх упереджень у компанії та вилучення їх 
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капіталу з компанії)). Тобто корпоративні конфлікти негативно 

впливають на рівень безпеки підприємств, що призводить до втрати 

потенційних інвесторів у стратегічній перспективі.  

Крім того, негативний вплив на корпоративну безпеку та 

інвестиційну привабливість українського бізнесу, має специфіка 

структури капіталу українських корпоративних компаній. Вона є 

висококонцентрованою (більшість корпоративних підприємств 

належать окремим групам, переважно інсайдерам), вона є 
орієнтованою на інсайдерів (інсайдери мають суттєвий вплив на 

функціонування корпорацій та їх результати), та характеризується 

непрозорістю (на практиці найчастіше неможливо визначити 

справжніх власників). 

Недосконале корпоративне управління та існуючі прогалини в 

українському законодавстві, негативно оцінюються іноземними 

інвесторами. Зменшення корпоративних конфліктів та забезпечення 

високого рівня корпоративної безпеки є особливо важливим для 

українських корпорацій, тому необхідно розробити систему 

моніторингу корпоративних конфліктів, щоб зменшити їх кількість та  

негативний вплив на корпоративну безпеку. Моніторинг 

корпоративних конфліктів, що включає оцінку корпоративних 
інтересів учасників корпоративних відносин та випадки їх порушення, 

дозволяє керівникам служб безпеки оперативно виявляти потенційні 

конфлікти інтересів, що призводять до корпоративних конфліктів, а 

також факти, коли власники зловживають своїми правами та 

можливостями при прийнятті управлінських рішень, що  сприятиме 

стабільній та ефективній роботі підприємств у довгостроковій 

перспективі та впливає на покращення їх інвестиційної привабливості. 

Таким чином, щоб підвищити інвестиційну привабливість 

українських корпорацій, доцільно проводити моніторинг 

корпоративних конфліктів; корпоративні конфлікти повинні бути 

вирішені шляхом удосконалення законодавства в сфері захисту прав 
акціонерів та полегшення процедури вирішення спорів. При цьому 

слід акцентувати увагу на медіації, яка вважається найбільш 

ефективним способом вирішення корпоративних конфліктів, що 

підтверджується міжнародною практикою, але з урахуванням 

недосконалості українського законодавства у цій сфері та відсутності 

довіри до такого способу вирішення конфлікту в українському 

суспільстві, ще не набуло широкого використання. 
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КРИТЕРІЇ ВИБОРУ ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТОРАМИ 

ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ  
 

У сучасному світі прямі іноземні інвестиції (ПІІ) стали 

важливим економічним ресурсом. Завдяки мобільності капіталу 

підприємства отримали можливість використовувати переваги прямого 

іноземного інвестування. Проте висока конкурентоспроможність в 

процесі залучення інвестиційних ресурсів вимагає від підприємств 

постійного моніторингу світового ринку капіталів та формування 

відповідного управлінського підходу до розробки інвестиційних 

проектів. 
ПІІ залучаються у підприємство під конкретний інвестиційний 

проект, який може зацікавити іноземного інвестора. Під інвестиційним 

проектом у науковій літературі прийнято розуміти обмежену у часі 

діяльність, що спрямована на досягнення визначених цілей шляхом 

використання ресурсів (фінансових, людських, виробничих та ін.), які 

є лімітованими за своєю природою. 

Інвестиційний проект є окремим компонентом системи 

інвестування, від його характеристик, які пропонуються іноземному 

інвестору, залежатиме результат функціонування системи залучення 

ПІІ у підприємство. Привабливість інвестиційного проекту 

визначається об’єктивними та суб’єктивними характеристиками.  
До об’єктивних характеристик відносять показники, які 

визначають конкурентоспроможність проекту на ринку та базуються 

на достовірній та повній інформації, а саме: дохідність, ризиковість, 

підприємницька діяльність підприємства, що відповідає за реалізацію 

проекту.  

Суб’єктивні характеристики формуються та визначаються під 

впливом людського чинника. До них належать особисті якості 

характеру підприємців, інвесторів, інших осіб, які безпосередньо 

залучені до процесу інвестування та мають важелі впливу, їх навики та 

можливості щодо налагодження партнерських зв’язків. 

Ефективність функціонування системи залучення інвестицій у 

підприємство базується на критеріях вибору іноземним інвестором 
інвестиційного проекту. Результати дослідження характеризують, що 

інвестори та підприємці зі складною організаційною структурою 

(великі за розміром) зазвичай використовують стандартизовані 

розроблені критерії, які базуються на об’єктивних характеристиках та 

перевірені часом і кількістю здійснених угод. Інвестори та підприємці 

з простою організаційною структурою («початківці – стартапери», 



 102 

«бізнес-ангели») зазвичай не мають виробленого механізму прийняття 

рішень з причини нестачі досвіду та обмеженості ресурсів на 

отримання об’єктивної інформації, тому використовують при виборі 

здебільшого суб’єктивні характеристики.  

Таким чином, вибір інвестиційного проекту відбувається на 

основі доступної інформації залежно від структури ринку, досвіду, 

критеріїв вибору та ресурсів, якими володіють головні суб’єкти 

системи залучення ПІІ у підприємство – інвестори та підприємці. 
З огляду на це, нами узагальнено та наведено групи критеріїв, 

згідно яких здійснюється вибір іноземними інвесторами інвестиційних 

проектів: 

1) фінансові критерії (чиста теперішня вартість грошових 

потоків, індекс прибутковості, внутрішня норма дохідності, період 

окупності тощо); 

2) ринкові критерії (частка ринку, потенціал ринку до зростання, 

темпи зростання ринку, оцінка купівельної спроможності споживачів, 

оцінка конкурентів); 

3) критерії оцінки людського капіталу (оцінка команди, рівня 

кваліфікації учасників проекту, їх особистих якостей). 

Важливість кожної групи критеріїв при виборі інвестиційних 
проектів буде відрізнятися в залежності від виду іноземного інвестора, 

його мотивів, виду самих прямих іноземних інвестицій, які плануються 

залучати. 

Для відбору інвестиційного проекту та прийняття рішення про 

його здійснення інвестори використовують також систему пріоритетів, 

яка може включати такі складові: суспільна значущість проекту; вплив 

на імідж компанії-інвестора; відповідність меті інвестора; ринковий 

потенціал продукту, що створюється; відповідність фінансовим та 

організаційним можливостям інвестора; екологічність та безпечність 

проекту; рівень ризику; відповідність нормативно-правового 

середовища реалізації проекту.  
Таким чином, одним із найважливіших резервів підвищення 

ефективності діяльності підприємства є формування якісного 

управлінського підходу до розробки конкурентоспроможного 

інвестиційного проекту, який буде відповідати ключовим 

характеристикам та критеріям вибору інвестиційних проектів 

іноземними інвесторами. Проте на кожному підприємстві практика 

розробки інвестиційних проектів матиме свої особливості, зумовлені 

характером і специфікою діяльності, внутрішньою культурою тощо.  
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РОЛЬ АГЕНТСТВА ІЗ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ  

ЯК ПОСЕРЕДНИКА НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ 
 

В умовах впливу процесів глобалізації та жорсткої конкуренції 
тенденції прямого іноземного інвестування в країнах світу зазнають 

значних змін. Країни, що розвиваються залучають більші обсяги 
прямих іноземних інвестицій (ПІІ), ніж розвинені країни, що частково 

обумовлено діяльністю в цих країнах агентств із залучення інвестицій 
(АЗІ). Більшість країн світу, в тому числі всі країни ЄС, пропонують 

іноземним інвесторам надання послуг державних або напівдержавних 
агентств, що займаються залученням інвестицій. Вони в більшості 

випадків є першим офіційним контактним центром між іноземними 
інвесторами та інвестиційними можливостями країни. На сьогодні 81% 

країн світу пропонує інвесторам послуги національного АЗІ. Для країн, 
що розвиваються цей показник становить 78%. 

Головними функціями, які виконують АЗІ у різних країнах 

світу, є: міжнародний інвестиційний маркетинг та цільовий пошук 
інвесторів (таргетування); підтримка та обслуговування інвесторів; 

поліпшення інвестиційного клімату та усунення перешкод для 
інвестування.  

У світовій практиці серед сфер діяльності АЗІ можна 
виокремити чотири основні, сформовані відповідно зазначеним 

функціям: 1) формування стратегії та організація діяльності АЗІ;  
2) залучення потенційних інвесторів на об’єкти інвестування;  

3) сприяння інвестиціям; 4) надання інвестиційних послуг. 
Формування стратегії та організація діяльності АЗІ проявляється 

насамперед в контексті її інтеграції в національну політику розвитку, 
визначення структури організації, головних цілей та принципів 

діяльності щодо конкурентоспроможності власного позиціонування та 
секторального таргетування на основі ринкових досліджень та 

планування. При цьому ключовими аспектами, які необхідно 
враховувати в процесі стратегічного розвитку АЗІ, є: причина 

залучення ПІІ; наявність пріоритетних секторів для національного 
розвитку; диференціація залучення ПІІ за видами інвесторів та 

інвестицій, їх пріоритетність; інвестиційні стимули в залученні ПІІ, 
критерії їх надання; формат співпраці з іншими зацікавленими 

сторонами. 
Діяльність АЗІ націлена перш за все на проекти за участі ПІІ «з 

нуля», які найбільше сприяють економічному зростанню та розвитку 
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приймаючої країни через їх прямий вплив на приріст основного 
капіталу, технологічний рівень та інновації, зайнятість та розвиток 

людських ресурсів, структуру торгівлі та непрямий вплив на зростання 
рівня продуктивності та конкурентоспроможності національних 

підприємств. Агентства також надають послуги пошуку і 
налагодження бізнес-контактів іноземних інвесторів з місцевими 

партнерами для ведення господарської діяльності у формі спільного 
підприємства. Крім цього, за професійними послугами до АЗІ 

звертаються також компанії, які зацікавлені у здійсненні M&A 
проектів. 

Згідно світовій практиці діяльність АЗІ у сфері сприяння 

інвестиціям характеризується комплексом заходів, націлених на 

розробку пакета інвестиційних стимулів та спрощення механізму 

доступу іноземних інвесторів до ринку. Проявом таких заходів є 

надання послуги «єдиного вікна» («one-stop shop»), яка передбачає 

супровід іноземного інвестора менеджерами АЗІ під час взаємодії з 

профільними міністерствами, відомствами, дозвільними службами, 

місцевими органами державної влади та іншими регуляторними 

установами. АЗІ виконують функцію захисту інтересів іноземних 

інвесторів у колах виконавчої та законодавчої влади з метою 
покращення інвестиційного клімату бізнес-середовища. 

Очевидно, що перелік послуг та їх якість, які пропонуються АЗІ 

інвестору в різних країнах, не є стандартизованими. Вони змінюються 

залежно від специфіки АЗІ, запитів і потреб інвесторів. Однак, 

більшість АЗІ зосереджують свої зусилля на наданні послуг на етапі 

передінвестиційної підготовки проекту, а не на постінвестиційному 

супроводі. 

Таким чином, одним із основних і найскладніших завдань АЗІ є 

поєднання залучення спрямованих на розвиток прямих іноземних 

інвестицій із задоволенням потреб та вимог іноземних інвесторів щодо 

інвестиційних проектів. Перш за все, це проявляється в розумінні 
стратегій щодо максимізації прибутку іноземних інвесторів, які 

виходять на нові ринки. Будучи у стратегічному партнерстві з 

місцевими органами державної влади, вплив діяльності АЗІ на 

залучення прямих іноземних інвестицій проявляється через захист та 

лобіювання інтересів іноземних інвесторів у політичних колах 

державних органів. Визнання та врахування цих принципів у 

діяльності АЗІ значною мірою визначає її результативність. 
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Т.В. Шталь, д-р екон. наук, проф. (ХНЕУ ім. С. Кузнеця, Харків) 

В.О. Козуб, канд. екон. наук, доц. (ХДУХТ, Харків) 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇНИ 

 

Посилення процесів глобалізації, загострення конкуренції на 

міжнародних ринках, прагнення послабити вплив кризових явищ на 
стан національних економік потребують підвищення конкуренто-

спроможності економіки держави на міжнародному рівні. 

Диспропорційність світового економічного та соціального розвитку 

зумовлює загострення конкурентної боротьби як окремих країн, так і  

взаємозалежних компаній, галузей, регіонів, кластерів.  

Вивченню теоретичних засад та прикладних проблем 

міжнародної конкурентоспроможності приділяють увагу багато як 

зарубіжних (І. Ансофф, Ф. Котлер, М. Портер, Й. Шумпетер), так і 

вітчизняних науковців (Л. Антонюк, Ю. Бажал, Я. Базилюк, В. Гейць,  

Д. Лук’яненко, І. Павленко, Є. Панченко, В. Чужиков, О. Швиданенка  

та ін.). Найчастіше в наукових публікаціях вирізняють чотири рівні 

формування конкурентоспроможності: конкурентоспроможність товару, 
підприємства, галузі та національної економіки. Між усіма цими 

рівнями існує тісна внутрішня і зовнішня залежність. 

Конкурентоспроможність країни та галузі в остаточному підсумку 

залежить від здатності конкретного товаровиробника випускати 

конкурентоспроможний товар. Так, виокремлюють певні особливості, 

притаманні міжнародній конкурентоспроможності, а саме:   

  міжнародна конкурентоспроможність є невід’ємною 

характеристикою будь-якого господарства, що базується на товарному 

обміні та є учасником  міжнародного поділу праці;   

  для підвищення міжнародної конкурентоспроможності 

національної економіки необхідним є збільшення кількості джерел 
власного розвитку господарюючих суб’єктів та наявність конкурентних 

відносин між ними, в результаті чого відбувається перенаправлення 

певної частини прибутку у розвиток власного підприємства;   

  конкурентоспроможність визначається рівнем економічного 

розвитку країни та залежить від уміння суб’єктів господарювання 

використовувати наявні ринкові умови максимально ефективно для 

себе з метою досягнення  високої прибутковості підприємств;  

  держава є відповідальною за рівень конкурентоспроможності 

національної економіки, оскільки визначає напрямки економічної 

політики, є гарантом дотримання зобов’язань перед країнами-
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партнерами та міжнародними  організаціями. Отже, саме держава 

застосовує низку заходів із подолання  внутрішніх та зовнішніх 

негативних чинників впливу на економіку, які мають на меті 

підтримання параметрів соціально-економічного розвитку країни.     

Міжнародна конкурентоспроможність країни формується у 

декілька етапів та включає в себе конкурентоспроможність товарів 

національних виробників, конкурентоспроможність підприємств та 

ефективну державну економічну політику.  
Конкурентоспроможність товару відображає його здатність більш 

повно відповідати запитам покупців порівняно з аналогічними товарами, 

представленими на ринку. Вона визначається конкурентними 

перевагами: з одного боку, якістю товару, його технічним рівнем, 

споживчими властивостями, перевагами в сервісі, рекламі, іміджі 

виробника, з іншого боку – цінами, що встановлюються продавцями 

товарів. Високий рівень конкурентоспроможності товару свідчить про 

доцільність його виробництва й можливості вигідного продажу. Проте 

сам товар розглядається як пасивний об’єкт конкуренції, оскільки  не 

виступає у ролі суб’єкта конкурентної боротьби, не має змогу 

самостійно впливати на її перебіг.  

Конкурентоспроможність підприємства – це сукупність 
показників стану підприємства, які визначають його позицію на 

конкретному ринку; це здатність підприємств виробляти 

конкурентоспроможну продукцію, перевага одних підприємств над 

іншими, що працюють у даній галузі в країні та за її межами. 

Конкурентоспроможність товару та конкурентоспроможність 

підприємства – виробника товару співвідносяться між собою як частина 

і ціле. Можливість підприємства конкурувати на певному товарному 

ринку безпосередньо залежить від конкурентоспроможності товару та 

сукупності економічних методів діяльності, які впливають на результати 

конкурентної боротьби. Фактором, який сприяє успіху у конкурентній 

боротьбі, є спрямованість підприємства на впровадження інновацій як у 
виробництво товару, так і сам товар та процес його збуту. 

Макроекономічні інструменти державної економічної політики 

на практиці можуть вирішити лише окремі цілі, а її дієвість забезпечує 

адекватне та вчасне реагування на рівні мікроекономічного 

середовища. Отже, ключовим завданням у підвищенні  

конкурентоспроможності національної економіки є забезпечення 

створення ефективних конкурентних стратегій національних 

підприємств, забезпечення сприятливих умов для розвитку 

національних товаровиробників, зниження рівня ринкової та 

економічної невизначеності та не прогнозованості. 
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Секція 12. ЕКОНОМІКО-ТЕОРЕТИЧНІ  

ТА ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

МЕРЕЖНОЇ ЕКОНОМІКИ 
 
І.Г. Бубенець, канд. екон. наук, доц. (ХДУХТ, Харків) 
В.В. Янчев, ст. викл. (ХДУХТ, Харків) 
 

СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА ВИЩОЇ ШКОЛИ 
 

В умовах сучасного господарського розвитку, попит на високий 
професіоналізм випускника закладу вищої освіти, здатного працювати 
в системах, що постійно змінюються, збільшується. У зв’язку з цим на 
сьогодні постає проблема впровадження компетентнісного підходу до 
галузі освіти, нового підходу до підготовки майбутніх фахівців не як 
до оволодіння набором знань, умінь та навичок, а як до набуття 
компетенцій та можливостей випускника вирішувати професійні 
завдання в мінливих умовах. 

Відзначимо, що якість підготовки фахівця залежить не тільки від 
змісту освіти, а й від того, хто  безпосередньо реалізує цей зміст. У 
вищій школі завжди високо цінувалася і цінується компетентність 
науково-педагогічного працівника. Проте, він повинен бути не просто 
носієм знань, а й здатним породжувати ці знання, займаючись 
самоосвітою, науково-дослідною роботою залучаючи до неї студентів. 

У сучасній науково-педагогічній літературі немає однозначного 
тлумачення поняття професійної компетентності науково-
педагогічного працівника закладу вищої освіти (ЗВО). Тому 
визначення сутності та розробка моделі системи професійної 
компетентності науково-педагогічного працівника вищої школи як 
менеджера освітньо-виховного процесу є актуальною проблемою. 

Більшість дослідників вважають, що професійна компетентність 
набувається у процесі підготовки, підвищення кваліфікації або 
самоосвіти науково-педагогічних працівників ЗВО. Проте, немає 
єдності щодо структури та змісту професійної компетентності 
науково-педагогічного працівника вищої школи. Проаналізувавши 
сучасні наукові праці таких вчених, як О. Пометуна, І. Холковської,  
Ф. Шарипова, Н. Бібіка, Р. Гуревича та ін., присвячені дослідженню 
професійної компетентності викладача, ми зробили висновок, що 
професійна компетентність науково-педагогічного працівника вищої 
школи – це складний комплекс, який містить ключові (предметно-
змістовні, процесуально-технологічні) та професійні (загально-
професійні, професійно-посадові) компетенції, які у сукупності 
впливають на якість професійної діяльності в освіті. 
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За основу розробки моделі системи компетентності науково-

педагогічного працівника ЗВО ми обрали бінарну класифікацію 

компетенцій: першу групу складають компетенції, які є загальними 

для всіх фахівців різних профілів (ключові компетенції); другу групу 

складають професійні компетенції, які є базовими для всіх 

спеціальностей ЗВО та компетенції, що обумовлені предметною 

галуззю діяльності (рис.). 
 

 
 

Рис.  Компетентнісна модель науково-педагогічного працівника ЗВО  
 

Отже, професійна компетентність науково-педагогічного 

працівника ЗВО виявляється у рівні розвитку ключових і професійних 

компетенцій особи, сприяє ефективної реалізації посадових функцій та 
створенню цінності під час надання освітніх послуг. 

Л.М. Зарецька, ст. викл. (ХДУХТ, Харків) 

 

РОЛЬ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА  

В РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ 

Предметно-змістовні компетенції: політичні й 
соціальні; здатність жити з людьми інших культур; 
володіння декількома іноземними мовами;  володіння 

новими технологіями, розуміння їх застосування;  
здатність учитися впродовж життя. 
Процесуально-технологічні компетенції: вміння 
користуватися досвідом, організовувати взаємозв'язок 
своїх знань і впорядковувати їх, організовувати свої 
власні прийоми вивчення, уміти вирішувати 
проблеми, займатися самоосвітою; думати: 
організовувати взаємозв'язок минулих і теперішніх 

подій, критично мислити, уміти дискутувати й 
відстоювати свою позицію, оцінювати інформацію; 
шукати: одержувати інформацію, уміти працювати з 
документами й класифікувати свою роботу; 
співробітничати: включатися в проект, нести 
відповідальність, адаптуватися, працювати в групі, 
приймати рішення 
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Загально-професійні компетенції: навчально-
методична, методологічна, дослідницька, психолого-
педагогічна, інформаційна, безпеки життєдіяльності, 
комунікативна, управлінська, презентаційна. 
 
Професійно-посадові компетенції: нормативно-

правова, предметна,  організаційна, прогностична, 

конструктивна, контрольно-оцінювальна. 
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Перетворення освітньої сфери в стратегічний ресурс економіки 

держави, можливість функціонування освітніх установ різних форм 

власності, розгалужені умови фінансування освітніх процесів, 

тенденція розвитку міжнародних зв’язків – всі ці, та інші об’єктивні 

фактори, пояснюють нові вимоги щодо наявності різного суб’єктного 

складу сучасної освітньої політики і надання особливого статусу саме 

інститутам громадянського суспільства.  

Розвиток освіти як сфери багатоаспектної взаємодії потребує 

відмови від жорсткого субординаційного управління з боку держави і 

формування нової демократичної та відкритої моделі її управління – 

державно-громадської, яка змінить навантаження, функції, структуру і 

стиль центрального і регіонального управління освітою.  
Державно-громадське управління освітою – це процес 

поєднання різноспрямованої діяльності державних і суспільних 

суб’єктів управління, що пов’язані з функціонуванням і розвитком 

освітньої установи, в інтересах суб’єктів навчально-виховного 

процесу, соціуму, влади. 

У сутності поняття «державно-громадського управління в 

освіті» на сьогодні доцільно розділяти явища нових, більш 

демократичних відношень, погоджених взаємодій між державою та 

громадянським суспільством. Участь цих сторін у розв’язанні різних 

питань освіти, а саме управлінські аспекти цих взаємодій, які пов’язані 

з можливістю відповідально та результативно впливати на освітню 
політику, визначальним пріоритетом якої є забезпечення якості освіти 

на основі збереження його фундаментальності та відповідності 

актуальним і перспективним потребам особистості, суспільства й 

держави. 

Зміст державно-громадського управління складає діяльність 

його суб’єктів з інтеграції трьох напрямів роботи: 

– демократизації діяльності органів державної влади й 

управління освітою; 

– розвитку самоврядних асоціацій учасників освітньої 

діяльності; 

– створення та організації діяльності громадських органів 

управління освітою, де представлено всі верстви населення. 
В Україні накопичено значний досвід функціонування 

інститутів державно-громадського управління системою вищої освіти. 

Значну роль серед них, відіграють Громадська рада та Всеукраїнська 

студентська рада при Міністерстві освіти і науки України, асоціації 

вищих навчальних закладів, Спілка ректорів вищих навчальних 

закладів України, ради ректорів і директорів вищих навчальних 
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закладів, наглядові ради вищих навчальних закладів, як відкриті 

системи, що активно взаємодіють з освітнім середовищем. Проте не 

можна говорити про високу ефективність діяльності цих органів та 

дієвий вплив на прийняття та реалізацію управлінських рішень в сфері 

вищої освіти. Їм часто бракує системності у роботі, чіткості у взаємодії 

з державними органами управління, підкріплення діяльності 

відповідною правовою базою, яка б визначала механізм реалізації 

прийнятих рішень та рекомендацій. Інститути державно-громадського 
управління вищою освітою переважно не мають реального впливу на 

найважливіші рішення з питань основної і перспективної діяльності 

вищої школи, займаються розв’язанням другорядних проблем. Також 

не посіли належного місця у системі державного управління вищої 

освіти громадські органи створені при МОН України, Ради ректорів та 

Асоціації вищих навчальних закладів України. Спілка ректорів вищих 

навчальних закладів України не має дієвих механізмів взаємодії з 

Міністерством освіти і науки, можливості впливу на його рішення, 

хоча подібні інститути в країнах розвиненої демократії, наприклад, 

відіграють важливу роль у здійсненні управління системами вищої 

школи, маючи навіть право вето з окремих питань. 

Особливістю в організації інститутів державно-громадського 
управління, яка відбивається на їх статусі, є те, що їх переважно 

створюють органи влади, а не саме суспільство, інтереси якого мають 

враховуватися під час формування та реалізації державної політики у 

сфері вищої освіти. Такі структури, створені при Міністерстві освіти і 

науки, або за ініціативою інших органів влади мають формальний 

характер. Потрібно відмовитися від відомчого підходу до формування 

таких організацій, затвердження їх складу органами державної влади 

самостійно, а не зацікавленими громадськими організаціями. Слід 

забезпечити участь у них по-справжньому незалежних експертів та 

представників професійних освітніх об’єднань. Проте на сучасному 

етапі слід констатувати, що функціонування громадських 
консультативних утворень ґрунтується на керованому форматі 

взаємодії з органами влади. 

На сьогодні система державного управління вищою освітою 

залишається достатньо централізованою. Існує необхідність 

формування державно-громадської моделі управління, що базується на 

рівноправності особистості, суспільства і держави.  
В.В. Захаров, канд. юрид. наук, доц. (ХДУХТ, Харків) 
 

ПРАВОВА ОСВІТА ЯК ГОЛОВНИЙ ЗАСІБ  
ПІДВИЩЕННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ 
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Під правовою культурою звичайно розуміють систему духовних 
і матеріальних цінностей у сфері функціонування права. Вона є 
складовою загальної культури і охоплює всю сукупність 
найважливіших цінностних компонентів правової реальності в її 
розвитку: право, правосвідомість, правовідносини, правопорядок, 
нормотворча, правозастосовна та інша правова діяльність. 

Правова культура виступає однією з категорій 
загальнолюдських цінностей, є невід’ємним   компонентом правової 
держави. 

Суб’єктами правової культури є особа і суспільство, які 
знаходяться у взаємному зв’язку. Правова культура особи виражається 
в трьох її головних вимірах: правових, культурних орієнтаціях, 
діяльності по ії реалізації, результатах реалізації цих орієнтацій. 
Перший із зазначених вимірів передбачає освоєння особою знань, 
умінь та навичок користування правом. Другий – творчу діяльність 
особи у правовій сфері, в процесі якої вона набуває або розвиває свої 
правові знання, вміння та навички. Третій вимір виражає внутрішній 
потенціал правової культури.  

В аспекті логічної структури правова культура являє собою 
суму об’єктивних за своїм змістом знань про державу і право. За 
глибиною цих знань виділяють звичайний і професійний, тобто 
спеціальний, рівні правової культури. Перший з них обмежується 
загальними знаннями людей про правові явища. Другий – формується 
у осіб, які спеціально займаються правовою діяльністю: юристів, 
науковців і практиків, яким властиві глибші юридичні знання. 

Формування правової держави передбачає підвищення правової 
культури громадян і суспільства в цілому. Органічним засобом для 
цього є розвиток правової освіти і правового виховання населення, 
належне забезпечення його інформацією про чинне законодавство і 
практику його застосування, боротьба з правовим нігілізмом, видання 
юридичної літератури, в тому числі популярної, коментарів чинного 
законодавства, розширення правознавчих наукових досліджень. 

Таким чином, правова освіта – це один із головних елементів 
формування правової культури і правової свідомості населення.  

Правова культура є складовою системи освіти в цілому, і 
органічно пов’язана з правовим вихованням. Вона становить комплекс 
державних та інших заходів, спрямованих на досягнення мети правової 
освіти. 

У сучасний період правова освіта здійснюється на основі 

національної програми правової освіти населення. 

Програма передбачає створення необхідних умов  для набуття 
всіма верствами населення правових знань і навичок та їх застосуванні, 

забезпеченні доступу громадян до джерел правової інформації, а також 
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визначає основні напрямки правоосвітньої діяльності та першочергові 

заходи щодо їх реалізації.  

Набуття громадянами України необхідного мінімуму правових 

знань забезпечується розгалуженою мережею загальних та 

спеціалізованих навчально-виховних закладів, широким 

інформуванням ЗМІ та культурою освітніх установ. 

Правова освіта має здійснюватись в усіх дошкільних, 

загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних 
закладах. З метою координації і методичного забезпечення правової 

освіти створено Всеукраїнську міжвідомчу координаційно-методичну 

раду з правової освіти населення, яка є постійним дорадчим органом 

при Мінюсті України. 

Наразі особливого значення набуває правова освіта в галузі 

господарського права  як галузі права, якою регулюються відносини  в 

сфері організації та здійснення господарчої діяльності, що пов’язана з 

виготовленням та реалізацією продукції, виконанням робіт, наданням 

послуг для задоволення потреб окремих споживачів та суспільних 

потреб, Нормативною основою господарчого права є господарче 

законодавство, основні джерела якого – Конституція України, 

господарський кодекс України, господарський процесуальний кодекс 
України про антимонопольну, біржову, банківську діяльність та ін. 

Господарське право є навчальною дисципліною, яку вивчають в 

юридичних та економічних навчальних закладах. Предмет цієї 

навчальної дисципліни цілком або частково збігається з предметом 

однойменної наукової дисципліни. У деяких навчальних закладах 

вивчення господарського права здійснюється шляхом викладання 

низки спеціальних курсів. 

Такий підхід був би доречним, враховуючи підготовку 

спеціалістів сфери економіки, фінансів, менеджменту, харчування  та 

торгівлі, що дозволило б врахувати специфіку діяльності майбутніх 

спеціалістів. 
Таким чином, важливість правової освіти в підготовці майбутніх 

спеціалістів має велике значення, особливо в період подальшого 

розвитку  та вдосконалення господарських правовідносин. 
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О.А. Кулініч, канд. екон. наук, доц. (ХДУХТ, Харків) 

 

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТІВ  

ЯК ТРЕНД У РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

На сучасному етапі процес глобалізації торкнувся буквально 

усіх сфер суспільства і не міг оминути стороною області освітніх 

послуг та науково-дослідної діяльності. Мегаконкуренція як одна з 
характерних рис процесу глобализації стає актуальним викликом для 

найкращих університетів світу, що вступають у жорстку конкурентну 

боротьбу. Театром репутаційних баталій виступають міжнародно 

визнані рейтинги провідних світових науково-освітніх центрів. Місце у 

міжнародних рейтингах стало основною конкурентною перевагою 

університетів і своєрідним знаком якості.  Задача отримання високого 

рейтингу декларується і ставиться на державному рівні.  

Контрольним орієнтиром державної політики в області 

рейтингування освіти і науки є необхідність входження вітчизняних 

університетів до першої сотні провідних світових університетів 

відповідно світовому рейтингу.  Досягнення вітчизняних показників 

повинно відповідати цільовим критеріям одразу трьох міжнародних 
глобальних рейтингів:  

– The Times Higher Education World University Rankings (THE) 

(Всесвітній рейтинг університетів); 

– Academic Ranking of World Universities (ARWU) (Академічний 

рейтинг університетів світу); 

– Ouacquarelli Symonds World University Rankings (OS) (Рейтинг 

кращих університетів світу). 

Ці рейтинги спрямовані на оцінювання переважно наукової 

діяльності закладів вищої освіти та їх випускників. Їх складають 

авторитетні міжнародні організації, незалежність яких підтверджено 

прозорою та якісною методологією. Глобальне розповсюдження 
міжнародних рейтингів виявляється у всезростаючій кількості країн, 

які бажають отримати їх для надання престижності своїм науково-

освітнім центрам.  

Дослідивши динаміку розподілу найсильніших університетів та 

місце України за цільовими рейтингами, можна констатувати, що 

найбільшу долю у  топ-100 за якістю університетів, займають США – 

39 університетів. На другому місці Великобританія – 16, потім 

Німеччина – 9, Нідерланди – 8, Австралія – 6, Канада – 4. За підсумком 

перша шістка країн займає 82% місць у топ-100.  
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З України до найкращих університетів світу цього року 

включили лише один  – КНУ ім. Шевченка, хоч до рейтингу World 

University Rankings 2018 було подано п’ять українських закладів вищої 

освіти. Безумовно позитивним фактором є те, що кількість поданих 

закладів вищої освіти України у світових рейтингах за чотири роки 

збільшилась. Хоча інші чотири українських університети: Львівський 

національний університет ім. Франка, Національний університет 

«Львівська політехніка», НТУУ «Київський політехнічний інститут  
ім. Сікорського» та Харківський національний університет ім. 

Каразіна, попри включення до престижного світового рейтингу, 

отримали місця у категорії 1000+.  

Міжкраїнові розбіжності, що спостерігаються у представлених 

до топ-100 закладів вищої освіти, можна пояснити різницею у 

методичних підходах, що використовуються рейтинговими 

агентствами. Якщо проаналізувати вплив наукометричних даних, 

статистичних показників та експертної оцінки, то у трьох розглянутих 

рейтингах вага цих груп буде відрізнятися. Так, рейтинг THE на 33% 

залежить від суб’єктивних експертних оцінок. Рейтинг ARWU 

практично виключає суб’єктивний фактор: на 60% рейтинг формується 

індексами цитування авторів і на 30% залежить від нагород і премій. 
Рейтинг OS перебуває під впливом суб’єктивних оцінок на 50% і на 

30% залежить від індексу цитування. 

Глобальні рейтинги перетворили вищу освіту у реляційний 

простір, в якому одні можливості збільшились, а інші, навпаки, 

виявилися заблокованими.  

Це відбулося завдяки трьом особливостям рейтингів. Перша – 

конкуренція: завдяки рейтингам у світі закріпилось розуміння вищої 

освіти як конкурентного ринку як для закладів вищої освіти, так і для 

цілих країн. Ця конкуренція пов’язана в основному з академічною 

репутацією та із якістю досліджень, що проводяться, і складають 

основне ядро рейтингів. Друга особливість рейтингів – ієрархія: 
рейтинги – ключовий елемент системи оцінки діяльності закладів 

вищої освіти, в якому реальним знанням випускників та дипломам, що 

вони пред’являють на національному та глобальному ринках праці, 

присвоюється різна вага. Рейтинги стають інструментом, який більш 

щільно пов’язує університети з геополітикою, ринками праці та 

суспільним устроєм, в якому існує нерівність і в межах якого вони 

функціонують. Третя особливість – ефективність: рейтинги 

впровадили у систему вищої освіти економіку досягнень, що 

контролює поведінку закладів вищої освіти і досить часто стає 

причиною маніакального прагнення щось покращити. 
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І.І. Помінова, канд. екон. наук, доц. (ХДУХТ, Харків) 

 

ЕВОЛЮЦІЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА 

УНІВЕРСИТЕТІВ 
 

Кожний університет має двояку природу: з одного боку, як 

заклад вищої освіти він є економічним агентом, з іншого – як учасник 

відтворення знання як меріторного блага, що володіє розвинутою 

системою власних внутрішніх регуляторів і правил, є інститутом. 

Кожний заклад вищої освіти взаємодіє із зовнішнім для нього 

інституційним середовищем, тим самим впливаючи на формування 

інституційного механізму даної сфери. Ця функція університету 

спрямована не тільки назовні; вона інституційована внутрішнім 
середовищем, яке формує знання і культуру випускників і, як наслідок, 

тих сфер суспільного й економічного життя, де вони працюють надалі. 

У внутрішньому інституційному середовищі університетів 

діють основні стейкхолдери вищої освіти: студенти, викладачі, 

дослідники, адміністративно-управлінський, технічний персонал і топ-

менеджмент університету. Це середовище утворює рамки правил, 

формальних і неформальних регуляторів, традицій, в межах яких 

формуються внутрішні для закладу механізми керування, що сприяють 

або перешкоджають спільній науково-освітній діяльності 

стейкхолдерів, тобто основній діяльності університету. 

Внутрішні механізми управління історично перших 
європейських університетів формувались горизонтально. 

Інституціалізація (право самостійно всередині закладу визначати зміст, 

процедури освоєння та підтвердження кваліфікації того чи іншого 

рівня) була умовою виживання закладу й вбудовування в систему 

суспільних та економічних відносин того часу. Але закритість такої 

форми суперечила специфіці фінансового забезпечення діяльності 

університету, а також розвитку освіти і науки. Розширене відтворення 

знання й вплив учнів на розвиток університетів зробили їх діяльність 

більш відкритою зовнішньому середовищу й іншим університетам.  
Капіталізм перетворив освіту на розгалужену сферу економіки. 

З кінця ХІХ ст. вища освіта все більше позиціонується як третій етап 
навчання після початкового й середнього. Університетами стають 
навчальні заклади, які засновані на фундаментальній науці, 
інституційно оформлюючи внесок кожного вченого в цей процес через 
присудження власних учених ступенів і звань. У пору розробки 
перших освітніх програм не існувало ані «зразка» диплому, ані 
стандартів освіти, ані державних органів контролю даної діяльності. 
Надаючи власні вчені ступені й звання, університети вкладають в них 
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свій унікальний зміст; якість освіти й досліджень забезпечується 
адекватним традиціям і викликам часу внутрішнім інституційним 
середовищем закладу, що дозволяє контролювати й удосконалювати 
університетський менеджмент, і насамперед, управління академічною 
діяльністю. Саме підтримка традицій і розвиток власних формальних і 
неформальних норм є основою репутації, бренда сучасного 
університету з багатою історією. Конкурентоспроможність диплому 
забезпечується колективною працею топ-менеджерів, викладачів, 
дослідників, технічного персоналу, студентів і університетом у цілому 
як інститутом, що сприяє розвитку науки, освіти й суспільства, у тому 
числі завдяки інтелектуальному внеску конкретного власника 
кваліфікації. 

Удосконалюючись, університет, здатний відтворювати 
зростаюче наукове знання й культуру, перестає бути закритою 
корпорацією, яка прагне до автаркії, а стає інститутом сучасної 
економіки й суспільства, здатним пристосовуватися до змін 
інституційного середовища.  

По мірі науково-технічного, соціально-економічного розвитку 
господарства (відкриття фундаментальної науки впроваджуються в 
побут, прикладне знання все більше систематизується на науковій 
основі; наука стає безпосередньою продуктивною силою, інформація 
стає фактором виробництва) багаторазово зростає попит не просто на 
готові висококваліфіковані кадри, але й на освітні програми, здатні 
вдосконалювати компетенції вже працюючого персоналу. Такому 
запиту зовнішнього інституційного середовища відповідає механізм 
послідовних кваліфікацій / учених ступенів як підтверджувальне 
підвищення рівня компетенцій особистості, що вже не може 
засновуватися на отриманій «базовій» вищій освіті без подальшого 
удосконалення знань. Це сформувало попит бізнесу й науки різних 
сфер, а також і самого академічного сектору на навчання протягом 
життя. Найбільшою мірою цей попит задовольняє саме багаторівнева 
вища освіта, де послідовні й несуперечливі рівні кваліфікацій 
сполучені з додатковими освітніми програмами таким чином, щоб 
ставало можливим вибудовувати індивідуальну освітню траєкторію. 

Таким чином, урізноманітнення попиту на відповідні сучасному 
господарству знання і компетенції вимагає вже не просто факту 
існування ринку вищої освіти, а наявності ринків основних освітніх 
програм різних рівнів, що доповнюються програмами постійного 
підвищення кваліфікації. Ще однією обставиною, що потребує  
формування інституційного механізму багаторівневої вищої освіти є 
зростання масовості вищої освіти, спричинене соціально-орієнтованою 
політикою більшості розвинених країн. 
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Н.А. Сокол, ст. викл. (ХДУХТ, Харків) 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ 

СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

Активність компаній у реалізації соціально-спрямованих 
проектів свідчить про зростання інтересу бізнес-середовища до 

впровадження моделі управління підприємством на засадах концепції 
соціально-відповідального бізнесу (СВБ), що зумовлено тенденціями 

розвитку світової економіки та зміною свідомості споживачів. 
Опубліковані окремими компаніями дані свідчать у цілому про 

позитивний вплив програм соціального спрямування на споживчу 
лояльність і результати діяльності господарюючих суб’єктів, 

посилення їх конкурентних переваг. Попри практичну затребуваність у 
науковій літературі дотепер немає єдиного підходу до розуміння 

сутності соціальної відповідальності бізнесу та рівня її інтеграції  в 
систему управління підприємством, що актуалізує проблематику 

дослідження еволюції становлення цієї концепції з урахуванням 

розвитку стратегічного управління.  
Концепція управління підприємством на основі теорії 

зацікавлених сторін завдяки об’єктивній залежності результатів 
діяльності від задоволення чи незадоволення стейкхолдерів, надала 

розуміння необхідності не тільки врахування та прогнозування 
очікувань і занепокоєнь стейкхолдерів, а й впливу на них з метою 

забезпечення необхідної  для підприємства реакції зовнішніх сторін 
через формування стратегії СВБ як відображення цілей, принципів, 

методів, засобів реалізації окремого напряму діяльності 
господарюючого суб’єкта. Таким чином, концепція СВБ набуває 

практичного впровадження у діяльність підприємства у вигляді 
окремої систематично здійснюваної діяльності, реалізація якої 

передбачає розробку та впровадження певної стратегії. 
З розвитком ресурсної концепції управління сприйняття СВБ як 

вимоги, що надходить із-зовні змінилось на розуміння її як чинника, 
що створює певну цінність підприємства та є джерелом його 

конкурентних переваг, а реакція підприємства на зовнішнє середовище 
формалізувалась у вигляді специфічних активів (активів відносин, 

репутаційних активів). Така трансформація стала можливою за умови 
побудови відносин підприємства із зовнішнім середовищем на 

взаємовигідних засадах із використанням моделі зацікавлених сторін, 
тобто встановлення тісних зв’язків із тими зовнішніми силами, які 

зумовлюють успішну діяльність підприємства.  
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Підґрунтям для таких зв’язків є пропозиції з боку підприємства, 

які відповідають очікуванням стейкхолдерів. Об’єктивно зобов’язання 

та очікування визначаються складом цих сторін та є специфічними з 

огляду ринку, сфери функціонування підприємства, певних атрибутів 

самих стейкхолдерів. Розуміння того, що занепокоєний стейкхолдер 

може стати перешкодою для досягнення стратегічних цілей 

підприємства, зумовило розвиток досліджень щодо систематизації 

зацікавлених сторін з урахуванням практики діяльності, а широке 
трактування стейкхолдерів, як груп, що мають певний вплив на 

компанію та залежність від неї (власники, споживачі, конкуренти, 

постачальники, групи із захисту прав споживачів, засоби масової 

інформації), набуло конкретизації внаслідок групування зацікавлених 

сторін за різними критеріями, а сам: важливості для підприємства, 

впливу на підприємство, рівня відносин, наполегливості, легітимності, 

інтересу до підприємства та впливу на нього.  

Концепція управління підприємством на основі теорії 

зацікавлених сторін завдяки об’єктивній залежності результатів 

діяльності (фінансових та нефінансових) від задоволення чи 

незадоволення стейкхолдерів, надала розуміння необхідності не тільки 

врахування та прогнозування очікувань і занепокоєнь стейкхолдерів, а 
й впливу на них з метою забезпечення необхідної  для підприємства 

реакції зовнішніх сторін через формування стратегії СВБ як 

відображення цілей, принципів, методів, засобів реалізації окремого 

напряму діяльності господарюючого суб’єкта. Таким чином, концепція 

СВБ набуває практичного впровадження у діяльність підприємства у 

вигляді окремої систематично здійснюваної діяльності, реалізація якої 

передбачає розробку та впровадження певної стратегії.  

Дослідження сутності соціальної відповідальності  у перебігу 

розвитку стратегічного управління дозволило сформулювати загальні 

положення щодо її наповнення та особливостей реалізації на  

підприємстві. Змістовне розуміння СВБ відбивається у положенні про 
її прямий зв’язок із діями бізнесу як реакцією на очікування різних 

представників суспільства. Унаслідок такого активного реагування 

формується репутаційний аспект СВБ і забезпечуються довгострокові 

відносини зі стейкхолдерами. На сучасному етапі стратегічного 

управління СВБ позиціонується як самостійна концепція, основним 

положенням якої сьогодні є ідея загальних цінностей, відповідно до 

якої виробництво вартості відбувається одночасно із створенням 

необхідних суспільству і бізнесу благ (корисності). 
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Н.Г. Ушакова, канд. екон. наук, проф. (ХДУХТ, Харків) 
 

ПЕРЕВАГИ ТА РИЗИКИ МАСОВОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ  
 

Розширення доступу до здобуття вищої освіти є умовою 
генерації суспільством нових знань і забезпечення національної 
економіки фахівцями, які володіють затребуваними сучасним 
господарством навичками й уміннями.  

Останнім часом загострюється дискусія між прихильниками і 
критиками масовості вищої освіти. Аргументами на користь 
розширення охоплення молоді вищою освітою є низка позитивних 
соціальних ефектів від отримання освіти, як індивідуальних 
(збільшення заробітної платні, поліпшення здоров’я, збільшення 
тривалості життя), так і суспільних (зростання економічних 
показників та якості життя в країні, розвиток соціального та 
культурного капіталу тощо). Критичне ставлення до масовості вищої 
освіти ґрунтується на зниженні якості освіти, знеціненні дипломів, 
зростанні чисельності молоді з вищою освітою у структурі 
безробітних на вітчизняному ринку праці, втратою вищою школою 
свого статусу. 

Зростання масовості вищої освіти є світовим трендом, вимогою 
сучасного господарства, що потребує діалектичного сприйняття 
плюсів і мінусів даного явища. 

Масовість вищої освіти спричинена, насамперед, вимогами 
розвитку світової економіки: вона має розвивати дослідження на рівні 
провідних світових наукових центрів, готувати величезну кількість 
фахівців, здатних впроваджувати і використовувати сучасні знання і 
технології; створювати нові знання тощо.  

Основним негативним наслідком зростання масовості вищої 
освіти в Україні називають зниження її якості, знецінення 
отримуваних кваліфікацій і подальший розрив з реальними потребами 
економіки. У суспільній думці домінує уява про критичну 
необхідність «професіоналізму», що має бути підтвердженим 
дипломом про вищу освіту і не обов’язково втіленим у певні знання і 
навички.  

Вітчизняна економіка, яка не створює запиту на реальні робочі 
місця, що вимагають виробничої ефективності, таким чином 
продовжує стимулювати попит на абстрактні «універсальні» освітні 
спеціальності. З іншого боку, прагнення молодих людей вступити до 
закладу вищої освіти не завжди мотивуються їхнім бажанням стати 
освіченими людьми, висококваліфікованими фахівцями. Інколи 
молодь таким чином намагається відтермінувати початок своєї 
самостійної трудової діяльності.  
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Експерти наголошують на небезпеку перетворення вітчизняних 

університетів на «провайдерів навчальних послуг». Вища освіта 

покликана реалізовувати не тільки функцію професійної підготовки, а 

має більш відповідальну місію – працювати на цивілізаційний 

розвиток суспільства, готувати людину не лише до робочого місця, а й 

до життя в динамічному соціумі. Проте якість надаваних вищою 

освітою послуг не завжди відповідає затребуваному сучасним 

розвитком світової економіки рівню.  
Проблема збільшення масовості вищої освіти полягає також у 

тому, що вимоги до якості отримуваної освіти занижуються як 

«постачальниками» освітніх послуг, так і їх споживачами. Сучасні 

університети у зв’язку із зменшенням державного фінансування все 

більше переорієнтовуються на комерціалізацію своєї діяльності. 

Головним джерелом покриття витрат та отримання доходів закладами 

вищої освіти стає оплата студентів за навчання, що схиляє 

університети до стратегії збереження та примноження кількості 

студентів, насамперед платної форми навчання. Конкуренція за 

абітурієнта, на жаль, знизила вимоги до рівня знань вступників. Заклади 

вищої освіти не бажають відраховувати слабкий контингент, тому що 

бояться втратити грошові надходження від студентів контрактної 
форми навчання, що також знижує якість освітніх послуг. Це породжує 

проблему довіри до системи вищої освіти загалом. 

Загострення конкуренції на вітчизняному ринку вищої освіти 

спричинено не тільки внутрішніми факторами (демографічними, 

соціально-економічними), а й посиленням глобалізаційних процесів в 

освітній сфері, насамперед, відтягуванням потенційних українських 

абітурієнтів іноземними закладами вищої освіти. Спрощення 

європейськими університетами процедури вступу для української 

молоді з одночасним зниженням довіри до якості вітчизняної вищої 

освіти створює загрози втрати Україною інтелектуального капіталу 

нації. 
Підвищення соціальної відповідальності всіх стейкхолдерів вищої 

освіти (студента, закладу вищої освіти, держави, бізнесу, громадянського 

суспільства) має запобігти руйнуванню донедавна якісної вітчизняної 

системи вищої освіти. Держава, як головний владний суб’єкт в освітній 

сфері, має приділити увагу збереженню потенціалу української вищої 

школи шляхом подальшої оптимізації мережі закладів вищої освіти, 

посилення вимог до відкритості та доступності інформації про їхню 

діяльність, дійсного залучення представників реального сектору 

економіки до перевірки якості освітніх послуг і відповідності наданих 

компетентностей вимогам народного господарства. 
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Н.М. Федоренко, ст. викл. (ХДУХТ, Харків) 

 

АВТОНОМІЯ УНІВЕРСИТЕТІВ ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА 

РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Глобальні динамічні зміни в суспільно-економічному розвитку 

визначають головні напрямки оновлення і розвитку вищої освіти в 

Україні, підвищення її якості та приведення у відповідність до потреб 
ринку праці. Форми і зміст автономії українських закладів вищої 

освіти повинні забезпечити подолання системних проблем, що 

накопичилися у вітчизняній системі вищої освіти. Серед найгостріших 

проблем можна виділити: незбалансованість мережі ЗВО; високий 

рівень корупції; інфляція стандартів освіти; низький рівень оплати 

праці викладачів та співробітників; ізоляція від міжнародної 

інтелектуальної спільноти; відрив викладання від сучасної науки; 

кадрова політика; матеріально-фінансове забезпечення; суспільна 

відповідальність; контроль якості освітніх послуг; співпраця держави і 

громадянського суспільства; потенційні загрози, пов’язані з 

непродуманими заходами посилення автономії. 

Реформування системи вищої освіти передбачає право 
університетів: встановлювати власні навчальні програми та цілі 

(змістовна автономія); визначати способи досягнення раніше 

встановлених пріоритетів, які визначені як частина національної 

політики (процедурна автономія); визначати власну академічну 

структуру (органічна автономія).  

У Великій Хартії європейських університетів автономія названа 

одним з фундаментальних принципів університетів. Умови та правила, 

за якими працюють європейські університети, характеризуються 

високим ступенем різноманітності, що відображає численні підходи до 

актуального пошуку балансу між автономією та підзвітністю у 

відповідь на вимоги суспільства і зміни у розумінні суспільної 
відповідальності за вищу освіту. Дослідження функціонування 

європейських університетів доводить: автономія сприяє покращенню 

стандартів якості; бюджетна автономія підвищує продуктивність 

досліджень; кадрова автономія позитивно пов’язана зі ступенем 

диверсифікації надходжень, що зменшує ризики, пов’язані з 

надмірною залежністю від будь-якого конкретного спонсора. Крім 

того, існує зв’язок між автономією та здатністю університетів залучати 

додаткове фінансування. 

Україна в Законі «Про вищу освіту» визначила автономність 

ЗВО як самостійність, незалежність і відповідальність закладу вищої 
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освіти у прийнятті рішень стосовно розвитку академічних свобод, 

організації освітнього процесу, наукових досліджень, внутрішнього 

управління, економічної та іншої діяльності, самостійного добору і 

розстановки кадрів.  

Розширення автономії вишів України торкнулося, перш за все, 

їх правового статусу. Їм надано право самостійно розпоряджатися 

коштами, отриманими від надання платних послуг, встановлювати 

мінімальний та максимальний обсяги навчального навантаження 
педагогічних і науково-педагогічних працівників. За університетами 

закріплено окремі права на створені ними об’єкти інтелектуальної 

власності, права відкривати банківські рахунки та користуватися 

банківськими кредитами; розширено участь університетів у 

формуванні структури й обсягів державного замовлення на підготовку 

фахівців із вищою освітою тощо. 

Однією з основних проблем реформування української системи 

вищої освіти є визначення форм і меж автономії закладів вищої освіти 

задля ефективного їх функціонування, а також підтримання балансу 

між ступенем автономії та державним регулюванням навчального 

процесу з метою адекватного задоволення соціальних очікувань, 

зокрема поєднання ідеології вільного ринку з дотриманням принципів 
соціальної справедливості. Зосередження функцій управління 

університетами в державних установах призводить до жорсткої 

уніфікації підготовки фахівців, що звужує їхні професійні горизонти, 

зменшує гнучкість реагування системи освіти на запити ринку праці 

тощо. У випадку передачі управлінських функцій академічним 

структурам виникає загроза ізоляції університетів від суспільства. 

Розширення автономії університетів потребує, по-перше, інституційної 

готовності до цього самих університетів, по-друге, визначення 

критеріїв оцінки якості освіти і набору інструментів для цього.  

Міжнародні та європейські документи пропонують вирішувати цю 

дилему шляхом посилення суспільного контролю за якістю освіти, 
оптимізації й певної децентралізації управління вищою освітою. 

Концепція розвитку вищої освіти спрямована на досягнення 

академічної, кадрової, організаційної та фінансової автономії 

українських національних університетів подібно до провідних вищих 

навчальних закладів Європи та США. Автономія університетів 

розглядається не як самоціль, а як необхідний інструмент досягнення 

високої освітньої якості, конкурентоспроможності, можливості 

комерціалізації власних нових доробок для подальшого розвитку 

наукової бази університетів. 
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Секція 13. МАРКЕТИНГОВІ ПРОБЛЕМИ ТА ІННОВАЦІЇ  

В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 
 

О.В. Жегус, канд. екон. наук, доц. (ХДУХТ, Харків) 

О.П. Афанасьєва, канд. екон. наук, доц. (ХДУХТ, Харків) 
 

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК ОСНОВА ЛОНЧУ 

ІННОВАЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ 

 

Випуск на ринок нового продукту, що супроводжується 
активною рекламною кампанією, в процесі якої здійснюється 

комунікація з цільовою аудиторією з метою проінформувати про 
основні властивості, якісні характеристики, цінності нового продукту 

для цільової аудиторії споживачів у сучасному маркетингу називається 
терміном «launch» (лонч). Окрім реклами, інструментами лончу є 

прямий маркетинг, акції торгового маркетингу, що розробляються на 
основі даних pre-launch маркетингових досліджень. 

Науковцями ХДУХТ щороку розробляються технології 
інноваційних продуктів харчування, які потребують інформаційної 

підтримки щодо перспектив попиту, а також рекомендацій щодо 
найбільш ефективного лончу. Зокрема, було поставлено завдання 

виявити перспективний попит на напівфабрикат «Вареники ліниві», а 
також десертну продукцію з сиру кисломолочного.  

У результаті проведеного дослідження пропозиції установлено: 
–  представлена на ринку продукція, зокрема сир 9% жирності, 

виготовляється без використання немолочних жирів, що позитивно 
характеризує молокопереробні підприємства; 

–  якість та конкурентоспроможність продукції суттєво 
диференціюється; 

–  на ринку присутній низькоякісний продукт, який через 
невідповідність мікробіологічних показників навіть несе небезпеку 

здоров’ю людини; 
–  не завжди оптимальним є співвідношення ціна/якість, та не 

завжди висока ціна відповідає високій якості продукту; 
–  найважливіші проблеми – це органолептичні показники, у 

більшості досліджених продуктів удосконалення потребують 

консистенція, смак та запах. 
Також проведене маркетингове дослідження методом анкетного 

опитування дозволило визначити основні особливості попиту на сир 
кисломолочний серед мешканців Харкова: 

– серед всіх продуктів групи, найбільш популярним є сир 
кисломолочний зернистий; 
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– більша частина споживачів безпосередньо вживає сир 

кисломолочний у їжу, проте майже 40% споживачів використовують 

його для приготування різних страв; 

– найбільш популярними стравами домашнього приготування є 

млинці з сиром, сирники та запіканка сирна; 

– більша частина споживачів не готові купувати напівфабрикати 

з сиру кисломолочного, лише третина купують і досить рідко; 

– найбільш стале сприйняття купівлі сиру кисломолочного – це 
джерело білка та кальцію; 

– обсяги купівлі сиру кисломолочного на тиждень 0,5–1 кг, 

витрати при цьому до 60 грн на тиждень; 

– серед видів упакування третина споживачів як найбільш 

зручним обрали полістирольні стаканчики з кришками, проте третина 

не виявила особливих переваг; 

– під час вибору сиру кисломолочного нефасованого споживачі 

звертають увагу перш за все на його смак, запах і колір, а під час 

вибору фасованого – на дату виробництва, зовнішній вигляд і ціну; 

– серед джерел інформації найбільшою довірою користуються 

поради друзів і знайомих, інформація на упаковці та власний досвід 

споживання певного продукту; 
– найбільш популярними торговими марками сиру 

кисломолочного серед споживачів є «Простоквашино», «President», 

«Слов’яночка»; 

– основні причини відмови від купівлі сиру кисломолочного – 

неприємний запах, гіркий присмак, тривалий термін зберігання і 

виділення сироватки; 

– найчастіше покупці обирають сир кисломолочний для себе, 

для всієї родини, або для дітей; 

– за місцем купівлі більшою довірою користуються магазини, 

проте третина споживачів купує як у магазинах, так і іноді на ринку. 

Результати проведеного дослідження показали недоцільність 
лончу напівфабрикату «Вареники ліниві», через низьку зацікавленість 

потенційних споживачів у даному виді продукції. Проте довели 

перспективність інноваційної десертної продукції з сиру 

кисломолочного, що дозволило сформувати концепції даної продукції 

для кожного визначеного сегменту споживачів на основі особливостей 

поведінки, мотивації та переваг.   

Отже, маркетингові дослідження є основою прийняття 

обґрунтованих рішень під час лончу інноваційних продуктів 

харчування, гарантуючи його належне інформаційне забезпечення та 

цільову спрямованість. 
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О.В. Коліщук, асп. (ЧНУ, Черкаси)  

 

ІННОВАЦІЇ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ  

У СУЧАСНИХ УМОВАХ УКРАЇНИ  
 

Розвиток економіки України на сьогодні в умовах підвищення 

конкуренції як на внутрішньому ринку, так і на зовнішніх мережах, 

потребують від вітчизняних товаровиробників суттєвого підвищення 

якості продукції, зниження її собівартості та відповідного рівня 

маркетингового забезпечення. Все це потребує новітніх технологій, 

нових форм організації виробництва та менеджменту. Найбільш 

привабливими для інноваційних програм України є підприємства 

агропромислового комплексу, зокрема – переробні підприємства та 
підприємства харчової промисловості. Це зумовлено, перш за все, 

стабільним ринком збуту виробленої продукції, достатньою кількістю 

сировини, необхідним досвідом роботи у цій галузі та бюджетним 

фінансуванням підприємств агропромислового комплексу. Родючість 

сільськогосподарських угідь дозволяє отримувати високу врожайність, 

і, відповідно, забезпечує підприємства харчової та переробної 

промисловості достатньою кількістю сировини. Проте, застарілі 

технології та обладнання більшості таких підприємств не дозволяють у 

повній мірі забезпечити вимоги сучасного ринку. Їх переобладнання 

під сучасні технології потребує відповідних інноваційних програм, які 

дозволять в найкоротші терміни досягти необхідного економічного 
ефекту такої модернізації.  

На нашу думку, впровадження таких програм повинно 

базуватися, в першу чергу, на відповідних дослідженнях та розробках 

вітчизняних фахівців. Їх обізнаність з реальними потребами втілення 

інновацій дозволяють ефективно використовувати наявні технічні, 

трудові та фінансові ресурси, знаходити найбільш оптимальні шляхи 

вирішення поставлених завдань. Пріоритетними є питання розробки 

принципово нових підходів для вирішення техніко-технологічних 

вимог сучасного виробництва та практичного їх використання 

безпосередньо на промислових підприємствах.  

Прикладом таких інновацій є розробка та створення 

черкаськими науковцями принципово нового обладнання для 
підприємств м’ясопереробної галузі. Зокрема, О.В. Батраченком 

запропоновано принципово нові типи різального інструменту, що 

використовуються в кутерах (технологічне обладнання для 

виготовлення ковбас). Ці машини є важливими в технологічному 

процесі виготовлення ковбас. Зазначеними авторами запропоновано 

вдосконалені конструкції ножів з підвищеною ефективністю роботи і 
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довговічністю та нові типи різального інструменту, що дають 

можливість підвищити продуктивність машин без збільшення витрат 

енергії на процес кутерування. Розроблено конструкції кутерів із 

підвищеною питомою продуктивністю.  

Н.В. Філімоновою та О.В. Батраченком запропоновано нові 

способи суттєвого підвищення питомої продуктивності вовчків 

(промислові м’ясорубки). Нова конструкція ножів і решіток дозволяє 

покращити їх основні показники – ефективність роботи та 
довговічність.  

Також О.В. Батраченком запропоновано: 

– використання імпульсно-плазмового методу зміцнення 

різального інструменту, що дозволяє підвищити зносостійкість ножів 

вовчків і кутерів у 2–4 рази; 

– розроблено нові конструкції різального інструменту та 

обґрунтовано конструктивне виконання різального інструменту і 

бункерів емульситаторів, яке дозволяє підвищити продуктивність цих 

машин та якість обробки сировини в них.  

Перелічені інноваційні проекти черкаських науковців 

допоможуть вітчизняним переробним підприємствам освоїти 

виробництво власної якісної та конкурентоспроможної продукції, 
зменшити її собівартість і, відповідно підвищити її рентабельність. 

Крім цього, запропоновані інновації можуть бути вдало використані 

при розробці іншого технічного обладнання як для підприємств 

переробної та харчової промисловості, так і для інших галузей 

народного господарства. Наведені приклади свідчать, що в Україні є 

багато перспективних інноваційних проектів для харчових 

виробництв. Однак, на жаль, дефіцит державного бюджету не дозволяє 

реалізовувати багато проектів.  Проте, ми вважаємо, що це питання 

слід вирішити через опосередковане державне стимулювання: 

податкові пільги, використання прискорених норм амортизації, 

субсидії, пільгове страхування,  дотації, пільгове кредитування.  
Також для реалізації інноваційних програм ми пропонуємо 

залучати представників середнього та малого бізнесу. На нашу думку. 

Доцільно зменшити розмір мінімального внеску фізичних осіб, щоб 

стати учасником венчурного фонду з 1827000 грн до 10000 грн, що 

дозволить залучати значні кошти для реалізації інноваційних проектів.  
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К.М. Костіна, магістрант (ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, Харків) 
Л.В. Оболенцева, канд. екон. наук, доц. (ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, Харків) 
 

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ІНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГУ  
В ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ 

 

Розвиток інформаційних і комунікаційних технологій, особливо 
Інтернет, має сильний вплив на зміни у використанні маркетингових 
інструментів. Існування та доступність Інтернету змінили спосіб 
доступу туристів до інформації, коли планують і замовляють подорож, 
а також в процесі обміну досвідом подорожування з іншими. 
Важливим кроком у розвитку Інтернету стало значне збільшення 
поширеності платформ соціальних мереж, які дозволяють 
користувачам Інтернету співпрацювати, повідомляти та публікувати 
оригінальний контент. Соціальні медіа особливо важливі для туризму, 
оскільки їх використання впливає на успіх і процвітання компанії в 
цілому. Туристичні користувачі мають потребу в інформації, яка може 
допомогти їм у процесі планування поїздок і прийнятті рішень, 
пов’язаних з вибором туристичних напрямків, та різних видів 
туристичних продуктів.  

Дослідження World Travel Monitor, проведене ЮНВТО, 
наводить дані – кількість міжнародних туристів, які подорожують зі 
смартфонами, та які мають доступ до Інтернету та e-mail складає 40%; 
40% користуються смартфонами для отримання інформації про 
напрямки; 20% туристів, застосовують смартфони, щоб змінити бронь 
в готелі та інші послуги під час подорожі. Переважна більшість 
міжнародних мандрівників мають доступ до соціальних мереж, та 
завдяки смартфонів здійснюють публікації в своїх блогах, на сторінках 
Facebook та Instagram.  

На сьогодні сформувалась така світова тенденція як просування 
бренду, марки, продукту через соціальні мережі, завдяки яким компанії 
зможуть здійснювати зв’язок із зацікавленими користувачами, 
вибудовувати довгострокові відносини зі своїми клієнтами, управляти 
репутацією компанії, формувати їхню лояльність, підвищувати 
продажі та допомагати в вирішенні багатьох завдань для розвитку 
бізнесу. Соціальні мережі є маркетинговим майданчиком для 
просування послуг. Різноманітні огляди та коментарі публікують на 
сторінках, розміщують презентаційні матеріали, фотографії та 
відеоролики, також з відвідувачами за допомогою опитувань ведеться 
постійний діалог. Таким чином, просування в соціальних медіа (Social 
Media Marketing, SMM) – комплекс заходів, які використовують 
соціальні медіа в якості каналів для просування компаній і вирішення 
інших бізнес-завдань. 



 128 

Для туристичної індустрії основними завданнями соціальних 

медіа є управління рекомендаціями та думками цільової аудиторії; 

збільшення кількості лояльних клієнтів; коригування небажаних 

стереотипів і формування позитивного бренду туристичних територій; 

збільшення обсягу продажів і зростання популярності бренду; 

таргентинг; збільшення відвідування сайту компанії з метою 

здійснення активних продажів. До інструментів соціальних медіа 

відноситься: підбір соціальних медіа, створення нових Social Media 
(створення власних блогів, форумів), сайт, управління спільнотами, 

вірусний маркетинг, SM-оптимізація. Особливо потрібними для 

туристичних підприємств, є такі мережі: Telegram, Instagram, Facebook, 

Foursquare. Вони дозволяють формувати ком’юніті, підвищувати 

лояльність клієнтів до турпідприємства або до конкретного 

турпродукту, створювати адресну розсилку або застосовувати тим 

самим принцип таргетування в маркетингу турпослуг, а також 

забезпечувати широке охоплення аудиторії з позитивним іміджем. 

Безумовно, соціальні мережі дають репрезентативно зворотній зв’язок. 

Для використання даного інструменту просування, компанія повинна 

постійно працювати в мережі зі своїми підписчиками через створений 

акаунт, оновлювання фото та актуальних хештегів. 
Кейси залученості персоналу для туристичних підприємств: 

– створення каналу комунікації, інформування користувачів і 

залучення нової аудиторії; 

– формування лояльності – залежно від досвіду туроператорів 

слід зазначити створення певного рівня залученості користувачів (за 

допомогою поставлення лайків на пости); 

– стимулювання попиту – реалізується поданням онлайн сервісів 

(онлайн пошуку і бронювання квитків); 

– управління репутацією. 

Підводячи підсумок, можна сказати, що соціальні медіа були та 

залишаються важливим маркетинговим інструментом для 
професіоналів індустрії туризму. Головною метою використання яких, 

є підвищення впізнаваності бренду в цілому і конкретних заходів. 

Застосування соціальних медіа дозволяє перейти до формування 

інноваційного туризму, який передбачає просування і продаж 

туристичних продуктів, товарів і послуг туристам в соціальних 

мережах, і дозволяє сформувати ефективний комунікаційний зв’язок зі 

своєю цільовою аудиторією в режимі реального часу і там, де їм 

зручно. 
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І.Ю. Мелушова, канд. екон. наук, доц. (ХДУХТ, Харків) 

К.Є. Перепелиця, магістрант (ХДУХТ, Харків) 

 

МАРКЕТИНГОВІ РЕЗУЛЬТАТИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ 
 

Маркетингова діяльність, будучи складною системою 

взаємопов’язаних дій націлених на вивчення, передбачення та 

створення споживчого попиту, здійснюється процесуально у 

визначеній послідовності. Зміст цього процесу складається в реалізації 
не тільки специфічних функцій маркетингу, а й встановленні 

конкретних цілей, способів їх досягнення та джерел ресурсів 

господарської діяльності в цілому. У цьому руслі простежуються 

найбільш суттєві моменти процесу господарювання: прийняття рішень 

визначає цілеспрямованість та альтернативність вибору варіантів; 

обмеженість ресурсів визначає необхідність їх раціонального 

розподілу та використання, тобто реалізується принцип ефективності. 

Господарювання в цьому аспекті розглядається не як сугубо 

виробничий, а як розумовий процес по розробці рішень, прийняття та 

реалізація яких лежать у площині процесів управління підприємством.  

У зв’язку з вищесказаним, формування маркетингових 

результатів можна розглядати як частину загальної системи 
господарювання, яка пов’язана з прийняттям рішень щодо досягнення 

необхідного їх рівня для вирішення стратегічних цілей підприємства. 

Маркетингові результати, як взаємопов’язана система показників, 

найбільш повно відбивають інтереси різних суб’єктів господарського 

процесу на різних рівнях та етапах формування, що підвищує їх 

значимість в системі управління результативністю маркетингу. 

Система управління результативністю маркетингу представляє 

собою універсальне поле для гри, де маркетингові результати 

визначають конкретні «маневри» для того, щоб кожен тайм цієї гри 

був успішним. У цій системі маркетингові результати, групи яких 

формуються за ієрархічним принципом від простого до складного, 
доцільно розглядати за трьома аспектами: 

1. Функціональні та процесні результати. До цієї групи 

маркетингових результатів належать розробка системи варіантів 

можливих маркетингових дій та програм: точність побудови прогнозів 

та планів виставкової діяльності, рекламних акцій, програм 

просування, ціноутворення, якість маркетингових досліджень та ін. 

2. Показники ефективності маркетингу. За умов отримання 

функціональних та процесних результатів проводиться порівняльна 

оцінка їх реалізуємості та очікуваної ефективності. На цьому рівні 
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формується другий рівень маркетингових результатів у вигляді таких 

показників: прибуток, рентабельність продажів, рентабельність 

інвестицій в маркетингові проекти, вартість нематеріальних 

(маркетингових) активів, рентабельність акцій цінового стимулювання, 

фінансові потоки та ін. 

3. Ринкові показники діяльності. Найвищий рівень 

маркетингових результатів – показники результативності, найбільш 

типовими з яких є: ринкова частка підприємства, конкурентна позиція 
на ринку, стан системи дистрибуції, рівень проникнення на ринок, 

лояльність споживачів, капіталізація бренду та ін. 

За наведеними підходом, можна констатувати, що кожен цикл 

маркетингової діяльності підприємства, пов’язаний із виконанням 

окремих функцій та дій завершується певним результатом, який 

одночасно виступає необхідною умовою наступного витка його 

діяльності. В руслі цього, доцільно виділити головну властивість 

результату – значимість, тобто він повинен приносити користь 

підприємству та допомагати йому досягати стратегічних цілей. 

Досягнення маркетингових результатів за окремими операційними 

діями за умов залучення мінімальних ресурсів для їх досягнення, 

знаходить своє відображення у показниках ефективності, що є 
необхідною умовою результативності маркетингу.  

Результативність маркетингу як цільова спрямованість 

підприємства на створення потрібних, корисних речей, здатних 

задовольняти певні потреби, що припускає варіативність її досягнення, 

є мірою ефективності, що дозволяє обирати підприємству найбільш 

прийнятні напрями розвитку. Систему маркетингу можна назвати 

результативною за наступних умов: 

1) система маркетингу досягла кінцевих результатів за умов 

залучення мінімальних ресурсів, тобто досягла необхідного рівня 

досягнення поставленої мети; 

2) кінцеві результати системи маркетингу порівнянні з 
потребою, тобто досягнутий рівень задоволення потреб; 

3) визначені потенційні потреби для формування нової мети, а 

також створено умови сталого розвитку, тобто досягнутий рівень 

можливого розширення виробництва. 

Таким чином, зміст процесу управління результативністю 

маркетингу варто визначати як процес розробки, прийняття та 

реалізації рішень з формування маркетингових результатів за всіма 

основними аспектами маркетингової діяльності на всіх ієрархічних 

рівнях їх формування у відповідності до основних стратегічних цілей 

розвитку підприємства. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МАРКЕТИНГОВА ОСВІТА 

ЗА КОРДОНОМ 
 

На сьогодні дослідження основних тенденцій розвитку 

маркетингової освіти в Україні набуває все більшої актуальності, 

оскільки вимоги ринку праці швидкоплинні, що пов’язані із змінами в 

економічному просторі. Саме тому перейняття та вивчення досвіду 

світових країн є одним з пріоритетних напрямів у роботі закладів 

вищої освіти. 

На сучасному економічному просторі відбуваються суттєві 
трансформаційні зміни, які пов’язані як із нестабільністю в економіці, 

політиці так із процесами глобалізації. У теперішніх умовах 

господарювання роль маркетингу та його інструментів у діяльності 

підприємств постійно зростає. Все більшої популярності набуває 

впровадження новітніх технологій маркетингу в бізнесі. Завдяки цьому 

на ринку праці вимоги до фахівців з маркетингу постійно змінюються. 

В результаті чого дослідження тенденцій маркетингової освіти є 

актуальним питанням для закладів вищої освіти. 

Дослідження тенденцій розвитку маркетингової освіти в Україні 

за умов що склалися не є достатнім процесом. Для підготовки 

високонкурентних фахівців з маркетингу слід враховувати не тільки 
вимоги ринку праці, а й вивчати закордонний досвід світових країн. 

Для працівників закладів вищої освіти та викладачів маркетингової 

освіти це можливо шляхом участі у міжнародних конференціях, 

семінарах, майстер-класах, програмах або стажуванні. 

Маючи досвід участі у програмі обміну професорсько-

викладацьким складом (FEP-2016), яка проходила на базі Університету 

штату Огайо, слід наголосити на тому, що навчальний рік починається 

у серпні, проте студентам ще до початку навчання необхідно 

зареєструватися в загальній базі Університету та отримати ID. Це на 

кшталт студентського квитка, проте він ще надає можливість 

безкоштовного проїзду. Цікавою є практика реєстрації на курси 

дисциплін, які студент планує відвідувати протягом року. У результаті, 
викладач має повну інформацію про студента, в тому числі його фото. 

Так само і студенти мають змогу ознайомитися із інформацією про 

викладача, а саме: біографією, e-mail, статтями та підручниками. 

Ми були закріплені за факультетом Сільського господарства, 

навколишнього середовища та розвитку економіки. Тобто, вивчаючи 

саме маркетингову складову, слід звернути увагу на те, що це є одним 
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напрямком для вивчення. Оскільки маркетолог, який розробляє 

маркетингову програму, маркетингові заходи просування, для того чи 

іншого товару, має знати та вивчити не тільки весь процес 

виготовлення, а й процес вирощування: звідки це зернятко, яким 

чином вирощено, на якому добриві, яким чином збирався, оброблявся, 

зберігався, пакувався, транспортувався та інше. Тому для більшості 

американців поняття «маркетинг» та «бізнес» вже майже стали 

синонімами.  
Особливої уваги було приділено вивченню новітніх технологій 

маркетингу в освіті. В університеті існує дистанційне навчання за 

двома спеціальностями, а саме: магістр з менеджменту захисту рослин 

та магістр сільськогосподарських наук та дорадництва. 

Взаємозв’язок студента із викладачем здійснюється за 

допомогою програми Carmen (на сьогодні переходять на міжнародну – 

Canvas). Зручність цієї програми у тому що, студент за допомогою 

свого особистого кабінету заходить на сайт, знаходить свій курс. На 

цій сторінці він має інформацію про викладача, студентів-слухачів 

цього курсу, їх контакти, літературу та посилання на джерела 

інформації, лекції (почергово викладають у мережу, щоб студент 

відвідував заняття), презентації, самостійні, індивідуальні завдання та 
завдання для іспиту. Відкритий діалог всіх студентів курсу та 

викладача. 

Спеціально для студентів університету розроблено мобільний 

додаток «Buckeye services», завдяки якому студент має швидкий 

доступ до свого електронного кабінету, розклад занять, персональна 

інформація, інформація про викладачів та управлінців, геолокація та 

карта, розклад руху автобусів та ін. Оскільки символом штату Огайо є 

«каштан» – Buckeye, звідси і назви в штаті. Футбольні команди – 

Buckeyes, так само і студентські команди інших видів спорту. Так і на 

всіх вивісках, квитках, одягу та інше, зображено саме цей символ. 

Система оцінювання знань студента здійснюється за  
100-бальною шкалою, як і в нашому університеті. Студент має змогу 

отримати додаткові (extra) бали, шляхом участі у симуляції (на платній 

основі пройти тренінг з нетворкінгу), додаткових індивідуальних 

роботах. Ці бали є престижною  рекомендацією при влаштуванні на 

роботу. 

Як висновок слід наголосити на тому, що тенденції розвитку 

маркетингової освіти як в Україні так і закордоном носять позитивний 

характер. Проте заклади вищої освіти та викладачі мають працювати у 

напрямку постійного удосконалення освітнього процесу, враховуючи 

вимоги до фахівців, які диктує ринок праці.  
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО РИТЕЙЛУ 

 

У цілому по Україні створюється сприятлива ситуація для 

розвитку ритейлу, яка йде шляхом поступового скорочення кількості 

ринків, зростання місцевих роздрібних мереж та появи закордонних. 

Як результат, спостерігається активний розвиток торгових центрів та 

збільшення сучасних торговельних площ. 

За повідомленням прес-служби «Української торгової гільдії» 

(УТГ), спеціалісти вважають, що торгові центри матимуть розвиток у 

напрямі нових форматів, покращення якості, збільшення частки 
розважального сектору.  В той самий час пропозиція якісних торгових 

площ в Україні є обмеженою. Темпи росту торгових площ у торгових 

центрах відстають від темпів росту заробітної плати та рівня 

споживання, тобто має місце тенденція збільшення диспропорції між 

попитом та пропозицією торгових площ у найближчі роки. Судячи по 

відомим проектам кількість таких площ може збільшитися втричі. 

Якщо на регіональні центри припадає у середньому 50 м2 торгових 

площ, то у найближчий час цей показник сягатиме 100 м2 і більше. 

На тлі всієї України за темпами росту виділяються Київ, 

Дніпропетровськ, Харків, Львів. Очікується приріст на 1000 мешканців 

припадатиме вище 200 м2. За останні роки, не дивлячись на тенденції 
скорочення частки закупок у неорганізованій торгівлі, вона досі 

лишається доволі високою. Однією з особливостей розвитку 

роздрібної торгівлі є концентрація, перехід до «цивілізованих» форм 

торгівлі. З’явилися нові формати торгових мереж. Фаворитом 

сьогоднішнього дня у продовольчому ритейлі є супермаркет. Саме 

стрімке поширення супермаркетів помітне у першу чергу – зараз вони 

знаходяться на стадії нарощування чисельності та щільності 

розміщення. Другою фазою буде поглинання одне одним. Третя – 

накопичення такого капіталу, що дозволить їм здійснювати 

ресурсомісткі проекти, викликаючи якісну зміну мережі. Другий 

фаворит – формат гіпермаркет. Продовжується тенденція збільшення 

проектів за розміром, охопленням цільової аудиторії, представленням 
крупноформатних роздрібних операторів. Кількість великих 

традиційних магазинів (універсами) продовжує знижуватися – 

зачиняються з причин нерентабельності або перепрофілюються, 

здаються в оренду. Скорочується кількість точок на відкритих ринках. 

Помітна тенденція до зниження кількості кіосків – вони поступилися 

місцем дрібним магазинам, які продовжують динамічний розвиток. 
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Зростання обсягів роздрібного товарообігу супроводжується 

зменшенням кількості торгових точок, що належать юридичним 

особам, та зниженням серед них частки магазинів на користь кіосків та 

ларьків. Це є відображенням одразу двох тенденцій: укрупнення 

магазинів та збільшення частки торгових об’єктів, що фактично чи 

формально належать приватним підприємцям. Значна частина останніх 

– дрібноформатні об’єкти (павільйони, кіоски, ларьки), які схильні 

групуватися поблизу ринків. Втім, прихильність споживачів до ринків 
не буде перешкодою до просування багатьох торгових операторів у 

регіони. При цьому наступним етапом такого просування стане 

оволодіння крупними торговими мережами відкриття супермаркетів у 

невеликих містах з населенням до 200 тис. чол. Таких міст в Україні 

більше 400. Рівень добробуту в таких містах за останні роки виріс, та й 

конкуренція тут значно нижча, що робить цей бізнес привабливим. 

Саме через слабкість конкуренції рентабельність середнього 

супермаркету в 2017 р. оцінювалася експертами у 15–17%. 

Серед важливих тенденцій для роздрібної торгівлі виділяються 

дві. Перша полягає у тому, що з початку 2018 р. роздрібний товарообіг 

збільшувався великими темпами, продовжуючи тенденцію кількох 

останніх років. В першому півріччі він зріс у реальному обсязі на 
21,4% по відношенню до відповідного періоду минулого року. 

Основна причина – зростання доходів населення, оптимістичні 

споживчі настрої та достатньо високе бажання здійснювати покупки. 

Сутність другої тенденції – останнім часом у роздрібній мережі 

частіше з’являються імпортні товари. Так, частка товарів українського 

виробництва у 1 кварталі 2018 р. понизилася з 74,4% до 73,6% 

порівняно з 1 кварталом минулого року. Це стосується як 

продовольчих, так і не продовольчих товарів. Частка імпортних 

продовольчих продуктів зросла за рахунок порівняно дорогих видів 

продукції, наприклад, фруктово-ягідних консервів, кондитерських 

виробів. А серед імпортних непродовольчих товарів переважав одяг, 
взуття, посуд, електротовари. Це свідчить про зростання вимог 

споживачів до якості того, що вони купують. 

На наш погляд, посилення конкуренції створюватиме цінність 

для споживача, який матиме вибір ціни, якості, асортименту, місця 

придбання та іміджу, що максимально відповідатиме його потребам. 

Однією з найбільш вагомих тенденцій розвитку галузі є перерозподіл 

товарообороту на користь цивілізованих форм торгівлі, це свідчить 

про перспективи подальшого розвитку ритейлу в Україні. 
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КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОСУВАННЯ 

МАРКЕТИНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 

Контент став ключовим фактором успіху електронного бізнесу. 

Будь-які сайт, форум, публічна сторінка в соціальній мережі, блог 

мають наповнюватися якісним контентом не тільки для того, щоб 

привабити користувача чи споживача, a також і для того, щоб 

утримати його. Постає проблема надання тієї інформації та у такій 

формі, яка буде приваблювати цільову аудиторію, доносити до клієнтів 

цінності та принципи компанії, тобто створення якісного контенту для 

ефективного маркетингу. 
В умовах значної активізації взаємодії компаній-виробників та 

споживачів (через інформаційні мережі) зменшилася ефективність 

традиційної форми реклами. Тож контент-маркетинг виявився вчасною 

альтернативою традиційним способам просування товарів і послуг на 

ринку. Content Marketing Institute наводить дані щодо популярності 

контент-маркетингу в західному B2C-сегменті. 90% компаній 

використовують контент-маркетинг для спілкування зі своєю 

аудиторією, із них понад 79% використовують цю техніку для 

підвищення впізнаваності бренду, 71% – для залучення клієнтів і 65% 

– для посилення лояльності та залучення до бренду. 

Проникнення Інтернету в Україні продовжує зростати 
швидкими темпами. Конкуренція стала жорстокою не лише між 

традиційною й інтернет-рекламою, а й у самому Інтернеті. Високий 

маркетинговий ефект від використання інтернет-ресурсів пов’язаний з 

інтерактивністю. Кожна людина не тільки отримує можливість 

ознайомитися з переліком товарів, що реалізуються, а й отримати 

потрібні консультації у співробітників торговельної або виробничої 

компанії. Такі обставини дають змогу набагато швидше налагодити 

контакт між виробником, реалізатором і покупцем. Якісний сайт із 

розширеним функціоналом в такому разі є платформою для здійснення 

взаємовигідного співробітництва. 

Дані статистичної звітності впливу контент-маркетингу на 

прийняття рішень в покупці товарів і послуг за минулий рік 
підтверджують цю тенденцію, що 63% читачів приймають рішення 

про покупку на підставі інформації, прочитаної в блогах, а не в 

глянцевих журналах; 73% гравців ринку b2b в минулому році 

згенерували більше контенту, ніж роком раніше; у 66% успішних 

кампаній контент-маркетингу є чітка стратегія розвитку; 52% 

споживачів визнають, що блоги впливають на їх рішення про покупку. 
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Відгуки покупців сильніше інших факторів (приблизно в 89% 

випадків) впливають на рішення потенційних покупців. У порівнянні з 

традиційним, контент-маркетинг обходиться на 62% дешевше і може 

бути до трьох разів ефективнішим.  

Останнім часом усе активніше займає свої позиції новий 

маркетинговий інструмент комунікацій – корпоративний блог як 

спосіб поширення інформації. Блог – це різновид динамічного 

тематичного сайту, основним змістом якого є те, що регулярно 
публікуються записи, картинки, файли мультимедіа однією людиною 

або колективом. Це певний інтернет-щоденник, на якому публікуються 

записи різного характеру з можливістю коментування. Тут також 

відбувається спілкування між людьми у вигляді обговорення тих чи 

інших питань, поставлених автором або відвідувачами блогу. Для 

успіху корпоративного блогу вирішальне значення має регулярна і 

довгострокова робота над створенням і просуванням якісного 

контенту. Контент – це головний інструмент у боротьбі за відвідувачів, 

який виражається у змісті кожної сторінки блогу, відображуючи 

пропозиції послуги та товари, з яким компанія виходить на ринок. 

Згідно з дослідженням MarketingProfs/CMI,  найефективніші ті 

бренди, які використовують різні методики контент-маркетингу. 
Найефективніші – інфографіка та кейси. Але також можливо 

запропонувати інші інструменти: статті та пізнавальні відео, записи 

лекцій і семінарів, корисні файли – white papers чи повноцінні 

електронні книжки, регулярні email-розсилання, яскраві події в 

соціальних мережах (конкурси, програми та обговорення). Основні 

засоби і способи створення брендованих матеріалів це: ключові слова, 

бренд, довіра аудиторії,  мультиформат, мистецтво заголовків, 

ньюсджекін, контроль, якість, кількість, мультиканальність (SEO, 

контекстна реклама і SMM повинні працювати на ваш контент-

маркетинг), аналіз конкурентів, експерименти.  

Питаннями складання грамотного контенту займається 
контент-маркетинг. Для того щоб контент працював на користь 

компанії, слід розробити контент-стратегію. Контент-стратегія блогу 

повинна відповідати його цільовій аудиторії. Необхідно визначити, 

якої мети компанія хоче досягти за допомогою корпоративного блогу 

(збільшення трафіку на сайті, залучення потенційних клієнтів, 

позиціонування компанії та її співробітників як експертів цієї сфери 

діяльності компанії та інше). 
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Н.Л. Савицька, д-р екон. наук, проф. (ХДУХТ, Харків) 

 

ТРЕНДИ РОЗВИТКУ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ  

ВИЩОЇ ОСВІТИ  
 

За даними досліджень UNESCO, що відображено у Резюме 

Світової доповіді по моніторингу освіти «Образование в интересах 

людей и планеты: построение устойчивого будущего для всех», 

більшість систем освіти не в змозі задовольнити ринковий попит, 

оскільки,  по-перше, існує проблема old school та інертності системи 

освіти у передачі знань, тобто неможливість швидкого оновлення 

навчальних планів, змісту начально-методичних комплексів 

дисциплін, матеріально-технічної бази та адекватного ринковим 
змінам підвищення кваліфікації викладачів. По-друге, структура 

робочої сили швидко змінюється під впливом інформаційно-

комунікаційних технологій та розвитку машинного інтелекту і до  

2020 р. дефіцит фахівців з вищою освітою і необхідною кваліфікацією 

в усьому світі складе 40 млн осіб, а нестача працівників з нижчим 

рівнем освіти становитиме близько 95 млн осіб. Виявлені тренди 

формування попиту на висококваліфікованих фахівців суттєво 

впливають на пропозицію послуг у сфері вищої освіти.   

Специфіка попиту на знання полягає у неподільності процесу 

виробництва/споживання знань, невіддільності компетентностей від 

суб’єкта навчання. У термінах ринкової економіки освітні послуги 
набувають форми товарного продукту та виступають в якості 

комплексного продукту, а саме: освітніх програм; формалізованих 

знань; імпліцитних знань; організації освітньо-наукового процесу 

(матеріально-технічна база + науково-педагогічний корпус + 

організаційна культура + партнери і зв’язки). Наведені форми 

визначають специфіку діяльності закладу вищої освіти (ЗВО) та 

диференціацію ринку освітніх послуг і, відповідно, слугують 

джерелами конкурентоспроможності університету. 

До 2030 р. освіта перетвориться в ключову форму активності 

населення, а навчання впродовж всього життя завдяки впливу 

революції поколінь та індивідуалізації навчання стане нагальною 

потребою. Масовий попит на кваліфікованих працівників поступово 
змінюється на персоніфікований, що зумовлює поширення проектного 

навчання та моделі відкритого університету. Копіювання традиційного 

лекційного формату стає неефективною формою передачі знань, тому 

змінюється на менторінг і коучинг, що дозволяють побудувати 

персональну, гнучку траєкторію навчання  та сфокусуватися на 

власних пріоритетах та інтрапренерських навичках. Саме 
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підприємливість та креативність на порозі інноваційної економіки – 

2020 перетворилися в обмежений ресурс, оскільки традиційні бізнес-

процеси: виробництво, маркетинг, продажі, логістика, можуть бути 

автоматизовані.  

Відповідно сучасна освіта стає націленою на навчання впродовж 

всього життя, формування відповідного типу компетентностей: 

навичок Soft skills, життєвих установок і моделей поведінки, які 

забезпечать потреби ринку праці та стійке й інклюзивне економічне 
зростання на засадах когнітивної та зеленої економіки з яскраво 

вираженою революцією поколінь. Залученість, причетність, соціальна 

орієнтація, багатопрофільність й мультікомпетентність  визначатимуть 

профіль фахівця у найближчий перспективі. 

Персоналізованість навчання забезпечується шляхом 

використання AI,  Big Data, Data Mining,  медіаосвіти, Agile підходу 

тощо. Традиційні межі між навчанням і роботою перманентно 

стирається, оскільки функція навчання стає лише частиною загальної 

системи досягнення персональних цілей людини. Ключові суперечності 

сучасного ринку освітніх послуг у сфері вищої освіти полягають у 

наступному: по-перше, невідповідністю між унікальністю та 

кастомізованістю освітнього продукту, що виливається в проблему 
масштабування; по-друге, спадаючою цінністю контенту на противагу 

зростаючий цінності релевантного навчального контенту. 

Суттєва диференціація ринку освітніх послуг та проблема 

споживчого вибору зумовлює зростаючу роль репутаційних сервісів, 

метрик і трекінг сервісів. Основні акценти зміщуються у площину 

освітнього менеджменту й маркетингу та стосуються процесів  

створення, упаковки і дистрибуції освітнього контенту; налагодження 

маркетингової логістики; автоматизованого тестування; групової 

роботи і взаємодії, застосування сучасної аналітики, створення медіа 

бібліотек та сервісів монетизації рекомендацій освітнього маркетингу. 
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Секція 14. МЕНЕДЖМЕНТ  

І ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИЙ БІЗНЕС 
 
Н.Ю. Балацька, канд. техн. наук, доц. (ХДУХТ, Харків) 

К.В. Калєнік, ст. викл. (ХДУХТ, Харків) 

 

СУЧАСНИЙ СТАН ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА  

В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО РОЗВИТКУ 

 

Готельний бізнес в Україні є одним із основних складових 

економіки. Готелі надають як основні послуги, це розміщення та 

харчування, так і додаткові.  

Світові готелі на сьогодні набирають великого темпу через 

розвиток інноваційних послуг, тобто незвичайні та цікаві, які на 

перший погляд здаються дивними, але не дивлячись на те що, ці 
послуги зовсім не схожі на звичайні, вони користуються великою 

популярністю серед постійних гостей. Щодо України, то тут зовсім 

інша ситуація з інноваційними послугами. Основними факторами 

стримування розвитку готельного господарства, і зокрема 

впровадження інноваційних послуг, є політичні та економічні 

чинники, на які готель’єри не можуть чинити вплив. Самотужки 

вирішити проблему розквіту готельного бізнесу в Україні неможливо 

без підтримки з боку держави. Несприятливі умови в економіці країни 

не дозволяють залучати потенційних вітчизняних та закордонних 

інвесторів. Вони, на сьогоднішній день, відмовляються робити внесок 

в розвиток індустрії гостинності, тому готельний бізнес зазнає значних 
втрат.  

В Україні переважна більшість підприємців відмовляються 

вкладати великі гроші в нові проекти, такі як незвичайні послуги в 

готелях, коментуючи що економіка в Україні не стабільна і мало хто 

приїздить до країни саме за цікавим та різноманітним відпочинком, 

оскільки такі послуги в Україні не наберуть обертів, власники 

готельного бізнесу зосередженні на вдосконаленні вже існуючих 

послуг. 

Також необхідно зазначити, що в Україні спостерігається брак 

готелів чотирьох та п’яти зірок. За статистичними даними 400 тис. 

номерів мають низьку категорію, ціни не відповідають рівню якості 

запропанованих послуг. Вартість проживання в українських готелях в 
2–3 рази перевищує вартість проживання в Європі, неналежний рівень 

підготовки кадрів, які працюють в готельному господарстві. Це не всі 

перераховані проблеми готельного ринку України, їх існує дуже 
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багато, всі ці глобальні проблеми, не дають повноцінного розвитку 

світових готельних ланцюгів в Україні, та розвитку інноваційний 

послуг. 

Готельний бізнес в сучасному світі конкурентоздатний, тому 

дуже швидко змінюються стереотипи щодо послуг. Стандартними 

послугами вже нікого не здивуєш, тому всі світові готелі переходять 

на більш високий рівень надання розважальних послуг. В світі 

готельні послуги дуже різноманітні і на цьому вони не зупиняються, 
адже професійні готельні комплекси  розуміють чим краще та якісніша 

послуга, тим швидше вони завоюють увагу серед постійних 

мешканців. Такі заклади вкладають дуже великі кошти для створення 

нових послуг, залучають до цього і зарубіжних інвесторів, для 

удосконалення сервісу. Так, наприклад, засоби розміщення постійно 

організовують культурні програми, такі як балетні, циркові заходи, 

концерти. 

Проте, аналізуючи данні щодо розвитку готельного 

господарства та якості готельних послуг в Україні та світі, можна 

стверджувати, що український готельний бізнес не зазнає позитивних 

змін, завдяки саме економічній нестабільності, відмові вкладання 

інвестицій в розвиток готельного господарства. 
Щодо пропозицій для покращення готельного ринку, можна 

перераховувати безліч факторів, які виведуть Україну з кризового 

становища. Ось декілька пропозицій на думку фахівців: 

– покращення надання комфортних послуг для гостей; 

– створення безпечних умов перебування на території України; 

– покращення стану історичних пам’яток, що спонукатиме до 

приїзду більшої кількості туристів, тим самим підвищуючи попит на 

готельні послуги;  

– підвищення кваліфікації персоналу, не радянської школи, а 

вже європейського стандарту; 

– вкладення коштів не тільки в будівлю та розвиток технічного 
рівня, а також інвестування на проходження семінарів обслуговуючого 

персоналу, на рівня європейських знань. 

На українському готельну ринку, є всі шанси для підняття вверх 

готельного бізнесу, необхідно розуміти головні проблеми, і починати 

вирішувати, та брати приклад зі світових готельних мереж, та забувати 

про радянські норми, а переходити тільки до європейського 

обслуговування. Готельний бізнес може стати одним із 

найприбутковіших сфер економіки, це все залежить від позитивних 

змін, та вкладів інвестицій в галузь. 
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Т.М. Брикова, ст. викл. (ХДУХТ, Харків) 

 

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ  

У ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ 

 
На даному етапі розвитку людства в умовах глобалізаційних та 

інтеграційних процесів світової економіки, просування дієвої 
діяльності туристичних компаній в повноцінною мірою залежить від 

формування інновацій. Туризм – це високотехнологічна індустрія, 
вона формує потребу як у сервісі, так і в міському середовищі. 

Найважливішою умовою розвитку є розробка і впровадження 
інновацій. 

Останнім часом інноваційні процеси набувають все більшої 
значущості, їх головним завданням є досягнення підприємствами 

конкурентних переваг і більш повне задоволення попиту споживачів у 
високоякісних послугах. Проблема раціонального використання 

інноваційних технологій в управлінні інноваційним розвитком 
підприємств в індустрії туризму, незважаючи на свою актуальність, ще 

недостатньо вивчені.  

Слід зазначити, що інновації в туризмі сприяють формуванню  
новітнього туристичного продукту, останніх підходів до рекламної 

діяльності, а ще з введенням нових технологій управління з 
застосуванням IT-технологій. Вступ інноваційних процесів дозволить 

зробити фірми найбільш конкурентоспроможними. Створення нових і 
розвиток перспективних варіантів туризму збільшує зростання 

споживчого попиту туристичних послуг. У свою чергу, використання 
інноваційних технологій висуває нові вимоги до змісту управлінської 

роботи, активізуючи потребу поліпшення специфічних  форм, способів 
і основ управління. 

Стимулюючий вплив на інноваційні процеси в туризмі чинять 
різноманітні фактори: поява нових технологій; економічна і політична 

ситуація в окремих регіонах світу і країнах; отримання нових знань 
про туристичні ресурси в різних регіонах земної кулі; зміна ситуації на 

ринках: поява нових туристичних напрямків, зміна структури попиту, 
поява нових вимог з боку споживачів до якості туристичного 

продукту; прагнення компаній зміцнити позиціювання на ринку; 
зовнішні фактори, які не перебувають в залежності від людей: 

природоохоронні та техногенні аварії, терористичні акти. Інновації 
повинні: мати новизну, задовольняти ринковий попит, приносити 

прибуток. 
Інноваційний розвиток – це  постійний процес нововведень, що 

реалізуються, заснований на новітніх інформаційних технологіях 
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управління, маркетингу, фінансів, продажів, навчання персоналу. Його 
завдання визначаються не тільки формуванням основного 

інноваційного процесу управління, а й розвитком системи чинників і 
умов, необхідних для його здійснення.  

В епоху появи та розвитку такого руху, як «стартап», сучасні 

підприємства при появі нових ідей або проектів прагнуть прискорити 

процес їх впровадження. Стартап – це тимчасова структура, 

призначена для пошуку і реалізації бізнес-моделі, мета якого – 

швидкий розвиток і отримання прибутку. До характерних його 

особливостей відносять обмеженість у ресурсах, має інноваційну ідею, 

напрям на новий продукт.  

Розробка інноваційних ІТ-стартапів (проектів) в індустрії 

туризму здійснюється за наявності трьох складових: туристичний 
бізнес, інноваційні технології та інформаційні системи, технології 

управління. Останні, у свою чергу, відіграють визначну роль в 

інноваційному розвитку підприємств туристичної  діяльності. 

Аналіз виявив, що такі технології спрощують роботу та надають 

споживачу інформацію і можливості, за допомогою чого він може зі 

свого комп’ютера сформувати тур, забронювати номер, обрати рейс та 

придбати квитки на екскурсії, виставки, вистави тощо. Технології 

призводять до зростання продуктивності у сфері послуг, забезпечують 

підприємству конкурентну перевагу. Тому розвиток інформаційних 

технологій є одним із головних завдань перспективної та інноваційної 

індустрії  туризму. 
Таким чином, трансформування фінансового, зовнішнього і 

внутрішнього середовища, неконтрольований стан попиту на ринку та 

інших від’ємних факторів впливу, спонукають туристичні 

підприємства до винаходу шляхів майбутнього становлення, які 

лежать в інноваційних перетвореннях як підприємницької складової, 

так і становлення нових форм і методів  управління. Кожне 

підприємство індивідуальне і не існує однієї методики для управління 

підприємством. Тому методи управління відіграють важливу роль, 

тому що, кожне підприємство має свою стратегію. Це у свою чергу 

допомагає краще управлять підприємством. Сучасна індустрія туризму 

є однією з найбільш динамічних галузей світового господарства, що 

активно впроваджує сучасні інформаційні технології, вдосконалює 
процеси виробництва туристичних послуг, постійно змінює форми і 

способи пропозиції та надання послуг, відкриває і освоює нові 

можливості.  
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О.Ю. Давидова, канд. техн. наук, проф. (ХДУХТ, Харків) 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ЩОДО РОЗРОБКИ  

ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ НАССР У ЗАКЛАДИ 

ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Система НАССР (Hazard Analysis Critical Control Point – аналіз 

ризиків та критичні контрольні точки) – це перевірена система, яка 

надає упевненість у тому, що відбувається успішне управління 

безпекою продукції. Вона є цілком визнана та використовується на 
міжнародному рівні у харчовій промисловості, торгівлі, страхуванні, 

законодавстві. Визнання даної системи в економічно розвинених 

країнах світу обумовлено тим, що її застосування гарантує 

виробництво безпечної продукції, забезпечує зменшення витрат 

виробництва, дає споживачеві впевненість у безпеці готової продукції. 

Запровадження такої системи на підприємстві готельно-

ресторанного господарства дозволить визначити, наскільки ефективно 

воно контролює процес надання послуг, і оцінити його рівень у 

забезпеченні безпеки послуг відповідно до встановлених стандартів. 

Розроблені організаційні заходи щодо створення та 

впровадження системи НАССР у заклади готельно-ресторанного 

господарства, які передбачають такі послідовні етапи. 
1. Створення групи НАССР й визначення об’єму та цілей плану 

НАССР. Документування та запровадження НАССР є завданням 

групи, яка має досвід роботи та висококваліфіковані знання щодо 

повного життєвого циклу послуг, починаючи від вихідних ресурсів, 

процесів надання до отримання послуг споживачем. 

2. Описання послуг – передбачає описання послуг та містить 

повну інформацію щодо найменування послуг, їх складу, 

характеристик кінцевих послуг, способу надання послуг, умов та 

термінів збереження, процесу обслуговування тощо. 

3. Ідентифікація використання послуг за призначенням. 

Визначаються потенційні споживачі послуг та вказуються групи 
найбільш вразливих споживачів. 

4. Проектування процесної діаграми (технологічної схеми 

процесу надання послуги) забезпечує наочність виконання процесів та 

є базою для подальшого проведення аналізу ризиків. 

5. Перевірка процесної діаграми у готелі. Група НАССР 

затверджує відповідність технологічних процесів процесної діаграми, 

протягом усіх етапів та часу діяльності та за необхідності вносить 

зміни. Перевірка процесів у реальних умовах є обов’язковою вимогою. 
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6. Проведення аналізу ризиків згідно процесній діаграмі. Ризик – 

це біологічний, хімічний, економічний або фізичний фактор, їхнє 

сполучення або стан послуг, які можуть будь-яким чином негативно 

вплинути на здоров’я людини або ступінь задоволеності споживача 

(якісний ризик). Це один з ключових етапів, у перебігу якого 

створюють список усіх ризиків, поява яких може очікуватися на 

кожному з етапів, після чого визначають які з потенційних ризиків 

мають такий характер, що мають бути усунені або зменшені до 
прийнятних рівнів для процесу обслуговування споживачів у готелі. 

7. Визначення критичних контрольних точок – ККТ (ССР) – це 

етап (операція) технологічного процесу, на якому можливе проведення 

контролю і який має суттєве значення для запобігання або усунення 

ризику, що загрожує безпеці послуги, або для його зменшення до 

прийнятного рівня. 

8. Встановлення гранично допустимих рівнів (ГДР) за кожною 

ККТ. Установлені ГДР мають застосовуватись для усіх ККТ і бути 

обґрунтовані, перевірені, підтверджені та вимірювальні. Послуги, 

безперечно, будуть безпечними, якщо усі ККТ ефективно 

управляються у межах конкретних ГДР. 

9. Встановлення моніторингу за кожною ККТ. Втрату контролю 
в ККТ має виявити процедура моніторингу. Він має бути 

безперервним, або його періодичність мусить бути достатньою для 

гарантування виявлення можливих відхилень від гранично допустимих 

рівнів та робочих меж та, таким чином, збереження контролю в ККТ. 

10. Встановлення коригувальних дій за можливими 

відхиленнями. Для кожної ККТ необхідно встановити характерні 

задокументовані коригувальні дії, які використовуються в тих 

випадках, коли результат моніторингу в ККТ вказують на втрату 

контролю. 

11. Встановлення перевірочних процедур. Підприємство 

готельно-ресторанного господарства має встановити та підтримувати 
процедури планування і проведення періодичних перевірок для того, 

щоб встановити, чи працює система відповідно до плану НАССР. 

12. Встановлення процедур документування та ведення записів. 

НАССР потребує створення процедури ефективного ведення записів 

(протоколів), які протоколюють систему НАССР. 

Отже, розробка та впровадження у діяльність підприємства 

готельно-ресторанного господарства системи НАССР дозволить 

отримати надійні гарантії безпеки послуг для споживачів, підвищити 

економічну ефективність шляхом зменшення витрат і зниження 

кількості рекламацій та суттєво збільшить кількість туристів. 
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Л.Д. Забродська, канд. екон. наук, проф. (ХДУХТ, Харків) 

Г.І. Забродська, канд. екон. наук, доц. (ХДУХТ, Харків) 

 

УЗАГАЛЬНЕНА ДЕФІНІЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО  

РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Концепція організаційного розвитку є прикладом еволюційного 

підходу і підходить для стратегії безперервного розвитку, тобто це 
безпосередні дії усередині підприємства щодо постійного розвитку і 

трансформації організації підприємства. Незважаючи на широке коло 

наукових публікацій та розробок з даного питання, воно потребує 

подальшого дослідження в напрямку узагальнення дефініцій 

«організаційний розвиток підприємства». 

В менеджменті отримали поширення різні синонімічні поняття, 

що ототожнюються з терміном «організаційний розвиток», такі як 

«розвиток організаційний», «розвиток організації», «організаційний 

розвиток підприємства», що знайшли відображення в дослідженнях 

провідних вітчизняних та зарубіжних науковців. 

В економічній науці превалюють два основних підходи до 

визначення організаційного розвитку. З одного боку, організаційний 
розвиток (розвиток організації) – об’єктивний процес, що відбувається 

незалежно від волі менеджменту. Однак у сформованій практиці під 

організаційним розвитком часто розуміють заходи в галузі 

менеджменту, спрямовані на здійснення великих змін в організаціях. 

Саме отримання нових якостей та компетенцій є ознакою розвитку 

організації. Більш того, результатом організаційного розвитку є 

збільшення потенціалу організації з позиції формування нових 

здібностей. 

Аналітичне осмислення результатів теоретичного дослідження 

щодо розкриття сутності дефініції дає підставу виокремити такі 

підходи в трактуванні «організаційний розвиток підприємства» як: 
науково-методичне підґрунтя обґрунтування і проведення змін в 

організації; процес якісних змін в організації; оновлення або 

удосконалення організації підприємства; практична діяльність 

працівників підприємства; освітня програма або стратегія, розрахована 

на зміну соціальних відносин, поглядів людей і структури організації з 

метою поліпшення її адаптації, до вимог ринку. 

Організаційний розвиток підприємства, відповідно до 

узагальнення термінів, що використовують в сучасній науці та 

практиці управління, дозволив  визначити низку відмінних 

характеристик. Так, організаційний розвиток підприємства: 
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– являє собою процес, який зорієнтований на вирішення 

проблем організації за допомогою використання різних теорій та 

наукових досліджень; 

– концентрується на досягненнях і результатах; 

– являє собою процес, що орієнтується на дії; 

– ґрунтується на структурному, процесному, поведінковому, 

системному підходах та пов’язує потенціал організації з її 

технологією, структурою та менеджментом; 
– являє собою довгострокові програми по вдосконалюванню 

процесів організаційного відновлення й прийняттю рішень; 

– спирається на досвід; 

– здійснюється за рахунок адаптації до змін зовнішнього 

середовища, навичок вирішення виникаючих проблем, удосконалення 

внутрішніх взаємовідносин; 

– засновується на співробітництві; 

– процес навчання, який ґрунтується на перепідготовці 

персоналу, що є одним із засобів здійснення перетворень. 

Дослідження підходів до визначення сутнісних характеристик 

дефініції «організаційний розвиток» дозволило визнати, що 

організаційний розвиток підприємства є складним поняттям, яке на 
підставі узагальнення результатів проведеного контент-аналізу 

пропонується розуміти як науково-методичне забезпечення реалізації 

на практиці довготривалих програм якісних організаційних змін, 

використовуючи системну сукупність процесів діяльності 

підприємства, які дозволяють адаптуватися до умов зовнішнього 

середовища та внутрішньої інтеграції, й забезпечувати зростання 

ефективності функціонування й досягнення цілей організації, шляхом 

удосконалення процесів вирішення проблем і оновлення, у результаті 

чого забезпечується збільшення потенціалу підприємства з позиції 

формування нових компетенцій.  

Таким чином, проблематику визначення організаційного 
розвитку підприємства не можна вважати вичерпаною, проведений 

контент-аналіз його дефініцій представляє інтерес не лише щодо 

розвитку понятійно-категорійного апарату, але й дозволив 

конкретизувати сутнісні характеристики  й розробити авторське 

визначення цього терміна, що може стати підґрунтям подальших 

досліджень умов, механізмів та принципів організаційного розвитку 

підприємства, вирішення яких дозволить більш точно визначити 

критерії ефективності. 
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Н.Ю. Балацька, канд. техн. наук, доц. (ХДУХТ, Харків) 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ГЕЙМІФІКАЦІЇ  

В РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ 

 

Динамічний розвиток сфери ресторанного бізнесу обумовлює 

появу підприємств різних типів та цінових категорій, що дає 
можливість споживачам обирати таке підприємство ресторанної 

сфери, яке найбільш підходить для них за всіма критеріями.  

Ефективність діяльності будь-якого підприємства ресторанного 

господарства залежить від багатьох факторів, до яких можна віднести 

конкурентне позиціонування підприємства, специфіка та технологія 

створення бренда ресторану, що забезпечить високу лояльність 

споживачів, визначення чітких стратегічних перспектив розвитку 

діяльності, проведення оптимальної фінансової та маркетингової 

діяльності. Прогресивна модернізація, технологізація та 

інформатизація суспільства в сучасних умовах все більше здійснює 

вплив на діяльність бізнес-суб’єктів різних сфер господарювання. При 

цьому основні цілі та завдання підприємництва залишаються 
традиційними: збільшення чисельності споживачів, зростання обсягу 

реалізації, підвищення ефективності та результативності діяльності, 

зростання ринкової частки тощо. Як наслідок, вітчизняні підприємці 

вимушені застосовувати новітні маркетингові технології та методики 

аби досягнути цілей діяльності та вижити в конкурентному 

середовищі. Наразі результативність та ефективність діяльності ЗРГ 

залежить від конструктивності та тривалості встановленого діалогу 

між споживачем та закладом відповідно. Адже якщо закладу вдалося 

зацікавити потенційного клієнта на етапі знайомства та залучити його 

у взаємодію, при цьому отримати від нього контактні дані та 

сформувати інформаційний портрет клієнта, то ймовірність 
первинного або повторного відвідування ЗРГ даним споживачем різко 

зростає. Класичним прикладом залученням споживача у взаємодію є 

системи лояльності, засновані на дисконті або бонусах. Ці системи 

заохочують розвиток інтересу відвідувача додатковими вигодами, які 

він отримує від закладу у вигляді знижок, подарунків або додаткових 

послуг.  

Гейміфікація – це застосування підходів і методів з 

комп’ютерних ігор на сайтах, в додатках, програмах і сервісах для 

залучення/утримання користувачів та монетизації проекту. На сьогодні 

гейміфікація є успішною новітньою бізнес-концепцією, в якій 
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використовуються найкращі ідеї, запозичені від програм лояльності, 

ігрових механік і поведінкової економіки. Традиції сучасного 

ресторанного бізнесу вказують на зростання значення ігрових методів 

залучення споживачів, серед яких сьогодні закладами активно 

використовується гейміфікація. Основне завдання даного ігрового 

методу – викликати у споживача інтерес, заснований на визначеній 

ігровій складовій. Найкраще такі методи працюють з відносно 

молодою цільовою аудиторією (від 18 до 35 років), адже даний 
сегмент споживачів адаптований до комп’ютерних ігор, різного роду 

квестів, ігрових сценаріїв, розуміються на гаджетах, активно 

завантажують додатки та реєструються в соціальних групах, додатково 

залучаючи у взаємодію своїх друзів і знайомих.  

В основі гейміфікації лежать вірусні інструменти, які 

мотивують користувачів через соціальні активності залучати до 

сервісу своїх друзів і знайомих, і водночас витрачати гроші, що в 

результаті перетворює процес споживання послуги/продукту в гру. 

Гейміфікація впроваджує такі атрибути як бали, рівні, список лідерів, 

нагороди, виклики тощо. Переважно, це ті механізми, що широко 

застосовуються у відеоіграх. А оскільки сучасні споживачі відкриті до 

ігор, таким способом їх легко привабити та залучити до послуг 
закладів ресторанного господарства, на які раніше вони не звернули б 

увагу. Основними принципами застосування гейміфікації в 

ресторанному бізнесі є: визначення цілей гейміфікації для певного 

закладу; правильне описання бажаної поведінки гравців – споживачів; 

чітке охарактеризування своїх потенційних гравців; розробка циклу 

активності; вірне використання відповідних інструментів; постійний 

аналіз ігрової рутини; створення могутнього механізму заохочення 

гравців; постійне оновлення контенту на інформаційному ресурсі; 

пропонування гравцям якісні стимули; персоніфікування гри й 

постійне надавання можливості гравцям для росту та розвитку. У силу 

зростання значення інформаційних технологій в функціонуванні та 
розвитку сучасного бізнесу, вітчизняні ресторатори зобов’язані 

адаптувати власні заклади та діяльність підприємств до нових вимог та 

свідомості споживача. Майбутнє саме за ігровими методиками не 

тільки тому, що вони дозволяють привернути нових, утримати та 

мотивувати лояльних споживачів, але й тому, що вони є набагато 

дешевшими та ефективнішими від традиційних механізмів впливу, що, 

як наслідок, дозволяє не тільки підвищити ефективність маркетингової 

діяльності ЗРГ, але й оптимізувати окремі статті витрат на користь 

віртуальних ігор, що в умовах високої конкурентної боротьби за 

споживача є актуально та економічно вигідно для підприємства. 
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ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ  

У ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ 
 

Сьогодні спостерігається тенденція підвищення ролі послуг, при 

чому зріст сфери послуг випереджає зростання матеріального 
виробництва. Сфера послуг зросла до найбільшого сектору 

господарства: на неї  припадає 62–74% світового ВВП, а також 63–75% 
загальної чисельності зайнятих. 

Сфера послуг є поряд зі сферою матеріального виробництва, 
виробником визначного товару (послуг). Послуга задовольняє ту чи 

іншу потребу фізичних або юридичних осіб: при наявності попиту 
послуга може бути продана чи куплена, що дає право стверджувати, 

що послуга – це товар в його класичному розумінні. 
Особливе місце у даній сфері займає індустрія гостинності. 

Індустрія гостинності є однієї із найбільш динамічно розвиваючих 

структур ринку послуг. Це не випадково. Ця індустрія об’єднує  усі 
споріднені галузі економіки, які спеціалізуються на обслуговуванні 

споживачів.   
Готельний і ресторанний бізнес прийнято зараз називати 

індустрією гостинності – Hospitality industry. Індустрія гостинності – 
бізнес, який спрямований на забезпечення споживачів житлом, 

харчуванням, а також на організацію  їх дозвілля.  
Готельний бізнес в усьому світі періодично переживає періоди 

підіймання та спаду. Період кризи готелі переносять значно легко, 
оскільки у них проводиться робота по упровадженню гнучких систем 

знижок, організації культурних заходів, розробці нових оригінальних 
проектів, які сприяють зберегти достатньо високий рівень 

завантаження готелю. Сутність готельного бізнесу полягає у тому, що 
він має нематеріальний характер. Результатом діяльності готелів є не 

«готовий продукт», а пропозиція особливого виду послуг.  
Готельні послуги не можуть вироблятися окремо від 

матеріального продукту, тобто без експлуатації матеріально-технічної 
бази, яка є основою виробництва та реалізації пропонованих послуг. 

Готельна послуга складається з основних і додаткових послуг, що 
надаються споживачеві при розміщенні і проживанні у готелі. 

Готельні послуги мають наступні відмінні риси: послуги 
неможливо накопичувати та зберігати; мінливість якості послуг; 

послуги невідчутні; одночасність виробництва і споживання послуги; 
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споживач послуг не стає володарем будь-чого матеріального, 
відчутного. 

Невідчутність. Готельну послугу як спосіб задоволення потреб 

до її придбання важко продемонструвати, спробувати, описати  її 

переваги та недоліки, оскільки в матеріальному виді вона не існує. У 

процесі надання послуги вона може носити відчутний характер; на 

після продажної стадії надане задоволення від придбання 

(споживання) послуги частіше не опосередкується фізичним 

предметом як це має місце зі звичайним речовинним товаром.   

Одночасність виробництва і споживання послуг. Значна 
частка послуг така, що в них з’єднується у часі і в просторі процес 

виробництва, розподіл і споживання послуг. Це означає, що процес 

виробництва зі своїми елементами стає «видимим» і оцінюється 

споживачем, тому від якості його організації та виконування залежить 

ступінь задоволення споживачів.    

Мінливість якості послуг. Значна частка послуг надається 

споживачу безпосередньо персоналом готелю. Тому якість послуг 

залежить не стільки від стабільних факторів (кваліфікації персоналу, їх 

виробничих навичок та інше), але і від багатьох  факторів, які 

змінюються (настрій персоналу, характер їх взаємовідношень зі 

споживачем та інше).  

Послуги неможливо накопичувати та зберігати. 
Неможливість накопичування та зберігання послуги у значній мірі 

обумовлена її виробництвом, розподілом, та споживанням. На 

накопичування та зберігання послуги впливає також необхідність 

особистого контакту між виробником послуг і споживачем. 

Споживач послуги не стає володарем будь-чого 

матеріального, відчутного – в цьому полягає своєрідність майнових 

відношень, які виникають у процесі надання послуги. У процесі 

надання послуги в більшості випадків не змінюється власник. 

Знімаючи номер в готелі, споживач фактично придбає не номер, а 

право користатися їм у впродовж визначного часу. Коли споживач 

покидає готель, у нього не залишається нічого речового. При цьому 
готель продає право користуватися тим же самим номером другим 

споживачам.  

Таким чином, відмінні риси які вказані, суттєво впливають на 

організацію та результати надання послуг. 
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ПРОМИСЛОВИЙ КЕЙТЕРИНГ І ЙОГО РОЗВИТОК  

У СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 
Промисловий кейтеринг представлений діяльністю 

кейтерингових компаній із постачання готової їжі на основі контракту 
або концесії. Для надання послуг промислового кейтерингу на основі 

контракту може бути організована діяльність їдалень, кафетеріїв, кафе 
або вендінгової торгівлі готовими стравами для постачання 

споживачам промислових підприємств, різноманітних фірм, 
транспортних компаній (бортове харчування, харчування в лаунж зоні 

аеропортів, у потягах, на автомагістралях, на автозаправних станціях, 
на водному транспорті тощо) різних видів харчування. Діяльність на 

основі контракту здійснюється на умовах письмового договору, що 
укладається строком від одного дня до одного року і більше між двома 

підприємницькими структурами: замовником (споживачем 
кейтерингових послуг), та кейтеринговою компанією. Організація 

кейтерингового обслуговування на основі концесії має свою 

специфіку: держава в особі уповноваженого органу виконавчої влади 
чи органу місцевого самоврядування (концесієдавець) укладає 

концесійний договір з кейтеринговою компанією на постачання 
готової їжі споживачам соціальних та громадських організацій, які є 

об’єктами державної власності. Таким чином може бути вирішена 
проблема з організації харчування у соціальній сфері: закладах 

охорони здоров’я та освіти різного ступеня, спортивних та інших 
установах, зокрема, на виставкових площах, у постійно діючих 

галереях, коворкінг-центрах тощо. Кейтерингові компанії, що надають 
послуги промислового кейтерингу, мають більш рівномірне 

навантаження протягом року, за винятком святкових днів (тижнів) для 
працівників промислових підприємств, учнів навчальних закладів та 

іншого контингенту споживачів. Під час вимушеного простою ці 
компанії можуть також надавати послуги з організації корпоративних 

заходів, тобто надавати  послуги подієвого кейтерингу. Послуги 
промислового кейтерингу можуть надавати як компанії, що 

спеціалізуються на подієвому кейтерингу, але в період простоїв 
здійснюють цю діяльність як додаткову до основного бізнесу, так і 

компанії, що власне спеціалізуються на ньому. 
Останнім часом на ринку кейтерингу з’являється багато 

невеликих компаній, навіть приватних підприємців, що надають 
послуги промислового кейтерингу з урахуванням вимог дієти і 

здорового способу життя. Контингентом споживачів цих послуг є 



 152 

молоді люди вікового цензу в межах 25–40 років, що ведуть або 
залучаються до здорового способу життя. Сюди можна віднести 

наступні: «Box-catering», «Eat First», «EatEasy», «PODOBA-кейтеринг», 
«WowFood», «Fit box», «Fity club», «FoodEx», «Service Diet»,  

«Body Balance» тощо. 
Особливістю усіх видів сервісів, окрім першого, є те, що до 

складу фахівців цих компаній обов’язково входять вузькі спеціалісти: 
професійні дієтологи, спеціалісти з фітнес харчування і спортивної 

дієтології, wellness-консультанти, лікарі вищої кваліфікації тощо.  
Програми харчування створені під конкретну мету і включають  

5–7 прийомів їжі, залежно від обраної кількості кілокалорій у 
програмі. Здебільшого пропонуються такі види програм: 

«Зниження/Набір ваги», «Збалансоване харчування», які мають 
градацію за калоріями, «Fitness», «Fitness classic», «Strong», «Strong 

classic», «Офіс», «Лактовегетаріанська», «Спортивна форма», «Детокс 
програма», «Пляжний сезон» для чоловіків і для жінок відповідно, 

«Бізнес раціон», раціон для дітей «Easy Kids», програми premium 
формату тощо. Наприклад, кейтерингова компанія «FoodEx» створила  

22 програми харчування для вузького сегменту споживачів: для людей 

з зайвою вагою та проблемами зі здоров’ям; для тих, хто має фізичне 
навантаження або не має вільного часу; для вагітних та мам з 

маленькими дітьми; для офісних працівників та тих, хто веде 
малорухливий спосіб життя тощо. Програми харчування можуть мати 

фіксований час дії – 14 (21) день, або більш пролонгований, залежно 
від бажання і фінансового стану споживача. В асортименті програм 

харчування пропонуються здебільшого 10–20 варіантів меню, які 
створюються з урахуванням сезону. В сезонному меню пропонується 

більше 300 страв. Кейтерингова компанія «Box-catering» пропонує 
готову до споживання їжу в коробках (боксах), які функціонально є 

тарілками. Їжа пропонується в надзвичайно широкому асортименті і 
відповідно до події, смаків і мети замовників. Кожний бокс має 3 фото, 

що позитивно впливає на ретельність вибору варіанту замовником. 
Таким чином можна зробити висновок про те, що останнім часом 

послуги промислового кейтерингу, що надаються різноманітними 
компаніями, розвивається в напрямках індивідуального підходу до 

потреб споживача, колективи компаній виконують просвітницькі 
функції, активно пропагується і пропонуються програми дотримання 

здорового способу життя через харчування з використанням 
різноманітних продуктів, здебільшого вітчизняного виробництва і 

кулінарного теруару, формується науковий підхід до харчування.  
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА В ЗАКЛАДАХ  

ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Діяльність людини, залежно від умов реалізації і особливостей 

технологічних процесів, може супроводжуватись суттєвим 

відхиленням параметрів виробничого середовища від їх природного 

значення, бажаного для забезпечення нормального функціонування 

організму людини. 

Уникнути небажаного впливу техногенної діяльності людини на 

стан виробничого середовища і довкілля в цілому практично 

нереально. Тому метою безпеки праці є встановлення таких граничних 

відхилень від природних фізіологічних норм для людини, допустимих 

навантажень на організм людини, які не будуть викликати негативних 

змін у функціонуванні організму людини і окремих його систем. 

На сучасному етапі розвитку безпеки праці як науки, науковці 

при вирішенні питань охорони здоров’я працюючих дотримуються так 

званого порогового принципу: фактичне відхилення окремого чинника 

виробничого середовища від природної фізіологічної норми до певної 

межі не спричиняє небажаних змін в організмі людини і не призведе 

до негативних наслідків. 

Особливе значення має оцінювання умов праці на виробництві, 

яке є основою для вживання заходів, необхідних для запобігання 

небезпекам або зведення їх до мінімуму. 

За оцінками експертів, витрати на створення системи безпеки 

готельного бізнесу, його оптимальне функціонування можуть складати 

25% всіх витрат на забезпечення функціонування системи закладів 

даного типу. Проблеми власної економічної безпеки виникають перед 

кожним типом закладу не лише в кризові періоди, але і при 

стабільному економічному середовищі. 

У режимі сталого функціонування готелів при вирішенні задач 

своєї економічної безпеки акцентує головну увагу на підтримці 

нормального ритму роботи, високого завантаження, на запобіганні 

матеріального або фінансового збитку, на дотриманні санітарно-

гігієнічних норм, на недопущенні несанкціонованого доступу до 

службової інформації і руйнування комп’ютерних баз даних, на 

протидії недобросовісній конкуренції і кримінальним проявам. 
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Ефективно працюючий готель, якщо він вчасно піддається  

необхідній модернізації, не є джерелом економічного неблагополуччя 

(економічної небезпеки) як для колективу працівників і його власника, 

так і для тих агентів ринку, що користуються його послугами, тобто 

споживачів. 

У кризові періоди розвитку найбільшу небезпеку для готелю 

становить руйнування його кадрового потенціалу, зниження заван-

таження тощо. Це не дозволяє забезпечити відтворення. Ресурси для 

цього готель може здобувати лише виходячи з результатів своєї 

діяльності (точніше – амортизаційних відрахувань і прибутку), а також 

за рахунок позикових коштів. Обидва ці джерела інвестицій у кризовій 

ситуації в готелі, як правило, виявляються перекриті. Неповне 

завантаження потужностей, а тому і неефективне їхнє використання, а 

тим більше руйнування створеного потенціалу готельного бізнесу 

становлять загрозу економічним, матеріальним основам 

життєдіяльності колективу. Криза призводить до утворення у даних 

типах закладів готельної індустрії непосильної для них дебіторської та 

кредиторської заборгованості, відсутності коштів і можливостей для 

поповнення обігового капіталу. Припиняється відновлення активної 

частини основних фондів. Амортизація не покриває витрат на 

відновлення фондів, потоки фінансових ресурсів відриваються від 

реального виробництва, а інвестори через тривалий цикл повернення 

капіталу й економічної нестабільності незацікавлені в його високо 

ризиковому інвестуванні. Все це призводить до швидкого скорочення 

виробничого і технологічного потенціалу, який забезпечує безпеку як 

споживачів так і персоналу готелю. 

Для економічної безпеки готелів необхідно: 

 провести аналітичний огляд уявлень ряду дослідників про 

проблему забезпечення безпеки, опублікованих у сучасній літературі; 

 оцінити ефективність деяких моделей прийняття рішень у 

сфері забезпечення безпеки; 

 виявити економічні стимули підвищення рівня безпеки. 
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ГОЛОВНІ ПРИНЦИПИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ  

В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ 

 

Кожний заклад готельно-ресторанного господарства  
функціонує в економічному просторі, де склалися певні моральні 

цінності, принципи, культура. Тому підприємці та менеджери повинні 

будувати свої стосунки з підлеглими, партнерами на засадах етики. 

Основними нормами поведінки в закладі готельно-ресторанного 

господарства, які позитивно сприймаються суспільством, є: 

законослухняність; чесність у відносинах з державою, суспільним 

середовищем, партнерами і громадянами; відкритість інформації про 

діяльність (за винятком даних, що становлять комерційну таємницю); 

чесна конкурентна боротьба; турбота про навколишнє середовище. 

Про дотримання чи недотримання цих норм свідчать засоби, 

якими користуються заклади готельно-ресторанного господарства для 

досягнення цілей діяльності. Якщо представники закладу наприклад, 
приховують інформацію про можливі негативні наслідки виробленої 

продукції для споживачів, приховують доходи від оподаткування 

тощо, це свідчить про їхню неморальну поведінку.  

Етична поведінка у закладі готельно-ресторанного господарства 

– потужний засіб формування його позитивного іміджу. Такі заклади 

несуть як юридичну так і соціальну відповідальність. У закладах 

формуються методи менеджменту на підставі вироблення 

управлінських рішень і таким чином реалізуються функції 

менеджменту. Загальний етичний кодекс може бути також 

розроблений для певних функціональних підрозділів, наприклад 

служби прийому та розміщення готелю, і торкатися лише специфічних 
для даної служби  професійних і етичних проблем. Заклади, 

менеджмент яких розуміє це, розробляють внутрішні кодекси етики, 

створюють комітети з етики, здійснюють соціальні ревізії, 

організовують відповідне навчання працівників. 

У кодексах етики визначаються види етичної і неетичної 

поведінки. Як правило, вони складаються з двох частин. У першій 

перераховують загальні основи етичної поведінки закладу, у другій – 

конкретизуються дії, які з погляду закладу слід вважати неетичними. 

Кодекси етики є своєрідними внутрішніми нормативними 

актами, обов’язковими для виконання всіми працівниками організації. 
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Дотримання етичних норм бізнесу є характерною ознакою 

успішної діяльності більшості закладів готельно-ресторанного 

господарства. Це забезпечує організаціям позитивне сприйняття в 

суспільстві їх діяльності, а часто й відчутну економічну вигоду. 

Етичний аспект завжди присутній у повсякденній діяльності фахівця, в 

його контактах з колегами, підлеглими, вищим керівництвом, 

представниками зовнішнього середовища.  

Професійна самореалізація фахівця залежить і від того, 
наскільки він усвідомлює свою моральну відповідальність, виявляє 

готовність до бездоганного виконання професійних обов’язків.  

Основними принципами етичної поведінки фахівця в процесі 

здійснення ним професійної діяльності є:  

1. Задоволення потреб та інтересів особи, з якою фахівець 

контактує. При цьому він має вирішувати лише ті питання, які входять 

до його компетенції, не робити  ніяких помилкових заяв, а за 

необхідності скерувати людину, з якою контактує, до іншого 

працівника, в компетенції якого вирішення проблеми. 

2. Чесність, незалежність, об’єктивність. Фахівець повинен 

уникати будь-яких дій, ситуацій, які можуть зашкодити виконанню 

його професійних обов’язків, його чесності.  
3. Відповідальність перед професією. Поведінка фахівця 

повинна завжди бути спрямованою на підвищення репутації і 

суспільного визнання його професії. Він має постійно підвищувати 

свій професійний рівень, поважати професійні обов’язки і 

кваліфікацію осіб, з якими співпрацює.  

Фахівець готельно-ресторанної індустрії повинен підтримувати 

основні стандарти обслуговування споживачів у закладах, а саме: 

надавати сервіс (послуги) на рівні світових стандартів, який сполучає в 

собі ефективність та людську увагу; під час особистої бесіди (зустрічі) 

зі споживачами їх необхідно привітати та вести розмову тільки стоячи; 

швидко і чітко реагувати на прохання споживачів; розуміти та 
попереджувати бажання та потреби споживача; проявляти високий 

рівень професійної майстерності, вміти за необхідністю заспокоїти 

відвідувача закладу гостинності. 

Таким чином, професійна етика фахівця у готельно-

ресторанному бізнесі функціонує і розкривається в контексті 

загальнолюдської моралі, вбираючи в себе особливості професії і 

середовище, в якому реалізується ця діяльність, а професійні манери є 

ключовим компонентом якості, який привертає увагу до послуги.  
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СЕРВІСНІ СТРАТЕГІЇ В ЗАГАЛЬНІЙ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО  

ТА РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 
 

Сервіс як послуга та процес її надання є відбиттям соціальної 

реальності, у якій соціум розглядається як результат його 

різноманітних практик – політики, економіки, матеріальної й духовної 

практики, способів виробництва й відтворення суспільної дійсності. 

Оскільки сервіс у дослідженнях останнього десятиліття виділяється і 
виокремлюється як самостійна сфера суспільного буття, то можна 

характеризувати сучасне суспільство як «сервісне суспільство», що 

має специфічні риси розвитку та походить з концепції «суспільства 

споживання», яка з 70-х років XX століття характеризує західну 

цивілізаційну модель розвиненого капіталістичного суспільства. 

Серед позитивних моментів розвитку «сервісної цивілізації» 

дослідники визначають те, що в сфері сервісу велике значення має не 

тільки задоволення життєво необхідних потреб, а й створення стану 

комфорту. 

Важливість виділення комплексу фізіологічних, соціальних та 

духовних потреб людини, дослідження процесів актуалізації потреб, 
принципи задоволення потреби, механізми підкріплення та 

виникнення нової потреби важливі з погляду відповідності комплексу 

послуг, що пропонує підприємство сервісу. Питання організації 

комплексного обслуговування, вироблення загальної стратегії сервісу 

були предметом дослідження багатьох вітчизняних і зарубіжних 

вчених.  

Як показує вітчизняний і зарубіжний досвід, найбільш 

перспективним в цій області напрямом є організація на підприємствах 

комплексу різноманітних послуг супутнього, допоміжного і 

самостійного характеру. Хоч за асортиментним складом пропонованих 

послуг та іншими параметрами сервісу вітчизняні підприємства сфери 

готельного та ресторанного бізнесу поступаються розвиненим країнам, 
ця сфера діяльності стрімко розвивається та має великі перспективи в 

Україні. 

З точки зору таких пріоритетів важливе значення має поєднання 

мережі підприємств готельного та ресторанного бізнесу, що дозволить 

на рівні міста, області та країни у цілому запропонувати споживачеві 

послуг якісний сервіс. 
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Розроблення рекомендацій та практичних пропозицій щодо 

науково обґрунтованого формування комплексу послуг є у галузі 

готельного та ресторанного бізнесу одним з найважливіших напрямків 

теоретичних та практично-прикладних досліджень, спрямованих на 

пошук взаємокореляції процесів задоволення потреб споживача 

оптимальним обсягом та якістю пропонованих послуг. 

Наступним важливим етапом після визначення класифікації 

потреб у сервісології є процес розроблення послуги. Розроблення 
послуги – це важливий крок в створенні цінності та задоволення 

споживачів. Вважається ефективною стратегією, якщо послуга 

задовольняє потреби споживачів або вирішує їх проблеми. Мета 

розробки послуги – визначення найбільш вірного її виконання. 

Наступним значенням послуги є її людиновимірність. 

Переважно більшу частину послуг виконують люди, тому покупець та 

людина, яка продає послугу, вимушені взаємодіяти.  

У галузі ресторанного бізнесу головна проблема для менеджерів 

ресторанів – узгодження попиту на послугу з обсягом діяльності їх 

фірми. Неокресленість якості у виконанні праці людьми, які надають 

послуги, а також відмінності у сприйнятті споживачів створюють 

значні проблеми для менеджерів, працюючих в ресторанному бізнесі. 
З нашої точки зору, сервісні організації існують для того, щоб 

надавати послуги споживачу. Це являє собою їх місію, стратегію та 

політику. На сьогоднішній день успішні компанії та фірми, що діють у 

сфері послуг, розуміють, що споживачі є їх найбільш цінними 

активами. Функція сервісу – зберегти наявних споживачів послуг, 

залучити нових і створити у всіх потребу продовжувати 

співробітництво. Якісний сервіс є ефективним інструментом продаж, 

він забезпечує стійку конкурентну перевагу. Проаналізувавши низку 

досліджень, вважаємо за доцільне визначити наступні головні цілі 

ресторанного сервісу: максимальне задоволення не тільки 

фізіологічних, а і соціальних та духовних індивідуальних потреб 
людини як цілісної особистості.  

Таким чином, стратегії сервісу мають особливе значення для 

індустрії готельного та ресторанного бізнесу, оскільки технологія 

гостинності реалізується через врахування усього комплексу 

фізіологічних, соціальних і духовних потреб людини, 

вдосконалюється, використовуючи соціально-психологічні елементи 

та закони ринкової економіки. 
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І.А. Назаренко, канд. техн. наук (ДонНУЕТ ім. М. Туган-

Барановського, Кривий Ріг) 

І.В. Іващук (ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, Кривий Ріг) 

 

CУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ХОСТЕЛІВ  

В УКРАЇНІ 

 

Гостинність – одне з фундаментальних понять людської 
цивілізації, яке сьогодні під впливом науково-технічного прогресу 

перетворилось у потужну індустрію. Індустрія гостинності є однією з 

важливих складових світового ринку послуг, й представляє собою 

високодохідну галузь, що швидко розвивається, створюючи нові види 

та форми підприємств. Одним із таких видів підприємств, який 

активно поширюється на ринку готельних послуг, є хостели. 

Хостельна організація проживання розрахована на невибагливих 

мандрівників. Середньостатистичний клієнт хостелу – це самостійний 

мандрівник, який не купує готовий і вже розроблений туристичною 

фірмою тур, а їде в незнайому країну самостійно. Таких мандрівників 

називають «рюкзачниками» і на вулицях світових столиць їх багато в 

будь-яку пору року. Незаплановані мандрівки приваблюють наявністю 
більшого задоволення і вражень, ніж готові тури. Тому серед 

європейців та американців постійно зростає число прихильників 

самостійного туризму. Хостели надають можливість людині, яка 

приїхала до нової країни, швидше освоїтись, знайти нових друзів та 

зануритись у вивчення місцевих околиць. 

На сьогоднішній день темпи розвитку хостелів дають змогу 

зрозуміти, що у найближчому часі кількість хостелів буде відповідати 

кількості готелів. Пояснити це можна тим, що проживання в хостелах 

– затребувана послуга, яка користується попитом не тільки у студентів 

і компаній туристів, але і у людей різного віку, достатку і соціального 

становища. 
З метою координування світовою мережею хостелів створені 

Міжнародна федерація молодіжних хостелів (International Youth 

Hostels Federation, IYHF) та її партнер – Європейська молодіжна 

хостельна федерація (European Youth Hostel Federation, що об'єднують 

більш ніж 6 тис. хостелів в 60 країнах світу, які щорічно розміщують 

до 35 млн подорожуючих.  

Згідно з даними сайту booking.com значна кількість хостелів 

зосереджена і в Україні, зокрема у Київській (139), Львівській (96) та 

Одеській (54) областях, адже саме ці області є найпопулярнішими 

серед туристів. Недооцінений потенціал таких областей, як 
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Дніпропетровська (всього 18 хостелів), Вінницька (5 хостелів з 

невеликою кількістю місць), Запорізька (4 хостели). 

На формування вартості проживання у хостелі впливають такі 

фактори: місто у якому функціонує хостел, його адміністративне 

значення, місце розташування хостелу, кількість місць у хостелі, 

категорія номерів і т.д. Саме тому, більшість хостелів знаходяться в 

обласних центрах і розташовані поруч з визначними пам’ятками або в 

центрі міста.  
Більшість існуючих хостелів дуже схожі між собою, тому вони 

не можуть привернути увагу великої кількості туристів і є 

неконкурентоспроможними. Щоб зацікавити велику кількість 

споживачів необхідно розробити власну ідею та сформувати 

індивідуальну концепцію. Саме унікальність підприємства дозволить 

йому постійно користуватися попитом. 

Для забезпечення високого рівня обслуговування необхідно 

бути проінформованими щодо останніх подій та тенденцій у 

хостельному русі. Своєчасний контроль бізнес-процесів – це гарантія 

здорового й надійного підприємства. Достатньо уваги необхідно 

приділяти сервісу, який має вирішальне значення у формуванні попиту 

на хостел.  
Послуги хостелів повинні постійно оновлюватися. Для цього 

необхідно систематично проводити дослідження ринку потенційного 

попиту, забезпечувати можливість реалізації інформаційних турів 

споживачам та ін. Варто звертати увагу і на діяльність конкурентів.  

Отже, з метою грамотного и прибуткового функціонування 

хостелів, в умовах сучасної конкуренції, необхідно приділяти увагу 

створенню комфортних та затишних умов для клієнтів хостелів, 

слідкувати за діяльністю конкурентів, постійно підвищувати рівень 

сервісу, спираючись на успішні закордонні практики. 

Створення нових та удосконалення діяльності існуючих хостелів 

повинно стати невід’ємною складовою молодіжного і дитячого 
туризму в Україні. Успішна реалізація проекту становлення та 

розвитку мережі українських хостелів дасть змогу поширити 

інформацію про рекреаційні та історичні місця України в міжнародних 

туристичних путівниках. Слід також зазначити, що створення дешевої 

альтернативи проживання для подорожуючих українських дітей та 

молоді може привабити іноземні інвестиції в розвиток внутрішнього та 

в’їзного туризму України, що сприятиме відродженню малих міст 

України завдяки максимально ефективному використанню їх 

потенціалу. 
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O.В. Ольшанський, канд. екон. наук, доц. (ХДУХТ, Харків) 

 

БЕНЧМАРКІНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ 

 

Стратегія економічного зростання та інтеграції України до 

світового економічного простору передбачає забезпечення 
конкурентоспроможного рівня розвитку підприємств усіх галузей 

економіки, особливо підприємств торгівлі, які найбільш наближені до 

споживача і забезпечують задоволення попиту на різноманітні товари 

та послуги. З огляду на це перед підприємствами торгівлі постають 

питання забезпечення і підвищення стійкості, які значною мірою 

залежать як від результативності діяльності підприємства торгівлі в 

цілому, так і від результативності його бізнес-процесів. Ученими і 

практиками все більше уваги приділяється питанням проведення 

оцінки бізнес-процесів підприємств. Найбільш дослідженим є перший 

напрям оцінювання – результативність бізнес-процесів. Другий напрям 

– бенчмаркінг бізнес-процесів є найменш висвітленим у науковій 

літературі і рідко застосовується на практиці. 
Узагальнивши існуючі наукові підходи щодо проведення 

бенчмаркінгу пропонується сім послідовних етапів. На першому етапі 

вибирається підприємство для порівняння, в ролі якого можуть 

виступити партнери, дистриб'ютори і постачальники підприємства, 

оскільки вони реально зацікавлені в успіху всього бізнесу. Другий етап 

передбачає збір інформації про технології та результати бізнес-

процесу. На третьому етапі ця інформація аналізується і зіставляється 

з аналогічними даними свого бізнес-процесу. На четвертому етапі 

розробляються заходи з удосконалення бізнес-процесу. На п’ятому 

етапі розраховується ефективність розроблених заходів для прийняття 

рішення щодо їх впровадження у бізнес-процес. Якщо результат 
економічного обґрунтування заходів позитивний, то вони 

впроваджуються в бізнес-процес (шостий етап), якщо результат 

оцінювання негативний, то необхідно повернутися до четвертого етапу 

і розробити заходи з урахуванням ресурсів, специфіки і можливостей. 

На заключному, сьомому етапі проводиться контроль за бізнес-

процесом. 

Вважаю за доцільне використовувати інструментарій для 

визначення рівня результативності бізнес-процесів і їх ранжування на 

основі використання числової шкали і методу аналізу ієрархій з метою 

отримання найбільш достовірного значення показника 

результативності системи бізнес-процесів підприємства. 
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Показники результативності бізнес-процесів, розраховуються на 

четвертому етапі оцінки. Значення, що знаходяться в інтервалі від 0 до 

1, потребують якісного осмислення для визначення алгоритму дій для 

управління та корегування бізнес-процесами підприємства. Мною у 

якості основи для інтерпретації показників, була обрана і обґрунтована 

вербально-числова шкала Харрінгтона, яка дозволяє визначити рівні 

результативності бізнес-процесів з урахуванням отриманих 

результатів, які потрапляють в числові інтервали. Залежно від рівня 
результативності бізнес-процесу, можливі наступні варіанти 

закономірних проявів результативності. При незначних відхиленнях 

(0,8–1,0) результативність бізнес-процесу порушується на невелику 

величину від запланованої, це означає, що бізнес-процес досить 

тривалий час може ефективно функціонувати без застосування 

спеціальних заходів для усунення причини подібних відхилень. У 

випадках, якщо відбулося значне відхилення (0,0–0,37), необхідне 

прийняття відповідних заходів у вигляді розробки бізнес-процесів, 

коригувальних дій та інших заходів, спрямованих на відновлення 

необхідного рівня результативності. 

У методиці оцінки і підвищення результативності бізнес-

процесів передбачений етап, на якому розраховується показник 
результативності системи бізнес-процесів, необхідний для 

інформування зацікавлених сторін в діяльності підприємства. А також 

для прийняття управлінських рішень вищим керівництвом. Цей 

показник розраховується методом згортки всіх показників 

результативності бізнес-процесів підприємства (четвертий етап 

оцінки) з урахуванням вагових коефіцієнтів (шостий етап оцінки). 

Вивчивши підходи до проведення бенчмаркінгу вітчизняних і 

зарубіжних авторів було виявлено, що в даних підходах при 

проведенні бенчмаркінгу не передбачений етап оцінки ефективності 

заходів, які впроваджуються у бізнес-процес. Тим часом, перш ніж 

впроваджувати розроблені заходи в розглянутий бізнес-процес, 
необхідно розрахувати плановану ефективність від реалізації даного 

проекту. Таким чином, підприємству торгівлі для ефективного 

управління своїми бізнес-процесами необхідно застосовувати 

інструменти бенчмаркінгу. Потенціал бенчмаркінгу може бути 

ефективно реалізований при створенні бенчмаркінгового альянсу, в 

складі якого можуть бути підприємства торговельної мережі або 

корпорації.  
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Т.С. Пічугіна, д-р екон. наук, проф. (ХДУХТ, Харків) 
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УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ КАПІТАЛУ 

 

Будь-яке підприємство використовує різноманітні джерела коштів 

для фінансування господарської діяльності. Залучення фінансових ресурсів 

із певного джерела пов’язано з відповідними витратами, такими, як сплата 
відсотків банкам й іншим суб’єктам підприємницької діяльності за надані 

кредити, виплата дивідендів акціонерам підприємства тощо. Задачею 

менеджменту є зменшення рівня цих витрат одночасно з підвищенням 

рентабельності використання капіталу. Загальна сума коштів, яку необхідно 

сплатити за використання певного обсягу фінансових ресурсів, має назву 

вартість капіталу. 

Поняття вартості капіталу займає важливе місце в системі понять 

фінансового менеджменту, яке дозволяє оцінити, регулювати та 

прогнозувати фінансову діяльність підприємства, відображаючи умови 

залучення капіталу для фінансування всіх видів діяльності.  

Як правило, під вартістю капіталу розуміють середньозважену ціну, 

виражену у відсотках, яку підприємство сплатило за використання певного 
обсягу фінансових ресурсів, що були задіяні при формуванні капіталу  

(Р. Холт, Ю. Брігхем, Л. Гапенськи, Дж.К. Шим, Дж.Г. Сігел та ін.). 

Виділяють поточну, цільову та граничну вартість капіталу, розрахунок яких 

залежить від цілей, які ставить перед собою керівництво при визначенні 

оптимальної структури капіталу. 

Концепція вартості капіталу, яка є однією з базових в теорії 

фінансового менеджменту, не обмежується лише розрахунком відсотків, які 

необхідно сплатити власникам фінансових ресурсів, вона, насамперед, 

характеризує ту норму рентабельності вкладеного капіталу, яку повинно 

забезпечити підприємство для того, щоб не зменшити свою ринкову 

вартість. Зауважимо, що вартість капіталу має різний економічний зміст для 
окремих суб’єктів господарювання: для інвесторів і кредиторів – норма 

доходності, яка вимагається ними на наданий капітал; для підприємств – 

окремі витрати із залучення та обслуговування фінансових ресурсів.  

Відповідно до теорії корпоративних фінансів головною метою 

управління підприємством є максимізація щорічного доходу власників 

капіталу, одним із джерел підвищення якого є максимізація ринкової 

вартості підприємства. У свою чергу максимізація ринкової вартості 

підприємства є еквівалентною мінімізації середньозваженої вартості його 

капіталу. Таким чином, мінімізація середньозваженої вартості капіталу 

прямо випливає з критерію ефективного управління підприємством.  
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Визначення вартості капіталу підприємства набуває важливості за 

низки причин (Ю. Брігхем, Л. Гапенськи, Дж.К. Шим, Дж.Г. Сігел,  

У. Хорнбі, Б. Геммі, С. Уолш, Ф.Л. Ченг, Дж.І. Фіннерті та ін.): 

1) розрахунок вартості капіталу дозволяє обрати найбільш оптимальний 

варіант його залучення, тобто використовується під час формування 

оптимальної структури капіталу; 2) максимізація вартості підприємства 

вимагає мінімізацію вартості капіталу, а це можливо за умови знання 

принципів якісної оцінки вартості капіталу; 3) оцінка вартості капіталу 

необхідна при прийнятті рішень щодо капіталовкладень. Рівень вартості 

капіталу використовують як дисконтну ставку, за якою суму 

майбутнього потоку приводять до теперішньої вартості. Вартість 

капіталу є базою для порівняння з внутрішньою нормою доходності за 

конкретним проектом; 4) прийняття рішень із питань довгострокової 

оренди, обміну старих облігацій на облігації нового випуску, управління 

оборотним капіталом базується на використанні категорії «вартість 
капіталу»; 5) вартість капіталу використовується як вимірювач 

доходності поточної діяльності підприємства. Оскільки вона відображає 

частину прибутку, яка має бути сплачена за залучення нового капіталу, 

то цей показник є мінімальною нормою його формування від усіх видів 

діяльності підприємства. 

Оскільки капітал підприємства формується за рахунок різних 

джерел, тому диференціюється вартість його залучення з окремих 

джерел. Вартість капіталу залежить від методу використання його 

складових, а не від їх джерела. Рівень вартості кожного елементу 

капіталу суттєво коливається в часі під впливом різноманітних 

економічних і фінансових факторів (невизначеності в одержанні 
прибутку, конкурентної позиції, заборгованості тощо).  

Питанню вартості капіталу надається важливе значення, 

спрямовуючи основну увагу на формулювання принципів розрахунку 

цього показника з метою формування його оптимальної структури, 

оскільки вартість капіталу безпосередньо використовується в процесі 

прийняття поточних і довгострокових управлінських рішень. Під час 

управління вартістю капіталу потрібно враховувати принципи оцінки, 

які дозволяють обрати систему ключових показників, що 

характеризують вартість капіталу та критерії ефективності його 

використання в поточному і майбутньому періоді: поелементної 

оцінки вартості капіталу; інтегральної (узагальненої) оцінки вартості 

капіталу; порівнянності власного й позикового капіталу; динамічної 
оцінки вартості капіталу; взаємозв’язку оцінки поточної й майбутньої 

вартості капіталу, що забезпечується за допомогою розрахунку 

показника граничної вартості капіталу. 
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Н.В. Полстяна, канд. техн. наук, проф. (ХДУХТ, Харків) 

Т.П. Кононенко, канд. техн. наук, проф. (ХДУХТ, Харків) 

 

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ, СRM-СИСТЕМИ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ  

У СФЕРІ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 

 

Сучасний розвиток економіки супроводжується активним 
впровадженням різних інформаційно-комунікаційних технологій в 

різні сфери народного господарства, в тому числі і в сферу послуг. 

Використання інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні 

готельно-ресторанними комплексами відкриває величезні можливості 

розвитку технологічних процесів, дозволяє погоджувати дії 

співробітників і приймати спільні рішення. 

Розвиток сфери послуг готельно-ресторанного бізнесу 

супроводжується стрімким впровадженням різних інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ), що сприяє розвитку технологічних 

процесів, дозволяє погоджувати дії співробітників і приймати спільні 

управлінські рішення. ІКТ сприяють створенню систем управління 

трудовими ресурсами, які охоплюють всі рівні менеджменту.  
Важлива роль в управлінні персоналом відводиться інтернет-

технологій, спеціалізованого програмного забезпечення. Збільшити 

коефіцієнт корисної дії в роботі з клієнтами можна також через 

впровадження системи CRM (Customer Relationship Management – 

управління взаємовідносинами з клієнтами). Це засіб управління 

дозволяє фіксувати взаємодії співробітників з клієнтами, розширювати 

можливості отримання доходу і підвищувати лояльність клієнтів. 

Головна мета ІКТ, стратегії CRM і автоматизації робочих місць в 

готелях збільшення прибутковості бізнесу через ціннісний, 

клієнтоорієнтований підхід з використанням контролінгу та 

реінжинірингу.  
Поєднуючи в роботі ІКТ, маркетинг, продажу послуг, сервіс, 

співробітники націлені на попереджувальне обслуговування клієнта. 

Впровадження повноцінного CRM-системи сприяє розширенню 

клієнтської бази, моніторингу, підвищення лояльності, впровадженню 

мотивації, зменшення кількості претензій, координації взаємодій між 

підрозділами. 

Призначення CRM – надання механізмів ефективного 

використання накопичених знань персоналу для побудови бізнес-

процесів, пов’язаних із задоволенням потреб клієнтів і досягненням 

бізнес-цілей компанії. Принципами стратегії CRM є: створення 
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виробничих відносин, заснованих на лояльне ставлення 

співробітників; впровадження стандартів і системи менеджменту 

якості в процес обслуговування клієнтів; оптимізація технологічного 

процесу. Спеціальна підготовка в області CRM-стратегії націлює на 

модульне навчання персоналу. Практичне використання ІКТ в 

готельно-ресторанному комплексі передбачає охоплення ними всіх 

підрозділів через автоматизацію робочих місць.  

В рамках інформаційно-комунікаційних технологій CRM – це 
засіб управління відносинами персоналу з клієнтами, що дозволяє 

організаціям фіксувати їх взаємодія, максимально розширювати 

можливості отримання доходу і підвищувати організаційну і 

нормативну лояльність. 

Поєднання ІКТ, CRM-стратегії і автоматизації робочих місць 

можна вважати синергетичним організаційно-економічним механізмом 

управління персоналом та взаємодіями з клієнтами. 

Але слід пам’ятати, що сама CRM-система не керує бізнесом, 

вона лише підтримує і стимулює розвиток ефективних бізнес-

технологій, головна ведуча роль відводиться компетентнісної 

діяльності персоналу. Навчання персоналу прикладного програмного 

забезпечення CRM передбачає наявність певної філософії та культури 
відносин, наріжним каменем яких є клієнто-орієнтованість і ціннісний 

підхід до всіх процесів організації. 

Найважливішим організаційно-економічним інструментом 

управління персоналом в сфері сервісу є ІКТ, які дозволять: 

 поєднувати цільовий, системний, функціональний, ціннісний 

підхід в управлінні персоналом і надання послуг і сервісу; 

 застосовувати стратегію CRM як ефективний інструмент при 

формуванні кліентурних відносин з використанням автоматизації 

робочих місць співробітників готельноно-ресторанних комплексів. 

Практичне використання ІКТ в готельно-ресторанному 

комплексі передбачає охоплення ними всіх підрозділів через 
автоматизацію робочих місць. 

Таким чином, ІКТ, CRM-стратегія і автоматизація робочих місць 

– це організаційно-економічні механізми управління персоналом і 

взаємодіями з клієнтами через реінжиніринг бізнес-процесів, 

спрямована на підтримку рівня компетентності фахівця, що враховує 

поведінкові особливості людини і його здатності компенсувати 

помилки, пов’язані з можливостями і обмеженнями і розраховані на 

розрахункову, організаційну, поточну, емоційну лояльність персоналу.  
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В.В. Прохорова, д-р екон. наук, проф. (УІПА, Харків) 
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ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ 

РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ  

ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Підприємствам готельно-ресторанного господарства 
обов’язково, для підсилення своїх конкурентних переваг та виходу на 

нові ринки, необхідно формувати стратегії розвитку з урахуванням 

відбору стратегічних альтернатив. 

Аналітично-інтуїтивною платформою формування ієрархічної 

системи стратегій інноваційного управління розвитком підприємств 

готельно-ресторанного господарства є принципи аналізу та 

інтуїтивізм. 

Принцип оперативності та своєчасності варіантів аналізу 

господарської діяльності підприємств готельно-ресторанного 

господарства полягає в тому, що він повинен здійснюватися лише тоді, 

коли виникає потреба виявити причини недоліків у роботі 

підприємства та розробити шляхи підвищення ефективності 
господарської діяльності. Оперативність та своєчасність означає 

вміння чітко та швидко проводити аналіз, продукувати ефективні 

управлінські рішення за рахунок пропорційності, паралельності, 

безперервності, ритмічності, підвищення якості інформації та методів 

аналізу тощо. 

Принцип забезпечення співвідношення варіантів аналізу 

господарської діяльності підприємств готельно-ресторанного 

господарства передбачає порівнянність показників за розміром, 

властивістю, термінами, методами одержання інформації та умовами 

застосування об’єктів аналізу та іншим умовам. Визначає взаємодію 

між варіантами аналізу діяльності на основі отриманих результатів 
діяльності під час досягнення головних цілей підприємства. 

Принцип кількісної визначеності аналізу господарської 

діяльності підприємств готельно-ресторанного господарства 

передбачає кількісне вираження параметрів і умов забезпечення 

порівнянності та оптимізації альтернативних варіантів управлінського 

рішення; зв’язків між компонентами системи менеджменту та ступеня 

невизначеності і ризику під час прийняття рішення. 

Принцип ранжування факторів аналізу господарської діяльності 

підприємств готельно-ресторанного господарства передбачає 

визначення мети та формування засобів щодо її досягнення, з 
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обов’язковим виділенням основних напрямів під час використання 

методів факторного аналізу та структуризації проблеми. 

Принцип єдності аналізу та синтезу господарської діяльності 

підприємств готельно-ресторанного господарства передбачає розклад 

на складові частини складних явищ, предметів, що аналізуються, з 

метою вивчення їх властивостей та подальший їх розгляд у цілому 

взаємозв’язку та взаємозалежності. 

Отже, принципи аналізу господарської діяльності підприємств 
готельно-ресторанного господарства є ґрунтовною основою 

формування ієрархічної системи стратегій інноваційного управління 

розвитком підприємств готельно-ресторанного господарства. 

Стратегія підприємств готельно-ресторанного господарства має 

декілька рівнів декомпонування, кожному з яких відповідає стратегія 

певного рангу, тобто стратегія має ієрархічну будову. 

Ієрархія стратегій підприємств готельно-ресторанного 

господарства означає ранжування, взаємозв’язок і підпорядкованість 

різних стратегій, які формують стратегію підприємства. 

Для підприємств готельно-ресторанного господарства 

характерна чотирирівнева ієрархічна система стратегій, яка 

складається з таких стратегій: корпоративна (генеральна), ділова 
(конкурентна), функціональна та оперативна. Кожен з вищих рівнів 

утворює стратегічне середовище для формування нижчого рівня 

стратегії та визначає рівень їх обмежень. 

Ієрархічна система стратегій інноваційного управління 

розвитком підприємств готельно-ресторанного господарства мусить 

мати активний характер для досягнення мети, характеризуватися 

постійним розширенням діяльності підприємства, розробляти та 

впроваджувати інноваційні види продукції та послуг, постійно 

випереджати конкурентів. Ця наступальна та експансивна політика 

дасть можливість підприємствам готельно-ресторанного господарства 

постійно розширювати ринки та підвищувати свій рівень 
конкурентоспроможності. 

Кожен рівень ієрархічної системи стратегій інноваційного 

управління розвитком підприємств готельно-ресторанного 

господарства має бути адаптивним, тобто мати інтегровану систему 

обґрунтування пристосованих до особливостей мінливих умов 

зовнішнього і внутрішнього середовища, які є основою формування 

методологічного базису реалізації встановлених стратегічних цілей та 

ефективних напрямів стратегічного розвитку на шляху досягнення 

підприємствами готельно-ресторанного господарства цільового стану 

та положення на ринку. 
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В.М. Селютін, канд. екон. наук, доц. (ХДУХТ, Харків) 

 

ФОРМУВАННЯ ГАСТРОНОМІЧНИХ МІКРОКЛАСТЕРІВ  

ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ 

 

Основною метою управління туризмом в Україні є створення 

національного туристичного продукту, конкурентоспроможного на 

міжнародному ринку та здатного максимально задовольнити 

туристичні потреби населення країни. Розвиток туризму у Харківській 

області характеризується певною структуризацією та інтеграцією з 
закладами ресторанного господарства. На сучасному етапі треба 

шукати найбільш оптимальні структури управління кулінарним 

туризмом, створювати правову та нормативну базу, більш ефективно 

використовувати освітній та науковий потенціал галузі тощо.  

Визнаним напрямом вирішення системних проблем є концепція 

туристичних кластерів. Кластеризація туристичної індустрії 

передбачає не створення нових суб’єктів господарювання, а 

об’єднання на добровільних і взаємовигідних засадах існуючих 

виробників продукції та послуг. Метою такого об’єднання є вихід на 

ринку туристичних послуг на новий рівень конкурентоспроможності 

на основі скоординованості дій членів кластера. 

Учасниками туристичної підсистеми є туристичні фірми, 
підприємства готельного господарства, об’єкти атракції та природно-

заповідного фонду. Операційна підсистема об’єднує виробників 

аграрної продукції, торгівлю, ресторанне господарство, що має пряме 

чи опосередковане відношення до туристичної індустрії. Науково-

освітня підсистема включає освітні заклади, здатні забезпечити 

потреби у висококваліфікованих кадрах, та наукові установи, які 

відповідають за стратегію розвитку, проводять маркетингові 

дослідження та рекламні акції. До управлінської підсистеми входять 

керівники організацій, що утворили кластер, представники фінансових 

інститутів та органів державного управління і влади, які координують 

дії учасників об’єднання. 
Враховуючи великий інтерес до проблем харчування і 

зацікавленість кулінарними традиціями окремих регіонів, 

пропонується в межах туристичного кластеру виділення 

гастрономічного мікрокластера, який мав би специфічні цілі, але 

функціонував і використовував ресурси туристичного кластера, тобто 

системи більш високого рівня. Злагоджена робота всіх підсистем, 

взаємодія з мікро- та макросередовищем створює синергетичний ефект 

туристичного кластеру. 
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Для більш ефективного використання ресторанної 

інфраструктури в туризмі та прискорення впровадження кулінарних 

турів в Україні доцільними вважаємо такі напрями: проведення 

тематичних кулінарних фестивалів та конкурсів (свято врожаю, пива, 

медовухи, молодого вина, фруктові та овочеві фестивалі тощо); 

розробка програм кулінарних турів тематичної спрямованості з 

використанням місцевої сировини, продуктів харчування та напоїв; 

використання кулінарних традицій у концепціях (тематиці, стилі, 
дизайні, формах та методах обслуговування) закладів ресторанного 

господарства; формування національних брендів швидкого 

харчування, розробка мікрокластерів кулінарного туризму, які 

включають заклади туризму, культури та ресторанного господарства 

(тематичні парки, музеї, палаци, рекреаційні зони, об’єкти сільського 

туризму). 

Виділення гастрономічного мікрокластеру дає можливість 

зосередити увагу на важливих для людського буття аспектах. З позицій 

системного підходу утворюється низка ефектів: економічних, 

соціальних, екологічних та культурних, – які складають сукупну 

користь (цінність) для всіх учасників процесу надання гастрономічної 

туристичної послуги. Найважливішими результатами гастрономічної 
кластеризації можуть бути наступні: поява нових джерел доходів для 

сільського населення, стимулювання розвитку сільської 

інфраструктури, використання переважно невитратних ресурсів 

територій, насамперед природну, соціокультурну й історичну 

спадщину, зменшення депресії та супутніх негативних станів 

(алкоголізму, наркоманії) місцевого населення, активізація 

етнокультурного ресурсного потенціалу, пропаганда національних та 

регіональних культурних традицій; дбайливе ставлення до оточуючого 

природного середовища з боку як туристів, так і господарів. 

Отже, глибокі культурні традиції України дають можливість 

туроператорам запропонувати численні цікаві гастрономічні тури. Для 
більш ефективного використання ресторанної інфраструктури в 

туризмі та прискорення впровадження кулінарних турів в Україні 

доцільно активізувати проведення тематичних кулінарних фестивалів 

та конкурсів, розробку програм кулінарних турів тематичної 

спрямованості з використанням місцевої сировини, продуктів 

харчування та напоїв; використання кулінарних традицій у концепціях 

закладів ресторанного господарства. Враховуючи великий інтерес до 

проблем харчування і зацікавленість кулінарними традиціями окремих 

регіонів, в межах туристичного кластеру запропоновано виділення 

гастрономічного мікрокластеру. 
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Н.А. Скриннік, канд. філол. наук, доц. (ХДУХТ, Харків) 

 

ІННОВАЦІЇ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ  

В УКРАЇНІ 

 

Індустрія гостинності є найважливішим елементом соціальної 

сфери. Вона відіграє важливу роль у підвищенні ефективності 

громадського виробництва, та відповідно, росту життєвого рівня 

населення.  

Останнім часом розвиток індустрії гостинності призвів до зміни 
тенденцій, які відбуваються на ринку послуг, жорсткої конкуренції між 

суб’єктами господарювання та підвищенню рівня вимог споживачів 

доотримуваних послуг. Тому інноваційний підхід у веденні готельно-

ресторанного бізнесу є необхідною умовою для результативного 

функціонування підприємств галузей, які мають відношення до 

індустрії гостинності. Впровадження інноваційних тенденцій 

сприятиме створенню конкурентоспроможних туристичних товарів і 

послуг на національному та міжнародному ринках. До інновацій у 

туризмі відносять нововведення, що характеризуються відновленням 

фізичних і духовних сил споживача; якісними змінами туристичного 

продукту; розвитком туристичної інфраструктури, процесів 

формування та позиціонування туристичних товарів і послуг; змінами 
факторів виробництва. 

Мета статті полягає в дослідженні тенденцій сучасного стану 

функціонування галузей індустрії гостинності, розробці та 

впровадженні інноваційних напрямів її розвитку.  

Де-які аспекти інноваційних напрямів та тенденцій розвитку 

туристичної сфери відображено в працях О.М. Шаповалової,  

С.С. Козякова, І.Я. Антоненко. Проте питання систематизації наявних 

інноваційних напрямів та розробка нових продуктів, які б сприяли 

розвитку індустрії гостинності в Україні, залишаються актуальними. 

Прикладом технологічних інновацій у туризмі є електронні 

системи бронювання в готелях, електронні системи продажу 
авіаквитків, створення віртуальних турагентств. Відбувається 

розширення спектру надання ними додаткових послуг та 

впровадження сучасних інноваційних засобів реалізації послуг на 

ринку. Соціальні інформаційні мережі є потужним інструментом, який 

впливає на споживання туристичних послуг. Групи туристів створюють 

сайти, контактні групи з обміну досвідом подорожей, думкою про 

готелі, курорти, роботу персоналу та рівень сервісу. З’являються нові 

способи туристичної активності, наприклад, туристи з різних країн 
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обмінюються житлом на час відпустки і для цих цілей реєструються 

навідповідних порталах і об’єднуються в специфічні соціальні групи. 

Досить актуальними є маркетингові інновації у ресторанному 

бізнесі. Якщо у минулому столітті новим маркетинговим ходом було 

виклик таксі з кафе, готельного номеру, бронювання столиків за 

телефоном, трохи пізніше стало замовлення їжі з доставкою додому, то 

нині – це покриття Wi-Fi та електронні меню, яке стало каналом 

зв’язку між клієнтами та рестораторами, даючи змогу адміністрації 
швидко редагувати та оновлювати меню. Наявність технічних засобів 

безпеки в сучасному готелі також є обов’язковою умовою його 

успішного функціонування. Надання гарантій безпеки – показник 

певної якості обслуговування, фактор залучення клієнтів і можливість 

знаходження їх лояльності в майбутньому. Але на даному ринку 

залишається багато невирішених проблем та перепон ведення бізнесу. 

Основними проблемами готельного бізнесу в Україні є: 

невідповідність цінової політики до якості наданих послуг; складність 

ведення бізнесу, що зумовлено бюрократичністю організаційного 

процесу функціонування готельних підприємств; велике податкове 

навантаження; високий рівень ризикованості інвестиційних вкладень, 

через нестабільну соціально-економічну ситуацію в Україні; високий 
рівень конкуренції на ринку готельних послуг; низький рівень 

підготовки фахівців у галузі. При існуючих проблемах однією з 

головних передумов подальшого розвитку готельного господарства 

можуть стати приток інвестиційних ресурсів та пошук джерел 

фінансування для будівництва нових підприємств і оновлення 

матеріально-технічної бази, яка зношена більше, ніж наполовину. 

Забезпеченість України місцями в готелях – найнижча в Європі. Усе це 

викликає необхідність розробки на регіональному та державному рівні 

заходів щодо підтримки готельної індустрії країни. Але при існуючих 

економічних і політичних проблемах в Україні погіршується 

інвестиційна привабливість готельної галузі. 
Таким чином, для ефективного розвитку готельного 

господарства в Україні необхідні розробка програми розвитку 

готельного та туристичного бізнесу, розробка та реалізація комплексу 

заходів, що сприяють створенню умов для активізації інвестиційної 

діяльності, виявлення інвестиційних ресурсів, створення передумов та 

можливостей розвитку механізму інвестування господарюючих 

суб’єктів готельного бізнесу, інноваційні напрями, направлені на 

вдосконалення існуючих продуктів. 
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О.Г. Терешкін, д-р техн. наук, проф. (ХДУХТ, Харків) 

 

ЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ОВОЧЕВИХ 

НАПІВФАБРИКАТІВ 

 

Пропонується до розгляду централізоване виробництво 

упакованих у вакуумну упаковку овочевих напівфабрикатів. На 

сьогодні є великий інтерес ринку до такого виду продукції. 

Плодоовочева продукція грає важливу роль у харчуванні всіх 

категорій населення – дітей, молоді, дорослих, і має бути присутньою 

у щоденному раціоні людей. Тому безпека, а з цим і якість цієї групи 

харчових продуктів, відсутність фізичного, хімічного та 

мікробіологічного забруднення апріорі буде гарантована виробником. 

Для контролю якості продукції та екологічної безпеки проведення 
виробничих процесів виробником будуть застосовані контрольні 

заходи по всьому ланцюгу виробничого процесу – отриманні, 

переробки, зберіганні та реалізації упакованих свіжих плодів та овочів 

(ХАССП).  

75% сучасного світового  ринку овочів займають свіжі, миті, 

очищені та нарізані овочі. Це корисно, зручно, вигідно. Чищені овочі – 

унікальна ніша для виробника, який володіє вибудованим ланцюгом: 

якісним насінням, сховищем, переробкою продукції, налагодженим 

ринком збуту. Продукція призначена як для кінцевого споживача, так і 

для закладів ресторанного господарства. Для закладів ресторанного 

господарства набори можливо випускати вагою до 10 кг, а для 

роздрібної мережі – до 1 кг. Для потенційних клієнтів випуск 
означеної продукції дозволить зменшити: площі заготівельних цехів, 

витрати на устаткування в закладах ресторанного господарства (кафе, 

ресторани, їдальні), витрати на комунальні послуги та кількість 

низькооплачуваного персоналу.  

Ринок чищених овочів тільки розвивається і конкурентів на 

ньому не багато. Асортимент складає свіжі, чищені, різані овочі у 

герметичній еко-упаковці, яка захищає продукт, зберігає всі корисні 

властивості і робить його візуально привабливим. Крім того, рослинна 

сільськогосподарська сировина не характеризується сталістю фізичних і 

структурно-механічних параметрів, що значно ускладнює процес 

отримання якісної продукції. Очищення та подальше нарізання овочів 
надає їм додаткову споживчу цінність, що в свою чергу, дозволяє 

компенсувати деякі недоліки вихідної сировини, а саме: не 

презентабельний або дрібний вигляд, дефекти тощо.  
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На сучасному етапі розвитку суспільства актуальним і важливим 

напрямом є впровадження нових прогресивних технологій, енерго- і 

ресурсозберігаючих ефективних технологічних процесів переробки 

овочевої сировини з максимальним збереженням харчової та 

біологічної цінності та зниженням екологічного навантаження на міста 

у частині вантажних перевезень, утилізації відходів, 

енергоспоживання, навантаження на водовідвід. Для виробництва 

овочевих напівфабрикатів планується максимально автоматизоване 
виробництво з використанням передових технологій українських 

вчених та іноземних виробників.  

Одним із найбільш перспективних напрямів інтенсифікації 

процесу очищення рослинної сировини є розробка комбінованих 

способів та нових спеціалізованих апаратів, принцип роботи яких 

засновано на поєднанні декількох процесів обробки продукту. 

Доцільність розробки і впровадження комбінованих процесів та 

обладнання для їх реалізації в закладах ресторанного господарства і 

овочепереробних підприємствах логічно витікає із аналізу існуючих 

способів очищення плодоовочевої сировини та їх апаратурного 

оформлення. 

Безперечним є той факт, що, під час очищення, значна частина 
сировини втрачається, внаслідок того, що для здійснення цього процесу 

використовується недосконале морально застаріле обладнання. До 

недоліків існуючого обладнання можна віднести його матеріало- та 

енергоємність, недостатню якість очищення продукту, необхідність у 

наявності допоміжного устаткування. Реалізація в одному апараті 

декількох процесів дозволить виключити додаткове обладнання для 

калібрування, сортування, миття, доочистки тощо та істотно скоротити 

втрати сировини.  

Конструювання та розробка технологічного обладнання, в якому 

протікають гідромеханічні, механічні, теплові та інші процеси і їх 

поєднання, вимагає від творців обладнання певної універсальності знань 
і навичок.  

Є економічно доцільним впровадження розробок вчених 

ХДУХТ у виробництво, а саме універсального, екологічно безпечного 

енергозберігаючого обладнання нового покоління, що реалізує 

принципово нові комбіновані способи комплексної переробки овочевої 

сировини (баклажанів, перцю солодкого, бульбоплодів, часнику, 

цибулі та ін.) та дозволить випускати різноманітну овочеву продукцію 

із стабільними показниками якості.  
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О.П. Ткаченко, канд. екон. наук, доц. (ХДУХТ, Харків) 
 

ПІДВИЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  
УПРАВЛІННЯ РЕСТОРАННИМ БІЗНЕСОМ 

 
Під управлінням ресторанним бізнесом розуміють різноманітні 

способи упорядкованого впливу на господарські одиниці з метою 
розвитку і удосконалення виробничих, торговельно-технологічних 
процесів виготовлення продукції власного виробництва, її реалізації, 
обслуговування споживачів за мінімальних витрат праці та коштів. 
Сучасна динаміка розвитку ринкових відносин, нестабільність 
середовища функціонування підприємств ресторанного бізнесу 
встановлюють нові вимоги до управління бізнесом, висуваючи на 
перший план проблеми підвищення результативності управління 
бізнесом.  

У сучасних умовах проблема підвищення результативності 
управління бізнесом має першочергове значення під час пошуку 
шляхів його розвитку. Особливо гостро вона постає перед мережевими 
закладами або великими ресторанними комплексами. 

Якість управління бізнесом необхідно розглядати як ступінь 
відповідності та удосконалення на всіх етапах життєвого циклу 
підприємства. Проблема низької якості управління бізнесом є однією з 
серйозних проблем у вітчизняній економіці. Як причини низької якості 
управління бізнесом в мережах ресторанного бізнесу більшість авторів 
відзначають: низьку кваліфікацію управлінського персоналу, 
порушення прав власника під час реструктуризації бізнесу, 
недостовірність інформації про фінансову діяльність, відсутність 
корпоративної та організаційної культури та ін. На якість системи 
управління бізнесом суттєвий вплив спричиняє зовнішнє середовище в 
значному ступені правова, інформаційна і ринкова інфраструктура. 
Невідповідність якості управління вимогам сучасного ринкового 
середовища вимагає використання сучасних підходів до 
корпоративного управління бізнесом, оскільки якість управління має 
істотне значення для ефективного розвитку та підвищення рівня 
конкурентоспроможності компанії. 

Система корпоративного управління бізнесом повинна бути 
заснована на сукупності взаємозалежних елементів, заснованих на 
чіткій організаційній структурі, що дозволить ухвалювати 
обґрунтовані управлінські рішення, спрямовані на розвиток бізнесу та 
забезпечення його стійкого положення. Переважна більшість мереж 
ресторанного бізнесу використовують лінійно-функціональні 
структури управління, які належать до бюрократичного типу і 
спричиняють опір здійсненню змін в організації. 
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Сьогодні відбуваються значні зміни в підходах до організації і 
управління бізнесом, пов’язаних, насамперед з появою нових форм 

конкурентної боротьби, заснованих на стратегічній взаємодії і 
координації використання ресурсів. Метою нових форм організації 

бізнесу є гнучке реагування на динамічно мінливі вимоги ринку та 
ефективне використання ресурсів підприємств. 

Використання процесного підходу до управління бізнесом 
дозволить ідентифікувати процеси, що здійснюються з метою 

забезпечення їх взаємодії, оскільки задовольняє вимогам системності: 
виявленні, розумінні і менеджменті взаємопов’язаних процесів 

підприємства як системи та механізм їх формування і застосування. 
З метою підвищення ефективності функціонування мережевих 

підприємств ресторанного бізнесу і вирішення проблем виживання на 
ринку, як основні напрями удосконалення системи управління 

бізнесом для підвищення її результативності можна відзначити:  
– удосконалення системи управління;  

– оптимізація структури бізнесу;  
– фінансова реорганізація (рефінансування, реструктуризація 

заборгованості та ін.);  

– операційна реорганізація (збільшення обсягів реалізації, 
зниження операційних витрат та ін.).  

Основними завданнями підвищення якості управління бізнесом 
в рамках реалізації вищенаведених напрямів є:  

– визначення пріоритетів, цілей продуктово-ринкового 
портфеля, що дозволить здійснити концентрацію на основних 

компетенціях бізнесу;  
– впровадження наукових, провідних методів управління;  

– визначення напрямів, спрямованих на скорочення витрат; 
– впровадження і використання інформаційних технологій, що 

дозволить підвищити рівень конкурентоспроможності та 
життєздатності компанії. 

Завдання удосконалення управління бізнесом повинні бути 
максимально наближені до завдань виробничо-господарської 

діяльності та чітко сформульовані. Головним стратегічним завданням 
сучасного підприємства ресторанного бізнесу, буде організація і 

управління бізнесом, де будуть чітко сформульовані основні фактори 
комерційного успіху, що сприятиме якісному розвитку бізнесу, 

зміцненню команди, дотриманню високих стандартів та 
інноваційності. 

Реалізація напрямів по удосконаленню якості корпоративного 
управління дозволить вирішити завдання підвищення інвестиційної 

привабливості бізнесу та забезпечити його подальший розвиток. 
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С.С. Ткачова, канд. екон. наук, доц. (ХДУХТ, Харків) 

 

АУТСОРСИНГ У РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ 
 

Аутсорсинг називають феноменом ХХ століття. Унікальність 

аутсорсингу характеризується його багатогранністю. У сучасних 

літературних джерелах аутсорсинг називають: новим методом 

організації бізнесу; сучасним методом управління змінами в 

організації; ефективним методом набуття та посилення конкурентних 

переваг; інструментом оптимізації бізнес-процесів підприємства; 

чинником підвищення інноваційної діяльності підприємства; 

чинником міжнародної конкурентоспроможності національної 

економіки; бізнес-стратегією компанії; особливою формою ділових 
відносин, яка породжує новий клас бізнес-систем. 

Визначенню сутності поняття «аутсорсинг», видам, формам 

аутсорсингу, характеристиці переваг та недоліків від його 

застосування присвячено велику кількість наукових праць. У 

професійних виданнях фахівці та експерти різних сфер бізнесу 

характеризують аутсорсинг з практичної точки зору, визначаючи його 

позитивні та негативні сторони. Термін «аутсорсинг» («outsourcing») 

походить від англійського «outside resource using» – використання 

зовнішніх ресурсів. За найбільш популярним визначенням Б. Анікіна, 

аутсорсинг – це виконання окремих функцій (виробничих, сервісних, 

інформаційних, фінансових, управлінських та ін.) або бізнес-процесів 
(організаційних, фінансово-економічних, виробничо-технологічних, 

маркетингових) зовнішньою організацією, що володіє необхідними 

для цього ресурсами, на основі довгострокових відносин. Рішення 

щодо запровадження аутсорсингу приймається вищою ланкою 

керівництва, а також включається до корпоративної стратегії бізнесу.  

Аутсорсинг характеризується універсальністю використання – 

використовується у всіх, без винятку, сферах бізнесу; охоплює всі 

сторони його діяльності та розвитку. Враховуючи багатоаспектність та 

багатовитратність ресторанного бізнесу, активне використання 

аутсорсингу в ньому має всі підстави. Дослідження позицій 

рестораторів щодо найбільш ефективних у ресторанному бізнесі видів 

аутсорсингу, дозволило відмітити: аутсорсинг інформаційних 
технологій, бізнес-процесів, виробничий та аутсорсинг сфери послуг. 

Аутсорсинг інформаційних технологій (ІТ-аутсорсинг) – це 

передача спеціалізованій компанії (компаніям) повністю або частково 

функцій, пов'язаних з інформаційними технологіями, таких як: 

обслуговування мережевої інфраструктури; проектування і планування 

автоматизованих бізнес-систем з подальшим постійним розвитком і 
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супроводом; розміщення корпоративних баз даних на серверах 

спеціалізованих компаній; створення і підтримка публічних  

web-серверів; управління інформаційними системами;  просування та 

підтримка бізнесу в соціальних мережах тощо.  

Аутсорсинг бізнес-процесів включає: управління персоналом (у 

тому числі, підбір, навчання), бухгалтерський, управлінський облік і 

фінанси, маркетинг, рекламу, логістику; виробничо-господарський 

аутсорсинг (експлуатацію об’єктів нерухомості, обслуговування 
офісних приміщень, послуги професійного прибирання, управління 

транспортним парком компанії, охорони та ін.).  

Виробничий аутсорсинг передбачає передачу зовнішній 

компанії частини виробничих процесів або всього циклу виробництва. 

Визначають аутсорсинг основного та додаткового виробництва. 

Виробничий аутсорсинг дозволяє: зосередитися на розробці нових 

продуктів і послуг, що важливо в умовах стрімких змін технологій і 

попиту; збільшити гнучкість виробництва; забезпечити високий рівень 

якості продукції та послуг. 

Аутсорсинг сфери послуг пов’язаний насамперед з розширенням 

спектру складних і наукоємних видів послуг. Останнім часом у 

ресторанному бізнесі відзначається значне зростання обсягів ділових 
послуг (включаючи кредитно-фінансові та страхові, юридичні послуги, 

аудит, оптимізацію оподаткування, систематизацію бізнесу, брендінгу 

або ребрендінгу, франчайзингу та ін.), а також послуг телекомунікації, 

інформаційної підтримки, роботи зі ЗМІ, проведення презентацій, 

супроводу відкриття нових закладів та ін. 

Отже, застосування вищевказаних видів аутсорсингу у 

ресторанному бізнесі дозволить: знизити собівартість операцій 

(продукції та послуг) та одночасно підвищити їх якість; підвищити 

гнучкість операційної діяльності; скоротити управлінські витрати; 

оптимізувати податкові платежі; отримати від зовнішніх організацій-

партнерів (аутсорсерів) продукти діяльності найвищої якості; 
вивільнити додаткові ресурси, спрямувати їх на розвиток підприємства 

та посилення конкурентних позицій на ринку. Власникам 

ресторанного бізнесу необхідно, поряд з високою ефективністю 

використання різних видів аутсорсингу, підвищенням 

конкурентоспроможності бізнесу, враховувати й достатньо високий 

рівень ризику через зв’язок з радикальними змінами у системі 

господарювання та менеджменту. 
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В.І. Федак, ст. викл. (ХДУХТ, Харків) 
 

ЗНАЧЕННЯ І ВПЛИВ БРЕНДИНГУ В ІНДУСТРІЇ 

ГОСТИННОСТІ 
 

Бренд – це послідовний набір функціональних, емоційних 
обіцянок цільовому споживачеві. Вони є унікальними, значущими й 
важкоімітованими, й відповідальними його потребам. Бренд можна 
охарактеризувати як набір сприйнять в уяві споживача. 

Культура, співробітники, програма розвитку готелів і те, що 
створює готельний продукт, також є чіткою відмінністю і цінністю для 
споживачів і є базою для створення відносин із споживачами. 

При розробці готельного бізнесу його бренду як системи 
ототожнення фахівці прагнуть створити сукупність візуальних знаків, 
що в ідеальному випадку несуть змістовне навантаження (символ, 
колір, слоган, зображення та ін.), які дозволяють встановлювати 
зв’язок між готельним бізнесом, цим брендом і покупцями, задавати 
чітку позицію готельного бізнесу, його бренду в системі цінностей і 
переваг споживачів. 

З усього переліку завдань, що стоять перед готельним брендом 
одними з найважливіших є: відмінність його від інших, досягнення 
конкурентних переваг і можливість встановлення підвищеної ціни. Це 
все стає можливим, коли споживач впевнений у перевазі даного 
готельного продукту. Споживач готовий заплатити велику ціну за 
кращу (реальну або сприйману їм) якість. 

Торгова марка готельного продукту – це поняття юридичне, 
офіційне, тоді як готельний бренд є тільки в головах споживачів. 
Поняття готельного бренду ширше, оскільки в нього ще додатково 
входять: сам готельний продукт з усіма його характеристиками; набір 
характеристик, очікувань, асоціацій, що сприймаються користувачем, і 
приписуваних їм готельного продукту (імідж готельного продукту), а 
також обіцянки яких-небудь переваг, дані автором готельного бренду 
споживачам, тобто той сенс, який вкладають в нього самі створювачі 
готельного продукту. 

Готельний брендинг є процесом додавання вартості до 
готельного продукту, який досягається його рекламою, використанням 
торгової марки, заходів щодо стимуляції продажу й просування, та 
позиціонування в думках споживачів. Він також ідентифікує 
готельний продукт, особу або місце, посилені так, що покупець або 
користувач відчуває особливі, унікальні додані вартості, які найкраще 
відповідають їхнім потребам. При цьому передумовою успіху 
готельного господарського бренду є його здатність зберегти ці додані 
вартості перед конкуренцією. 
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Дослідження та практичний досвід показують, що зараз 

успішність діяльності готелю повинна мати стратегію готельного 

бренду, спрямовану на формування відданості споживача. «Цінність» 

готельного бренду визначається готовністю споживача купувати 

готельний продукт за вищою ціною, при наявності на ринку 

аналогічних готельних господарських продуктів інших торгових 

марок. 

Стандартний набір заходів готельного брендингу включає 
наступні етапи: 

1) проведення підготовчих маркетингових досліджень; 

2) розробка охороно і рекламоспроможного товарного знаку;  

3) реєстрація словесного товарного знаку; 

4) розробка логотипу; 

5) перевірка логотипу на рекламоспроможність;  

6) реєстрація образотворчого товарного знаку;  

7) розробка і виробництво рекламних матеріалів; 

8) розробка загальної стратегії рекламної діяльності, включаючи 

креативну й медіа-стратегії. Творча розробка рекламних повідомлень; 

9) виробництво рекламних матеріалів, медіапланування; 

10) розміщення рекламних матеріалів, проведення заходів щодо 
просування торгової марки. 

При створенні готельного бренду слід завжди пам’ятати про 

позиціонування готельного продукту й про стратегію, розроблену для 

цього готельного бренду. Не слід перенавантажувати готельний бренд 

безліччю ідей, треба вибрати одну найціннішу і донести її до 

свідомості споживача. 

Отже, завданням готельного брендингу є: підпорядкування будь 

якої наявної марки в індустрії готельного господарства та зміцнення у 

споживача позитивних емоцій. Тоді вишикується струнка система 

створення й поширення будь яких рекламних матеріалів та інших  

носіїв марки, коли всі вони разом і кожен окремо спрямовані на 
досягнення однієї цілі. 

Таким чином, готельний брендинг дає змогу забезпечити 

стабільність об’ємів продажів і значно полегшити процес освоєння 

нових ринків. 
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Л.М. Яцун, д-р екон. наук, проф. (ХДУХТ, Харків) 
 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ  

СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ СФЕРИ ХАРЧУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ 
 
Систематизація існуючих науково-методологічних підходів та 

теорій харчування людини вказує на широку їх різноманітність та 
протиречивість базових принципів, що вимагає узагальнення цілей та 
функцій харчування людини з метою цілеспрямованого управління 
ним. При любій різновидності харчування їжа повинна виконувати всі 
свої функції в організмі для підтримки їх на адекватному ендо- та 
екзоекологічному рівні і забезпечення постійності внутрішнього 
середовища.  

У результаті проведених досліджень відомі теорії та концепції 
харчування поділено на статичні та динамічні. Статичні моделі 
харчування описують зміст харчування і базуються на фізіологічних 
нормах споживання харчових продуктів, але не пояснюють причини 
відхилення, недотримання раціональних рекомендацій та інших 
приписів (релігійних, етичних, сімейних) щодо харчування. Динаміку 
поведінки споживачів описують поведінкові (біхевіоричні) теорії 
науки управління, які враховують вплив різноманітних за своїм 
походженням чинників (як раціонально-логічного, статичного, так і 
психоемоційного, динамічного характеру), що базується на новій 
парадигмі поглядів на людину як на біо-енерго-інформаційну систему. 

Запропоновані методологічні підходи до харчування з позицій 
психосоматики, як науки, що поєднує психологічні та медичні методи 
регламентації харчування, спрямовані на встановлення балансу між 
психовідчуттєвими та фізіологічними функціями. Природа людини 
інтегральна і має два аспекти – жорстко детермінований і випадково-
імовірнісний (упорядкований і спонтанний). Випадкові моменти 
зумовлені безліччю потенційних можливостей, а тверда детермінація 
задана генетичним і соціальним кодами, що програмують розвиток і 
поведінку людини та  пояснюють спонтанне відношення до 
харчування і вибір його форм. 

Застосування діалектичного підходу показує, що поряд із 
еволюцією самої людини розвивались її потреби у харчуванні та 

форми задоволення цих потреб. Способи виробництва готової їжі 
виникають та розвиваються в тісній взаємодії з матеріальними 

умовами життя суспільства, залежать від рівня розвитку цивілізації і 
виступають у формі індивідуально-організованого її виробництва і 

споживання в домашніх умовах та суспільно-організованого 
(усуспільненого) виробництва, яке здійснюється в масових розмірах в 
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аграрному секторі, харчовій промисловості, продовольчій торгівлі та 
підприємствах ресторанного господарства.  

Сучасний стан споживання основних продуктів харчування 
населенням характеризується значним зменшенням обсягів та 

погіршенням структури забезпечення продовольством і являє собою 
реальну загрозу здоров’ю нації, продовольчій та національній безпеці 

держави. За останні десятиріччя середньодушове споживання 
основних продуктів харчування зменшилось в 1,5–2 рази і по найбільш 

цінним продуктам впало нижче гранично допустимого рівня, суттєво 
погіршилась структура харчування, зросли ціни. 

Існуючі теорії та практичні форми організації харчування 
відображують та охоплюють статичні, переважно фізіологічні, потреби 

людини в харчуванні, передбачаючи їх стійкість в часі, що часто 
унеможливлює побудову адекватних моделей попиту населення на 

продукти та послуги харчування. Окрім статичних підприємствам-
організаторам харчування необхідно враховувати динамічні 

характеристики, зміну потреб людини у харчуванні в часі та 
класифікувати за характером їх походження на біогенні, 

психофізіологічні, соціогенні, економічні та вищі (творчі). 

На відміну від попередніх науково-практичних підходів до 
управління продовольчим комплексом, доцільно перейти від позиції 

виробництва продовольства як початкового ланцюга в системі 
харчування до кінцевої стадії – безпосереднього споживання продуктів 

та послуг харчування споживачем, що принципово змінює теоретико-
методологічні та практичні підходи до планування та управління 

харчуванням населення, як функції сімї та суспільства. При цьому 
сукупність всіх виробництв та видів економічної діяльності різних 

форм власності доцільно поєднати в одну дефініцію, яка ставить за 
мету забезпечення кінцевих потреб споживача в продуктах та послугах 

харчування і запровадити термін «сфера харчування» – як сукупність 
різноманітних за організаційно-правовою формою та 

диверсифікованих за видами діяльності підприємств, корпорацій та 
підприємців, котрі виконують функції вирощування продовольчої 

сировини, її переробки в харчові продукти, реалізації продтоварів, 
приготування страв та організації їх споживання. До сфери харчування 

доцільно включити і домогосподарства, котрі є як об’єктами ринку, 
так і господарюючими суб’єктами, виконуючи функції виробничих і 

споживаючих систем. 
У сучасних умовах харчування населення знаходиться під 

впливом глобалізаційних процесів, які сприяють становленню 
універсалізму в існуванні людства та віддзеркалюють зростання 

ступеня пов’язаності суб’єктів світової спільноти за різними 
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напрямками життєдіяльності – в економічній, політичній, екологічній, 
культурній, комунікаційній сферах тощо. У результаті досліджень 

встановлено, що у сфері харчування глобалізація має характер 
незамкнених циклів, тобто характер соціальних хвиль, наявність яких 

віддзеркалює двоїсту природу суспільних змін – співвідношення 
поступовості та циклічності. Хвилеподібність процесу глобалізації 

зумовлена його суперечливістю, котра відбиває взаємодію двох 
протилежних тенденцій – зближення суб’єктів світової спільноти та 

їхньої конфронтації. В сучасному світі ця взаємодія ґрунтується на 
поєднанні інтеграційних процесів та збереженням країнами і народами 

їх самобутності й самостійності у різних сферах включаючи 
харчування. 

Диверсифікація світового продовольчого ринку йде досить 

активно, збільшується доля екологічно чистих продуктів та продуктів з 

високою долею доданої вартості, а також функціональних продуктів та 

продуктів швидкого приготування. Виник новий сегмент ринку – 

продукти генномодифікованої технології із наперед заданими 

властивостями. Проведені дослідження свідчать, що сьогодні вся 

виробничо-економічна система країни, в тому числі і сектори сфери 

харчування, з управлінської точки зору є переважно об’єктами 

глобалізації, а не її активними суб’єктами, до чого треба прагнути. Для 

подолання цієї ситуації визначено пріоритети внутрішньої та 
національної зовнішньої політики у сфері продовольства. 

Запропоновані нами методологічні підходи до оцінки наслідків 

глобалізації на рівні галузей та секторів сфери харчування і можливого 

їх впливу на інші об’єкти економічних відносин доцільно розглядати 

на макро-, мезо- та мікрорівні управління. У результаті досліджень 

встановлено, що галузь зі стабільним перевищенням експорту над 

імпортом отримує позитивні наслідки від міжнародної інтеграції, а 

галузь зі зворотнім співвідношенням міжнародних торговельних угод 

– негативні, що дає можливість прогнозувати перспективи сфери 

харчування та її секторів.  

Як показують дослідження, в ході прийняття управлінських 
рішень стосовно харчування фахівці, опираючись на власний досвід та 

традиції, напрацювали власні прийоми соціально-економічного 

експертного аналізу, які виникають, практично обробляються та 

отримують форму канонів харчової поведінки споживачів та суб’єктів 

господарювання і на основі отриманої інформації розраховується 

можливість використання відомих прийомів і правил стосовно 

конкретної економічної ситуації. 

Застосування відомих в економіці методів статистичного, 

порівняльного, функціонального, балансового аналізу, теорії 
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граничних станів та економіко-математичного моделювання дозволило 

виявити певні особливості та закономірності розвитку сфери 

харчування в Україні та запропонувати методологічні і практичні 

підходи до кількісного виміру соціально-економічних явищ у цій 

сфері, зокрема використання балансових матриць виробництва, 

реалізації та споживання продуктів і послуг харчування для різних 

господарських та виробничо-економічних систем. 

Зворотною тенденцією глобалізації нами визначено посилення 
регіональних чинників розвитку соціально-економічних процесів, 

обумовлених прагненнями зберегти власну етнокультурну спадщину, а 

у сфері економіки – захистити власний ринок, у сфері харчування – 

відродити національні кулінарні традиції, гарантувати продовольчу 

безпеку країни.  

Сферу харчування, включаючи сільське господарство, харчову 

промисловість, торгівлю та ресторанне господарство регіону, слід 

розглядати як єдину територіально-галузеву специфічну природно-

соціально-економічну систему, що характеризується цілісністю, 

узгодженістю та збалансованістю відтворювального процесу і 

управління. Запропоновано розробляти регіональні стратегії розвитку 

сфери харчування, виходячи із зацікавленості регіонів у активній 
соціально-економічній політиці та її місця, що сприятиме підвищенню 

рівня та якості життя населення і забезпечить відповідний рівень 

обслуговування та визначить орієнтири соціально-економічного 

розвитку регіону в системі національної та глобальної економіки. 

 

 

 

Л.М. Яцун, д-р екон. наук, проф. (ХДУХТ, Харків) 

 

УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ  

СФЕРИ ХАРЧУВАННЯ 
 
Сучасні дослідження функціонування соціально-економічних 

систем доводять існування системи взаємопов’язаних циклів, які 
укладаються за масштабністю та ієрархічністю і є закономірною 
формою розвитку ринкової економіки. Прояв циклічності діяльності 
секторів сфери харчування спостерігається як періодичні коливання 
економічної, підприємницької, фінансової активності у вигляді 
періодичних повторів, спадів та підйомів виробництва, зайнятості, 
інфляції, а також наявності криз різного характеру. 

Запропоноване в ході проведених нами досліджень для оцінки 
пропорцій індивідуальних та суспільних форм харчування 
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використання блок-матриць балансів факторів виробництва сфери 
харчування, що формуються за рахунок різних джерел відтворення, 
показує, що в цілому витрати населення на харчування збільшуються, 
структурні тенденції спостерігаються у співвідношенні виробництва та 
споживання продуктів харчування у домашньому та суспільному 
секторах, відбуваються як кількісні, так і якісні зрушення в структурі 
суспільного виробництва. 

З метою ідентифікації об’єктів управління сфери харчування 
визначено номенклатуру продовольчих товарів, що виробляє аграрний 
сектор, харчова промисловість, а також склад основних видів 
продовольчої сировини, уточнено класифікації та приведено їх у 
відповідність для цільового управління розвитком окремих секторів 
сфери харчування. Нами пропонується багатомірна класифікація 
продуктів та послуг харчування як об’єкту управління, що враховує 
основні класифікаційні ознаки продовольчих товарів і орієнтується на 
кінцевого споживача. 

Проведені дослідження інтеграції сфери харчування у світові 
економічні процеси дозволили зробити висновки, що генеральним 
напрямком підвищення душового споживання продовольства в 
короткостроковій перспективі має бути нарощування обсягів 
виробництва при збереженні існуючого обсягу імпорту. У віддаленій 
перспективі по мірі збільшення власного виробництва уявляється 
можливим активізувати політику імпортозаміщення. 

З метою встановлення індикаторів розвитку сфери харчування 
розроблено систему соціально-економічних показників і пропонується 
ввести в науковий оборот термін інтегральна норма споживання 
продуктів та послуг харчування і на її основі формувати дві сукупності 
– продукти тваринного та рослинного походження, а їх 
співвідношення вважати нормативним, що має забезпечити 
збалансованість харчування по найбільш цінному тваринному білку, 
вуглеводах, жирах та вітамінах, а також інфраструктури харчування.  

Дослідження соціально-еколого-економічних проблем людства 
та методологія сталого розвитку показують, що людина все більше 
загострює протистояння між природою та власною антропогенною 
діяльністю, необхідністю збільшення продовольства і послабленням 
його екологічної безпеки та якості. Вихід пропонується у новій 
парадигмі поглядів на харчування людини в напрямі повернення до 
його природовідповідності, на відміну від посилення штучності 
походження сировини та харчових продуктів, гармонійного балансу 
соціуму та довкілля. В цьому сенсі Україна має унікальні можливості, 
природні ресурси, технологічний, економічний та кадровий потенціал, 
який дозволить сформувати нову модель та механізм управління 
харчуванням населення, значно ефективніший і здоровіший аніж 
штучні погляди на харчування. 
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З метою проведення розрахунку рівнів природно-соціально-
економічного розвитку сфери харчування запропонована методика, яка 
включає два підходи: оцінку загального рівня якості життя населення 
регіону за допомогою інтегрального показника, а його компонент – за 
допомогою комплексних показників, побудованих на базі 
таксономічного методу та групування регіонів, однорідних за 
загальним рівнем забезпеченості рівня та якості життя і харчування 
населення, на основі ітеративного методу кластерного аналізу  
K-середніх. Рівень та якість харчування населення знаходяться під 
дією природно-ресурсного потенціалу, рівня економічного розвитку і 
утворюють розгалужені причинно-наслідкові зв’язки з комплексним 
показником якості життя та такими його складовими як стан здоров’я, 
тривалість життя, що враховано при розробці економіко-математичних 
моделей розвитку сфери харчування.  

Запропонована синергетична модель управління 
індивідуальною харчовою поведінкою уявляє собою  механізм 
діяльності людини з управління собою, прийнята в суспільстві, у 
науковому співтоваристві і охоплює закони, теорію, їх практичне 
застосування, методи, правила і стандарти прийняття оптимальних чи 
прийнятних рішень щодо харчування людини. На рівні регіонів 
синергетичний підхід до формування програм розвитку сфери 
харчування може забезпечити поєднання інтересів всіх учасників, 
формальних та неформальних інститутів громадянського суспільства, 
домогосподарств та механізмів регулювання з метою задовільнення 
потреб  у продуктах та послугах харчування. 

Стратегічним завданням формування дієвого механізму 
управління харчуванням населення виділено методологічний підхід, 
який поєднує механізм самоуправління індивідуальною харчовою 
поведінкою людини та механізм управління поведінкою 
індивідуальних та суспільних господарських систем-організаторів 
харчування. Стратегічним напрямом формування такого механізму 
управління харчуванням населенням уявляється поєднання інтересів 
всіх учасників процесу харчування – споживачів та виробників, 
соціальних та комерційних видів харчування, індивідуальних та 
суспільних форм організації харчування на основі структурно-
функціонального синтезу всіх складових (підсистем та елементів) 
сфери харчування як природно-соціально-економічної системи. При 
цьому принципово важливим є формування ефективних механізмів 
управління як індивідуальними формами споживання їжі, включаючи 
формування розумних потреб, самоуправління індивідуальною 
харчовою поведінкою, формування сімейних традицій та організація 
харчування в домогосподарствах, а також удосконалення механізмів 
державного та ринкового регулювання харчування в суспільному 
секторі.  
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Структурно-функціональна модель системи управління 
харчуванням передбачає гармонізацію національного законодавства із 
міжнародними нормами і правилами регулювання та управління 
міжнародною конкурентоспроможністю, глобальними, національними 
та регіональними програмами здорового харчування.  

Широкий перелік заходів з управління інвестиційною 
діяльністю у сфері харчування обумовлює доцільність створення 
комплексного територіального утворення з регулювання інвестиційних 
процесів – регіональної агенції інвестицій сфери харчування, зусилля 
якої мають бути сконцентровані на розробці стратегічного 
інвестиційного менеджменту регіону, моніторингу фінансових 
ресурсів для реалізації інвестиційних програм розвитку секторів сфери 
харчування, програм розвитку туризму тощо. 

Підприємства сфери харчування як основна ланка реалізації 
програм харчування мають формувати власні стратегії діяльності та 
розвитку спрямовані на задоволення зростаючих потреб у продуктах 
та послугах харчування і пов’язані як із макроекономічною політикою, 
так і економічними результатами функціонування.  

При цьому завдання ефективного управління підприємствами 
харчування буде полягати у адекватній реакції внутрішньої системи 
управління підприємством на виклики та загрози зовнішніх викликів 
та умов конкуренції на ринку товарів і послуг харчування.  

Отримані науково-практичні результати сприятимуть 
підвищенню ефективності управління сферою харчування населення з 
метою забезпечення здоров’я населення та отримання ефектів 
природного та соціально-економічного характеру. 

 

 
 

Л.М. Яцун, д-р екон. наук, проф. (ХДУХТ, Харків) 

С.В. Селютін, асп. (ХДУХТ, Харків) 
 

ОЦІНКА СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ 

РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА ХАРКОВА 

 
Ефективним інструментом оцінки стратегічного розвитку 

закладів ресторанного господарства є метод таксономічного аналізу, 
який порівняно з іншими методами багатовимірного аналізу має низку 
суттєвих переваг. Зокрема, метод вирізняється простотою 
математичного апарату, відсутністю будь-яких вимог до сукупності 
досліджуваних об’єктів, зручнішим масштабом отриманих оцінок, що 
полегшує аналіз і ранжування об’єктів. Завдяки вказаним достоїнствам 
таксономічний метод знайшов широке застосування в теорії і практиці 
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управління підприємствами, зокрема, при вирішенні таких завдань, як 
розробка бізнес-планів інвестиційних проектів, обґрунтування шляхів 
підвищення конкурентоспроможності продукції, формування 
оптимальної виробничої програми підприємства тощо. 

Таксономічні методи розділяють на три групи: методи 
впорядкування, методи розбиття, методи вибору репрезентантів груп. 
Враховуючи цілі нашого дослідження, обрано для використання метод 
упорядкування статистичних одиниць. Ключовим показником цього 
методу є таксономічний показник рівня розвитку, що є синтетичною 
величиною, рівнодійною всіх показників-ознак, що характеризують 
об’єкти досліджуваної сукупності. Таксономічний показник слугує 
основою лінійного впорядкування елементів цієї сукупності. 

Дослідження стратегічного розвитку проводилося на прикладі 
закладів ресторанного господарства Харкова різних організаційно-
правових форм, типів, форматів, масштабів діяльності, які є 
автономними, або входять до складу ресторанних мереж та 
відрізняються темпами розвитку. 

Для визначення рівня стратегічного розвитку використані 
підходи та еволюційні принципи побудови ієрархії стратегій, які 
відображають якість виробничої програми (меню), якість 
використання технологій обслуговування та виробництва продукції, 
ступінь відповідності суб’єкта та об’єкта управління, ступінь 
відповідності пропозиції до попиту (потенціалу фірми до параметрів 
ринку), динаміку цільових параметрів, відповідність визначеному 
ієрархічному місцю у галузі та міжгалузевому просторі (тип ЗРГ, 
мережа, формат, кластер). Запропонована структура стратегічного 
розвитку є фрактальною системою, а рівень стратегічного розвитку 
визначається конкурентоспроможністю закладу ресторанного 
господарства і є результатом стратегічних кроків у межах кожного 
фракталу.  

На основі структуризації стратегії запропоновано оцінювати 
заклади ресторанного господарства за дев’ятьма показниками, серед 
яких сім відображені у балансах і фінансових звітах підприємств, що 
досліджувались (собівартість, чистий прибуток, товарооборот, 
рентабельність), або є похідними цих кількісних показників 
(продуктивність праці, товарооборот на місце, темп розвитку 
товарообороту). Значення двох показників, що визначають якість 
меню і якість обслуговування, є сукупною оцінкою споживачів, які 
скористалися ресторанними послугами підприємств і висловили свою 
думку через інтернет. Оцінка якості меню і обслуговування 
здійснювалася на основі 10-бальної шкали. На основі опитування 
керівників і фахівців ресторанного господарства визначається вага 
(значущість) кожного з дев’яти показників.  

http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1797


 189 

Дослідження рівня стратегічного розвитку проводились в 

рамках виділених чотирьох груп закладів ресторанного господарства, а 

саме, закладів у складі мереж, форматів, повносервісних ресторанів і 

кафе. 

Результати проведеного дослідження свідчать, що за загальним 

рівнем конкурентоспроможності лідирують підприємства-формати; на 

другому місці – підприємства, що входять до складу мереж; на 

третьому – кафе і на четвертому – ресторани. За рівнем розвитку та 
ступенем відповідності пропозиції до попиту на першому місці 

знаходяться заклади, що представлені фрактальною підсистемою 

форматів; на другому – кафе; на третьому – підприємства, що входять 

до складу мереж; на четвертому – ресторани. За ступенем 

відповідності суб’єкта та об’єкта управління на першому місці 

знаходяться заклади, що представлені фрактальною підсистемою 

форматів; на другому – підприємства, що входять до складу мереж; на 

третьому – ресторани; на четвертому – кафе. Щодо якості 

використання технологій обслуговування та виробництва продукції, то 

перше місце посідають ресторани, друге – кафе, третє – формати і 

четверте – підприємства, що входять до складу мереж. Оцінка 

фрактальних підсистем на рівні якості виробничої програми (меню) 
визначила лідерів – це ресторани і кафе. Друге місце посідають 

підприємства, що входять до складу мереж, а третє – формати. 

Таким чином, оцінка фрактальних підсистем методом 

таксономічного аналізу дозволяє виявити ступінь відставання від 

закладів-лідерів і визначити, на якому рівні зосередити увагу для 

подальшого розвитку і підвищення конкурентоспроможності. 
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Секція 15. НАУКОВІ ОСНОВИ ГУМАНІТАРНОЇ 
ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВИХ  

ВИРОБНИЦТВ І ТОРГІВЛІ 
 

A. Borysova, Cand. Psychol. Sci, Prof. (KSUFTT, Kharkiv) 

L. Sapozhnikova, Associate Prof. (KSUFTT, Kharkiv) 
 

THE INFLUENCE OF LANGUAGE AND LOCAL PROCESSES  

ON THE LANGUAGE STRUCTURE  

(ВПЛИВ МОВНИХ І ПОЗАМОВНИХ ПРОЦЕСІВ  

НА СТРУКТУРУ МОВИ) 

 
Досліджено активні мовні та позамовні процеси, завдяки яким одиниці 

на позначення смакових товарів, а також  їхні  похідні адаптуються до 
законів української орфографії, фонетики, орфоепії та акцентуації, зазнають 
граматичних змін, унаслідок чого гармонійно поповнюють структуру 
української мови, виявляють цілісність, єдність у межах мови спеціального 

призначення й поза нею.  
 

Radical transformations in the life of the society, interlanguage 

contacts appeals to other linguistic sources lead to changes in the system of 

lexical names of the Ukrainian language. The current state of the Ukrainian 

language is characterized by the activity in the field of word formation, 

formation of new phrases, due to which the language realizes its ability to 

provide communicative needs of society. 
The subject of our research is active linguistic and extra-word 

processes, through which units designating flavoring products adapt to the 

laws of Ukrainian spelling, phonetics, orthoepy and accentuation, undergo 

grammatical changes, resulting in harmoniously replenishing the structure 

of the Ukrainian language. 

Marking of the reality in different language systems is based both on 

the own language fund and on the borrowed one. The necessity to fill the 

gaps in the recipient language arises when the awareness of the gaps in the 

culture occurs. Thus, linguists distinguish borrowed language, which is not 

perceived as such; foreign languages, among which are exoticisms, 

barbarisms (alien in the language of speech) and internationalisms, the 
foundation of which is available in many related and unrelated languages in 

the form of terminology. Examples are convincing that prolonged 

borrowing of the words liquor, syrup (from French); tea, pekoe tea (with 

Chinese); saffron, coffee (from Arabic), coriander, flavoring, pepper (from 

Greek); parsley (from Polish) and others no longer require descriptive 

matches to convey their semantics; since they have acquired signs of terms 
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for the labeling of flavors in the restaurant industry and commerce. They are 

widely used and have a large number of derivatives. Borrowing can be 

direct or indirect (from the interlocutor language). For example, in the 

Ukrainian language, the token coffee was following from Arabic to Turkish, 

from Turkish to Polish language, and from Polish, in the XVIII century - to 

Ukrainian. However, frequency of the use of this borrowing, the derivation, 

valence of the token coffee in the recipient languages contributed to its loss 

of this status and the emergence of signs of internationalism. 
The token coffee acquired the signs of the nucleus of a derivative 

word-building nest: coffee maker (coffee pot); coffee mill, to coffee (to drink 

coffee, coffeed (made with coffee, coffee brewing). 

In our study we noticed, but the noun tea demonstrates the ability of 

to create multi-component structures through affixation derivation: Indian 

tea, Chinese, tea, Azeri, Krasnodar, Ceylon, Yunnan, Shank, Burmese, 

Naga-Hills, Manipur, Lushai, Assamese tea, Russian tea ceremony. This 

kind of word-formation contributes to the formation of the terms for the 

restaurant industry and commerce. 

Among the productive neoplasms of the recent decades, there are 

new combinations of different word-building elements (from prefixes to 

full-length words), which are combined into complex and compound names 
and acquired formal-grammatical and semantic features of a single word, 

for example: mini-coffee, press-cafe, coffeman, teaman, teamania, coffee-

beans, brewing coffee, tea-break, ice-coffee, coffee bar, tea bar, cream-

coffee, banquet-tea, boutique-coffee-house. 

The number nouns with the prefixes of Greek and Latin origin 

pseudo- and super- (for example, super-coffee, pseudo-coffee, super-coffee-

maker, super-tea) grow. In the names of processes for the production of 

flavoring products, there is a rather common suffixal mode of creation: 

blending, filtering, adjusting blends, fermentation, flavoring, and roasting. 

In modern structure of the language, the newest borrowings, which 

are the terminological names of persons by the type of activity, take 
prominent place: tea-tester (a specialist who tastes tea, forms the taste of a 

tea blend), barista (a person who professionally prepares various kinds of 

coffee), cup-tester (specialist, who tastes and appreciates coffee), etc. These 

and other units in modern speech, beyond the limits of the professional 

sphere of use, acquire the status of general languages. 
Creation of the word collocations coffee day / tea day, Coffee / Tea 

House, coffee / tea card, coffee / tea festival shows adaptation of tokens in 
the recipient language and acquisition of additional cognitive layers. So 
today, tea, coffee is manifested by well-being, friendly relations, 
sophisticated taste, communication in the circle of friends, place of meeting, 
comfort, social status, hospitality, and the way of spending time. 
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Ya. Galagan, Cand. Philol. Sci, Associate Prof. (KSUFTT, Kharkiv) 

THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES  
IN LEARNING FOREIGN LANGUAGES  

IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS  
(ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС 

ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ) 
 

In recent years, the educational system of Ukraine has undergone 
significant changes, due to the development of scientific and technological 
progress and their impact on all aspects of society. Modern information 
technologies open new prospects for increasing the effectiveness of the 
educational process. Much attention is paid to methods of active cognition, 
self-education, and distance education programs.  

The conditions for the development of society dictate the need to 
integrate higher education and practical activities with the aim of 
accelerating the introduction of scientific and technological progress, raising 
the level of professional training of specialists, seeking non-traditional 
forms of education, attracting students to scientific work on problematic 
issues, and ensuring the competitiveness of graduates in the labor market. 
The distinctive features of traditional education, which developed in the 
XVII century, is that the main unit of cognitive activity is a lesson devoted 
to one academic discipline and one topic, during which a group of students 
work on the same material. It is necessary that the group working under a 
single program include students of approximately the same level of training. 
The explanatory-illustrative and reproductive methods predominate in the 
classes, as a result we get the students' inability to work independently, 
inability to select material or navigate in a huge flow of information. The 
traditional approach to learning develops the mechanical memory of 
students, because most of them simply memorize the proposed material. 
which leads to their misunderstanding of the target of their actions, and the 
circumstances under which they can apply the material. As a result, students 
lose their inner motivation for learning, which affects their success 
negatively. Traditional training in modern conditions is not effective, since 
it does not develop the creative potential of students. That is necessary for 
young people today. Therefore, new approaches to the organization of the 
educational process should be sought. 

Electronic teaching aids form creativity, develop students' creative 
activity, motivate cognitive activity and desire to use foreign languages in 
interactive communication. Such means of teaching give teachers the 
opportunity to individualize and differentiate students' work, to choose the 
pace and volume of the training material, the level of its complexity, as well 
as to monitor with feedback and diagnostics, increasing its objectivity. In 
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general, computer programs and their functions can be classified as training, 
accessory, tutorial, referential, controlling, teaching and playing. 

An important peculiarity of all types of computer training programs 
is the availability of feedback. Feedback can be either external or internal. 
External feedback enables the teacher to monitor, evaluate and correct the 
interaction between the student and the computer. Internal feedback allows 
the student to draw certain conclusions about the effectiveness of his own 
learning activity, provides the necessary assistance and explanations, and, if 
necessary, it demonstrates the correct answer or the way to perform certain 
actions. 

Information and communication technologies are capable of: 
stimulating cognitive interest in subjects; to provide the educational work 
with a problematic, creative, research character; in many respects contribute 
to the renewal of the substantive aspects of objects; individualize the 
learning process and develop the independent activity of students. The use 
of information technology in teaching is important and extremely necessary 
for the educational space. It encourages hard work and understanding of 
information technology tools in the teaching of the 21st century. 

Thus, the potential advantages of information technology are 
obvious: the ability to build place and time of training independent training 
programs for the user, the ability to update courses quickly. The use of 
information technology makes it possible to form learning more efficient 
and individualized. The peculiarity of the learning process with the help of a 
computer causes interest in learning. The computer creates conditions for 
the transition to a higher level of intellectual work. Technology training, 
focused on the use of information technology tools, can improve the work 
of the teacher significantly and raise the level of knowledge and skills of 
students. 

 
 
 

І. Kovyakh, Senior Lecturer (KSUFTT, Kharkiv) 
 

DISCUSSING SOME PROBLEMS OF TEACHING  
AND MASTERING SPOKEN FOREIGN LANGUAGE  

(ДО ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ЗВО  
РОЗМОВНІЙ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ) 

 
In the last several decades which stressed a great interest in the study 

of the structure of the language linguists and methodologists after them 
have emphasized the importance of a structured and systematic approach to 
language learning. Meanwhile, the further the study of the linguistic 
structure developed, the more linguists approached the problem of 
grammaticality, or admissibility of linguistic facts, that is, as a matter of 
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fact, of the problem of the norm of language. On the other hand, the 
analysis of mistakes which are made by university students shows that most 
of these errors are attributable to phenomena that relate specifically to the 
language system. In the study of the native language, the vast majority of 
errors are regulatory errors. Errors in a foreign language, for the most part, 
also refer to the norm. Such are errors in the forms of cases and declension, 
often in the use of verbs, in grammatical agreement, word combinations, in 
word order, and many others. Numerous spelling mistakes refer to the norm 
and not to the graphical system itself. 

It is no coincidence that in recent years the problems of linguistic 
norm have attracted ever growing attention of both theoretical linguists and 
experts in practical language teaching. 

There are two main aspects of the notion of the linguistic norm in 
modern linguistics. One is the objective linguistic norm commonly used in 
this group of forms of linguistic means: the so-called usage; and the other is 
the evaluating, axiological norm which establishes the correctness or 
irregularity of objective rules that compete. This difference in general terms 
corresponds to the distinction between descriptive (objective) and 
prescriptive (subjective) norms.  

Let's dwell on the problems that arise in connection with the 
objective norm. The notion of the objective norm correlates with the 
concepts of the system and the structure of the language. The system is a set 
of elements of this language level interconnected by certain relationships, 
functional oppositions.  

The structure is the relationships of elements of different levels and 
perspectives (for example, the perspective of what something means and 
what is meant by something).  

The norm is the generally accepted implementation of elements of 
the system (structure), the fixed form of elements that are opposed. For 
example, the place of direct and indirect object expressed by a noun in 
English belongs to the system: you can choose a word order in which the 
meaning of the expression will be changed, the logical emphasis will be 
moved. For example, we can see the difference in two seemingly similar 
sentences: «He brought his son some food» (the logical emphasis is on the 
indirect object) and «He brought some food to his son» (the logical 
emphasis is on the direct object). It is usually noted that the system / 
structure and the norm are different levels of abstraction in the organization 
of language. 

The differences between the two norms, i.e. objective and axiological 
are essential for teaching as well as for working with informants, i.e. native 
speakers. In the first case, the question that we can ask whether it is possible 
to say like that in this language at all. In the second case, we ask whether is 
it good to say so in this case, in this situation n the second case is it good to 
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say so in this case, in this situation? Quite often the linguistic fact which is 
acceptable in terms of the objective norm does not go beyond the 
grammatical capacity of the language, but is unacceptable in the axiological 
aspect. The axiological norm is very important when selecting the material 
for training. It raises the question of what kind of language facts in terms of 
their stylistic level should be introduced in teaching, or, for example, should 
students be given the phenomena inherent in the spoken language, i.e. 
vernacular, or conversely in "high style". 

The facilitation of mastering the norm can be performed by tolerance 
approach, that is, tolerance to its violation. 

There are three types of tolerance which in general correspond to the 
phenomena of the system, the dispositive norm and the imperative norm: 
objective tolerance in relation to minor differences in the meaning of forms 
and words; objective tolerance towards the difference in the norm itself; 
subjective tolerance, when there is a real violation of certain phenomena of 
the imperative norm, but we "pass by", ignore this violation. 

It should be emphasized that the acceptance of tolerance does not 
abolish the existing rules that continue to appear in dictionaries and 
grammar, that are taught to students, but only allow to ignore the relevant 
mistakes. Yet, these provisions facilitate the use of rules at a practical 
conversational level that breaks the gap in the strictness of norms and 
rejects the puristic approach to language. 

When learning a foreign language it is necessary to think about the 
rules of tolerance which must be determined by the level and objectives of 
training. In conclusion we should emphasize that in spite of the fact that 
tolerance is one of the essential ways to facilitate the assimilation of the 
complicated and capricious norm the language being studied it does not at 
all mean "laxism", .i.e. the forgiveness of any language error. 

 
 

 
V. Lazareva, Cand. Pedagogic Sci, Senior Lecturer (KSUFTT, Kharkiv)  

 

GAME TECHNOLOGIES AT THE LESSON OF RUSSIAN  

AS A FOREIGN LANGUAGE  

(ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ЗАНЯТТЯХ  

ІЗ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ) 
 

The paper focuses on peculiarities of applying game technologies in 
teaching Russian for foreigners. A game is the basic, initial way for a child 
to perceive the world. At early ages game is the main activity that develops 
senses, enlarges the scope and supports in further social roles. While 
growing, game becomes the antonym to work, activity. For parents game 
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becomes as well an interesting and fruitful way to organize activity of their 
child, to direct an enormous energy into a “good” way. Sometimes an 
interesting game as an exciting occupation is the only way to distract a child 
from misbehavior or to prevent serious consequences of wrong doings etc. 

Among the urgent problems of modern foreign language teaching 
methods is how to keep up with a curriculum and master four types of 
speech activity by means of game technologies that became more popular 
both in native (A.N. Leontiev, L.S. Vygotskiy, D.B. Elkonyn,  
O.V. Gavrylova, A. Luchinkina, N.A. Salanovych, V.V. Andrievskaya) and 
foreign science  (A. Talak-Kiryk, J. Hadfield, D. Crystal).  

Vital importance of outlined problem is caused by a number of tasks 
that methodology is to solve concerning foreign language teaching: to keep 
students interested in learning, to simplify grammar understanding, to 
follow practical purpose of learning a foreign language – applying it in 
everyday communicative situations; to keep students alert and attentive 
during the whole period of class. Game becomes an effective way to solve 
these tasks. 

As well, one of the most important problems of foreign language 
teaching is learning a spoken language that makes conditions to develop 
communicative functions of language. Games are effective to create a 
friendly environment which is a true way to prevent possible conflicts 
within the classroom especially in a multicultural audience. Besides, oral 
communication is easier during game activity, when students are acting out 
roles that they would be facing in their further professional and social life 
(doctor, manager, shop-assistant etc.).  

Game technologies affect all the learning processes. Pedagogical and 
didactical value of a game within the classroom lie in a fact that it allows its 
participants to fulfil themselves, take an active, leading position, to prove 
their occupational fitness.  The aims of using a game in the process of 
studying are: certain skills development, speech and communication 
competence, psychological stability that is necessary within multicultural 
society, especially.  

An important part of a teacher’s work is to keep a number of rules 
that would make it really an effective way of learning a foreign language. 
They are as follows: having an interesting, true life situation to act it out, to 
make a proper planning, so that all students will be involved, regardless of 
their reference level; being aware of the result. Most scientists agree that 
when using game technology at the class, teacher should know exactly, 
which skills are needed from students, what they would learn during game 
activity.  

The advantage of using game within classroom activity is to train 
unprepared speech, to develop spontaneous reaction to the situation that 
appeared. Using a role play can be more effective than even any pair or 
group work – it gives more space for discussion. Game is a model of 
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necessary social roles that students would be performing after. Game is 
suitable at any stage or type of work with language (grammar structures, 
vocabulary etc.). Game is more focused on a process itself rather than the 
result.  

A prominent game theorist D.B. Elkonyn tells about 4 basic 
functions of the game: a way to develop motivational-and-need sphere; a 
way of mental and character behavior development. Game defines important 
personality changes and new personal qualities formation. When playing, 
children learn behavioral norms. Game itself has the ability to teach, to 
organize, to uprear. A key fact for us to understand the true didactic value of 
the phenomenon of game is that a child can’t ever get tired of it. Means that 
this kind of activity at the classroom would never be a “difficult task” for 
students. As they’re “playing” together with teacher. And this is his feeling 
of professional methodological tact would prompt how to represent this 
kind of work to a student group in a nice, “playing” way, but filling it with 
logic and solving the goals desired. For that fact, a game should be worked 
out, based on the main objectives of a game as a social- psychological 
activity: 1) to entertain; 2) to communicate; 3) to compete; 4) to solve a 
task; 5) to develop creative abilities. Methodists define such features of 
game as a learning tool: highly-motivated, non-forced, personal, very 
private activity, studying at student body and through student community, 
learning with interest.  

Well-known specialist in teaching methods Y.I. Passov and  
M.N. Skatkin emphasize how important is game activity in the foreign 
language learning. “Game is just a cover, a shape that the content of it 
should be studying, mastering language activities”.  
 
 
 

O. Muravyova, Senior Lecturer (KSUFTT, Kharkiv)  
V. Arkhypova, Senior Lecturer (NURE, Kharkiv)  

 
BASIC PRINCIPLES OF COMMUNICATIVE  

LANGUAGE TEACHING  
(ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ КОМУНІКАТИВНОГО НАВЧАННЯ МОВІ) 

 
Recent trends, methodologies and developments in the system of 

higher education emphasize the vital role of education sector in general with 
its internalization of the education process, focus on quality above quantity, 
increase in the adoption of technologies, necessity for professional talent 
etc. Foreign language teaching has undergone tremendous changes over the 
last years. 

Many career alternatives are gaining importance at present such as 
communication skills, soft skills, technical skills, interpersonal skills, ICT 
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literacy etc. The need for graduates to merge successfully in the tough 
competition of survival in the global market is in great demand nowadays.  

During the last decade, various crucial factors such as integration of 
contextualized teaching, with the emphasis on multi language skills have 
combined to affect the current techniques of teaching of English. Therefore, 
communicative language teaching has become mainstream methodology. 

The process of English communication learning is becoming more 
student-centered but less time consuming.  Therefore, it promises that the 
teaching quality will be improved and students’ applied English 
communication can be effectively cultivated, meaning that students’ 
communicative competence will be further developed. Language in 
education would be ideally and ordinarily build on such naturally acquired 
language ability, enriching it through the development of  literacy into an 
instrument for abstract thought and the acquisition of academic knowledge. 

Teaching in English language classes focuses on fostering the 
students thinking as well as language content, outcomes and learning 
activities. There are significant and complex student-teacher interactions 
inside and outside the classroom. In a knowledge  based  society  and  to  
remain competitive  and employable, teachers are expected to be engaged in 
a continuous professional development or the professional learning 
activities from the beginning to the end of their careers. 

Communicative language teaching (CLT) emphasizes on the process 
of communication rather than the mastery of language. Sometimes the term 
functional approach is used for communicative approach or communicative 
method. Communicative approach is based on the concept of 
“communicative competence” which was originally introduced by H.D. 
Hyms. The communicative approach emphasizes real meaningful 
communication rather than the activity, topic and situation which are 
artificial and remote from students’ lives.   

Communicative approach observes three principles:  
– involving real communication; 
– involving various activities; 
– emphasizing that language is meaningful to the learners. Several 

methodologies have evolved different roles for a language teacher. Richards 
and Rodgers conceive a teacher’s role as a part of design, component of a 
method. L. Wood conceptualized the role of the teacher as a facilitator of 
learning, an overseer, a classroom manager, a consultant or adviser and at 
times a co-communicator with the learners. To Harmer, a teacher plays the 
role of controller, organizer, assessor, promoter, participant, resource, tutor 
and observer.  

Task Based Language Teaching (TBLT) is the current paradigm that 
is basically an off shoot of Communicative Language Teaching. 
Experimental learning or learning by doing is the main conceptual basis for 
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the  TBLT. The TBLT breaks down the barriers of the traditional classroom, 
because in the TBLT, the role of a learner is significantly altered. The 
teacher becomes a true facilitator of learning for the language learners, 
purely by means of dialogic communication. The teacher is expected to be 
guide by the side.   

The role of teachers how can be described as follows:   
1. Facilitator.   
2. Independent participant.   
3. Needs analyst.  
4. Counselor.  
5. Group processing manager.            
Information technology is dramatically altering the way a student 

and a teacher interact. In addition, tablet PCs, compact computer that allow 
you to write notes directly onto the screen with a special pen, replace the 
archaic blackboard. With the tablet technology allow a teacher to make 
notes on charts and spreadsheets and send them directly to their student’s 
PCs. 

The core objective of teaching is passing on the information or 
knowledge to the minds of the students. At present, there is a rise of  
communicative methodology, which emphasizes real meaning 
communication method than activity, topic and situations which are 
artificial and remote from students’ lives. 

 
 
 

А.В. Артюгін, ст. викл. (ХДУХТ, Харків) 
І.О. Кудряшов, доц. (ХДУХТ, Харків) 

 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПСИХОФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

СТУДЕНТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАНЯТЬ  
ОЗДОРОВЧИМ ФІТНЕСОМ 

 
На сьогодні здоровий спосіб життя – це глобальна соціальна 

проблема, оскільки від цього залежить здоров’я, довголіття та 
працездатність нації. Існує багато визначень здоровому способу життя, 
проте всі вони мають спільну точку зору – це засоби, спрямовані на 
укріплення здоров’я та психічного стану індивідууму. 

Оздоровчий фітнес – хороше рішення підтримувати здоровий 
спосіб життя. Він поєднує в собі дуже велику кількість різновидів 
фізичної активності: плавання, хода, біг, гімнастичні комплекси, танці, 
пілатес, йога та багато інших. Велике різноманіття напрямків дозволяє 
підібрати тренування майже для кожної людини, незалежно від віку, 
фізіологічних особливостей та стану здоров’я. Оздоровчий фітнес з 
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низьким рівнем інтенсивності рекомендується похилим людям, дітям 
та тим, хто відновлюється після травм. 

Слово «фітнес» (англ. fitness, від дієслова to fit – відповідати, 
бути у гарній формі) – у більш широкому розумінні – це загальна 
фізична підготовленість організму людини. Також це система занять  
фізичною культурою, що спрямована не тільки на підтримку фізичної 
форми, але й інтелектуальний, емоційний, соціальний та духовний 
розвиток. 

Сьогодні фітнес – це захоплюючі та корисні заняття спортом 
для людей різного віку. Заняття розподіляються на два різновиди in-
door (всередині приміщення) та out-door (будь-які різновиди фітнесу на 
відкритому повітрі), а також класифікуються на групові та 
індивідуальні. 

Виділяють п’ять основних компонентів фітнесу: сила, 
витривалість, аеробні навантаження (серцево-судинна витривалість), 
гнучкість та загальна особиста гігієна. В заняття включають засоби з 
різних видів спорту, які можуть бути цікавими для певних верств 
населення.  

Завданнями фітнесу є: зміцнення здоров’я, підвищення 
життєвого тонусу, зростання загальної та спеціальної працездатності, 
виховання фізичних якостей, формування та корекція вад статури, 
психопрофілактика, психокорекція, психорегуляція, набуття життєвої 
енергії, бадьорості, життєрадісного настрою та протидія стресам. 

Сьогодні студенти все більше цікавляться різноманітними 
фітнес-програмами. Все більш популярним стає здоровий спосіб 
життя. Проте, в той же час спостерігається недостатня інформованість 
молоді щодо сучасних методів здорового способу життя та фітнесу: як 
правильно харчуватися, яку програму вибрати з урахуванням 
фізіологічних особливостей та стану здоров’я, з чого починати 
тренувальний процес, як безпечно знизити вагу, як покращити м’язову 
фактуру та багато інших.  

Це підтверджує, що сучасну молодь цікавлять питання здоров’я 
та краси тіла. Самостійно розібратися в усіх питаннях досить складно. 
Частіше за все, самостійні експерименти закінчуються травмами та 
порушеннями в роботі власного організму. Тому, впровадження теорії 
та методики оздоровчого фітнесу в систему фізичного виховання 
вищого навчального закладу вирішує поставленні завдання. 

Студенти, що регулярно займаються оздоровчим фітнесом, 
усвідомлено покращують свій фізичний та психологічний стан, мають 
більш високий поріг стресостійкості за рахунок розширення резервів 
адаптації організму, легше та краще справляються з інтенсивною 
навчальною діяльністю, підвищують творчу активність та 
працездатність. Регулярні тренування допомагають в профілактиці 
багатьох хвороб: гіпертонії, атеросклерозу, ішемічної хвороби серця, 
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порушення постави. Людина краще контролює своє тіло, покращується 
координація, реакція та спритність. До того ж під час тренувань 
збільшується кількість ендорфінів, які сприяють покращенню настрою 
та подоланню стресів.  

Для чоловіків більш привабливими є заняття фітнесом в 
тренажерному залі, крос фіт, функціональний тренінг, силова йога та 
інші види фітнесу. Жінок приваблює аеробіка, пілатес, стрейчінг, йога, 
фітбол, аквааеробіка тощо. 

Студентський вік є сенситивним для занять оздоровчими 
тренуваннями, що спрямовані на вдосконалення фізичного та 
психічного розвитку, підвищення працездатності та профілактику 
захворювань. Тому так важливо залучувати молодь до регулярних 
занять фізичними навантаженнями.  

Кожен напрям фітнесу має свої межі рухової активності, 
включає рухові дії визначеної напруги, складності та емоційної 
забарвленості, що дозволяє вирішувати широкий круг завдань 
оздоровлення молодих людей, які відрізняються за станом здоров’я, 
фізичною підготовленістю, життєвими інтересами. 

 
 
 

А.О. Борисова, канд. психол. наук, проф. (ХДУХТ, Харків) 

А.О. Колесник, канд. техн. наук, доц. (ХДУХТ, Харків) 

О.О. Мануєнкова, доц. (ХДУХТ, Харків) 

 

КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК ОСНОВА НАВЧАННЯ 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ 

ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ 
 

Сучасні реформи у сфері вищої освіти України, її направленість 
на інтернаціоналізацію, посилення глобалізаційних процесів у світі 

вимагають пошуку нових форм, методів і підходів до навчання 

іншомовної комунікації. Саме ці процеси обумовлюють невпинну 

тенденцію в усьому світі до створення єдиного інформаційного 

простору, що потребує вільного володіння іноземною мовою. 

Відповідно до загальноєвропейських рекомендацій з мовної 
освіти, знання іноземної мови належить до списку базових 

компетенцій, які має отримати кожний представник суспільства 
протягом життя. Будь-яка комунікація, і перш за все іншомовна, є тим 

особливим способом людської взаємодії, який посилює гуманітарну 
складову освітнього процесу у вищій школі. Сучасна вища та 

професійна освіта в Україні набула значних змін, особливо після 
приєднання до Болонської угоди, яка висунула низку вимог до 
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сучасного освітнього простору: реалізація багаторівневої системи 
підготовки фахівців, якість освітніх послуг, що надаються закладами 

освіти, різноманіття освітніх програм. 
Крім того, останнім часом відбуваються революційних зміни у 

галузі інформаційних технологій та телекомунікаційних систем, 
отримання Україною безвізового режиму з країнами Європейського 

Союзу, соціальних та економічних змін у суспільстві, які призвели до 
небувалого розширення міжнародного співробітництва у професійній 

діяльності. Потік іншомовної професійної інформації значно зріс за 
останні часи, і, зрозуміло, буде невпинно зростати. Таким чином, ця 

ситуація породжує необхідність розробляти такі освітні програми, які 
б дозволили поєднати змістову частину навчального курсу з 

професійним та особистісним становленням майбутнього фахівця в 
умовах отримання сучасної багаторівневої освіти. І саме володіння 

іноземною мовою дає можливість розвивати свої професійні здібності 
та розширювати географію їх застосування через розвиток складових 

компонентів власної фахової компетентності з обов’язковим 
розвитком комунікативних компетенцій. Володіння іноземною мовою, 

сформованість фахових навичок і комунікативних компетенцій є 

чинниками, які сприяють становленню майбутніх фахівців будь-якої 
галузі в умовах реформування освітнього процесу у вищій школі. 

Введення на початку 1970-х років поняття «комунікативна 
компетенція» як у теорію, так і в практику мовної освіти стало 

початком комунікативного підходу до навчання іноземних мов. 
Іншомовну освіту на той час перш за все цікавила сконцентрованість 

на діалогічності мовленнєвої ситуації та її соціокультурний аспект, 
охоплюючи як усне, так і письмове спілкування. Зусилля прикладних 

лінгвістів були направлені на створення різноманітних моделей 
комунікативної компетенції, які мали на меті сформувати її складові 

для більш широкого та свідомого застосування в навчальному процесі 
з подальшою адекватною оцінкою отриманого результату. Модель 

комунікативної компетенції, яка у подальшому стала базовою та 
суттєво вплинула на практику навчання іноземних мов складається із 

граматичної, соціолінгвістичної, стратегічної та дискурсивної 
компетенції. Взаємодія зазначених чинників визначає виконання будь-

якої комунікативної дії як когнітивно, так і соціально, що, в свою 
чергу, має значний вплив на розвиток іншомовної комунікативної 

компетенції.  
Граматична компетенція допомагає зрозуміти та правильно 

побудувати висловлення. Соціолінгвістична компетенція надає знання 
про правила використання мовних структур у відповідності до 

соціокультурних норм суспільства та вказує на доречність 
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використання адекватних мовних структур під час спілкування 
відповідно до ситуації. Стратегічна компетенція дає можливість знайти 

вихід із складних ситуацій у разі недостатнього рівня володіння 
іноземною мовою, або браку досвіду спілкування в іншомовному 

середовищі. Але саме у таких ситуаціях спрацьовує змістова 
комунікативна складова, яка допомагає налагодити спілкування і 

досягти певного комунікативного результату. Дискурсивна 
компетенція характеризує здатність поєднувати різні висловлювання і 

комунікативні функції в рамках дискурсу. 

Компетентність у галузі усної та письмової іншомовної 

комунікації сьогодні є одною з найбільш важливих професійних 

якостей сучасного фахівця. Комунікативна компетенція вважається 

одним з найважливіших факторів успіху інноваційної діяльності та 
однією з ключових складових інноваційного потенціалу фахівця. 

Таким чином, іншомовна комунікативна компетенція в контексті 

професійної комунікації набуває особливу актуальність на сучасному 

етапі з метою подальшого практичного застосування в системі 

підготовки майбутніх спеціалістів сфери харчування та торгівлі. 

 

 

 
А.О. Борисова, канд. психол. наук, проф. (ХДУХТ, Харків) 

А.О. Колесник, канд. техн. наук, доц. (ХДУХТ, Харків) 
О.О. Мануєнкова, доц. (ХДУХТ, Харків) 

 

ФОРМУВАННЯ МЕТОДИКИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
 

Завдання «вчити вчитися» передбачає чітке керівництво 
самостійною роботою з боку викладача. Треба мати на увазі, що 

самостійна робота в умовах ЗВО є лише відносною самостійною 
роботою. Студенти відчувають на собі непрямий вплив з боку 

викладача, який поширюється навіть на третій, творчий рівень 

самостійної роботи. Викладач відбирає і препарує матеріал для 
самостійної роботи належним чином, позначає конкретну мету 

засвоєння щодо даної порції матеріалу і розвитку навичок і умінь, він 
вказує на відповідне джерело інформації, яким студенти можуть 

користуватися, працюючи самостійно, і, нарешті, озброює студентів 
необхідним інструментарієм, завдяки якому самостійна робота 

протікає успішно і поступово формується методика студентів. При 
цьому сам викладач залишається як би за «завісою», що дозволяє 

студентам відчути себе справжніми суб’єктами навчання. 
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Джерела інформації, матеріальна основа самостійної роботи 
студентів – це перш за все підручники, що містять граматичні та 

лінгвокраїнознавчі довідники, двомовний словник, тексти і 
лінгафонний практикум. Серед джерел інформації також і тексти 

підручника, які можуть виступати в ролі довідника. Студентам слід 
прищеплювати ставлення до тексту, як до джерела, що є не тільки 

носієм змістовно-смислової інформації, а також лінгвістичної. В тексті 
лексико-граматичний матеріал наданий в природних, продиктованими 

комунікативними завданнями зв’язках. Слід спонукати студентів к 
дослідницькому пошуку, для того щоб вони навчилися отримувати з 

тексту потрібну інформацію. 
Матеріал в цих довідниках і словниках відібраний і 

препарований відповідно до програми для даного курсу і спеціальності 
і співвіднесений з можливостями студентів і їх досвідом в іноземній 

мові в умовах немовного ЗВО. Всі пояснення зроблені в доступній 
формі, адресатом їх є студент, який і зможе використовувати їх в 

самостійній роботі. 
Названими джерелами інформації студенти можуть 

користуватися індивідуально, а також в парній роботі, коли 

поперемінно один зі студентів виступає в ролі викладача (він задає 
питання, спираючись на відповідні джерела інформації), другий – в 

ролі студента (він відповідає на питання, також користуючись тим же 
джерелом інформації). Ця робота на основі тексту джерела інформації 

відповідає в основному відтворюючому рівню самостійної роботи, а 
також напівтворчому, лише окремі студенти досягають творчого рівня. 

У розпорядження студентів надаються такі дидактичні засоби, 

які допомагають самостійно оволодіти мовою і методикою одночасно: 

завдання до вправ, пам’ятки, навідні запитання, опори і ключі. Всі 

вони в сукупності складають методичний інструментарій студентів, 

який, в свою чергу, і допомагає найбільш ефективно оволодіти мовою.  

Всі дидактичні засоби керівництва самостійною роботою 
сприяють як більш міцному засвоєнню мови, так і формуванню 

методики студентів. 

Хоча самостійна робота передбачає, що студент перебуває 

«наодинці з собою», а в іноземній мові на першому місці – спілкування 

з людьми, партнерство. Але, наприклад, читання про себе (в самій 

назві цієї форми читання відображений її самостійний характер) 

виконується читачем наодинці з собою, отже, самостійна робота йому 

цілком відповідає. Читання вголос, яке виконує в навчальному процесі 

підготовчу роль по відношенню до читання про себе, може також 

частково здійснюватися у вигляді самостійної роботи. Що стосується 

експресивних мовних форм – говоріння і письма, то важливо 
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розрізняти підготовлену і непідготовлену форми мови; остання, що 

припускає безпосереднє спілкування і вплив на співрозмовника, 

повинна відбуватися в присутності викладача і інших студентів. 

Викладачем вимальовуються певні ситуативні умови, і студенти без 

підготовки в часі висловлюють свою думку з приводу даних умов. 

Однак щоб безпосереднє спілкування відбулося, необхідна інтенсивна 

робота в підготовленій речі; вона відбувається індивідуально і 

самостійно. Письмова мова, тобто вираз своїх думок в письмовій 
формі, відбувається самостійно і індивідуально. Студент переробляє 

факти і події, про які він хоче комусь повідомити, поряд з перебором і, 

в кінцевому підсумку, відбором мовного матеріалу. Навчання графіці 

та  орфографії відбувається в основному в присутності викладача. 

Велике місце самостійній роботі відводиться і під час 

оволодіння мовним матеріалом, завдяки її активізуючої ролі 

відбувається більш міцне засвоєння лексико-граматичного матеріалу і 

розвиток гнучких лексико-граматичних навичок. Таким чином, 

самостійна робота органічно вписується в навчальний процес; вона 

повинна мати місце на всіх етапах навчання та обсяг її повинен 

поступово збільшуватися. 

 
 

 

О.М. Варипаєв, канд. філос. наук, проф. (ХДУХТ, Харків) 

 

ФІЛОСОФІЯ ЇЖІ УКРАЇНСЬКОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ 

 

Філософія їжі українського Середньовіччя та звичаї харчування 

загалом наслідували релігійно-церковним приписам епохи. Виразною 

ментальною рисою тут стає споживання продуктів, які були вирощені 

на своїй землі, оскільки торгові шляхи були все ж менш поширеними, 

ніж у Західній Європі. 

Харчування українців в часи Київської Русі, як свідчать дані 

археологічних та етнографічних досліджень, загалом відповідало 
загальноевропейському паттерну релігійно зумовленого харчування.  

Оскільки пісна їжа вживалася протягом близько двохсот днів на 

рік, вона й визначала харчові звички переважної більшості населення. 

Раціон фовмувався у відновідності до природно-кліматичних умов та 

напрямків господарської діяльності, більш прохолодна погода сприяла 

більшій калорійності їжі та питва. Головна роль ще до цього періоду 

належала продуктам із зернових культур, хлібу та різноманітним 

кашам. 
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Велика увага приділялася споживанню хліба, випічкою якого 
займалися переважно жінки, особливо у період Середньовіччя. Хліб в 

основному випікався із житнього борошна або ячмінного із домішками 
вівса. Цей головний продукт щоденного раціону здавна стає соціально 

маркованим продуктом. Білий хліб з пшениці вважався вишуканою 
стравою. Каші варили з проса, гороха, чечевиці. У період пізнього 

Середньовіччя отримує розповсюдження гречка, приблизно з XIII–XIV 
століття. Капуста, буряк морква та ріпа були головними овочами того 

періоду. Характерною відмінністю від інших європейських країн було 
те, що вживалося порівняно мало прянощів та смакових приправ, 

трави, такі як лебеда чи кропива, кріп використовували як самостійно, 
так і у складі супів. Фрукти теж не були такими сортовими, як у 

Західний Європі за часів Карла Великого, але широко вживаними у їжу 
як начинка до пирогів, з них варили або відстоювали кваси, компоти. 

Оскільки на території Київської Русі знаходилися великі лісні 
масиви, то це теж зумовило особливості харчових звичаїв давніх 

українців, причому не тільки вищих прошарків населення, але й 
нижчих класів. Була широко розповсюджена охота, причому дичині та 

її вживанню надавалося й релігійно-символічне значення. 

У «Повчанні» Володимира Мономаха наводиться досить повний 
перелік дичини, вживання якої в їжу вважалося звитягою та привілеєм 

панівного класу. Широкого вжитку набуло дике бджільництво, вже з 
якого розвинулося бджільництво домашнє, причому мед часто святили 

у церквах; аж до кінця XIX сторіччя вважалося важливим для 
добробуту оселі йти до церкви з власноруч виготовленими свічками з 

власного воску. 
Все ж стадіально українське населення того періоду належало до 

народів, що культивували сільське господарство, на відміну від 
кочових народів, які згідно свого способу життя вживали більше 

м’ясної їжі. Можливо, можна виділити таку бінарну опозицію як 
землеробний та кочовий народи. Перші вживали рослинну їжу та були 

менш войовничі. Другі, з переважанням м’ясної їжі, більш жорстокі та 
войовничі. Такий же розподіл можна провести і всередині суспільства, 

оскільки панівні класи також характеризувалися більшим вживанням 
м’яса, ніж селяни, про що свідчить розповсюдженість такої хвороби, 

як подагра, виключно майже серед представників панівних класів. 
Природні цикли з довгою зимою теж впливали на характер 

народу та вироблення його менталітету. З одного боку, це формує 
більш сповільнений спосіб життя, з іншого – є причиною згуртованості 

та спільного протистояння природним стихіям. 
Українська ментальність виражається та закріплюється у 

харчових звичках, витоки яких знаходимо у природньому оточенні та 
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споживанні продуктів, що вирощували або здобували за допомогою 
полювання. Із часом закріплений харчовий образ світу стає і вирізною 

рисою ментальності, визитівкою не лише української кухні, але й 
українства загалом.  

Ми вважаємо, що ті харчові звички та продукти, як і язичницькі 

звичаї, що засуджувалися християнською церквою того періоду, 

навпаки, були поширені серед звичайного населення Київської Русі, 

яке не дотримувалося вповні релігійних приписів християнства, а 

виробило дуалістичний світогляд, де християнські міфологеми 

співіснували з язичницькими.  

Як приклад можна навести свідчення С. Килимника, що коли на 

передріздвяну Багату Кутю готують дванадцять пісних страв, то це 

пов’язано не тільки з вкоріненим християнським світоглядом, але й з 
рудиментами язичництва, які так яскраво проявлені у багатьох творах 

української культури та літератури, наприклад у «Тінях забутих 

предків» М. Коцюбинського.  

Таким чином, пов’язані з їжею культурні паттерни 

Середньовіччя у європейській та українській культурах формували 

протягом століть певний спосіб життя, харчування і світосприйняття. 

Продукти харчування визначалися релігійно-культурним світоглядом 

епохи, були соціально і символьно кодовані.  

 

 

 
О.М. Варипаєв, канд. філос. наук, проф. (ХДУХТ, Харків) 

 

ФІЛОСОФСЬКИЙ РОЗГЛЯД ПОТРЕБ ЛЮДИНИ  

В XIX СТОЛІТТІ 
 

Проблематика потреб людини після праць І. Канта та Г. Гегеля 

набула подальшого поширення у німецькій класичній філософії. Так, 

відомий філософ матеріалістичної спрямованості Л. Фейєрбах 

розглядав людину як істоту психофізичну, почуттєву, керовану своїми 

потребами й бажаннями. В основі її поведінки лежать акти волі як 

функції тілесного організму. Воля, відповідно до Фейєрбаха, виступає 

як прагнення до щастя, вона закладена в самій природі людини. Щастя 

ж у трактуванні філософа є таким станом, за якого істота може 

безперешкодно задовольняти й дійсно задовольняє її індивідуальні, 

характерні потреби і прагнення, які відносяться до її сутності й життя. 

Фейєрбах, продовжуючи розвивати традиції французьких 
матеріалістів, стверджує, що людина не може бути людиною без інших 

людей, що вона стає людиною саме в суспільстві, щоправда, форми 
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спілкування окремої людини він зводить до психологічної, чуттєвої 

форми спілкування. Вираженням таких відносин між «Я» і «Ти» 

виступає, на думку Фейєрбаха, любов. Вона вічна й незмінна, як 

«універсальний закон розуму й природи...».  

У розвиток загальної теорії потреб важливий внесок вніс біолог 

Чарльз Дарвін, засновник еволюційної теорії, що носить його ім’я. 

Головним чинником виділення людини з світу тварин він вважав 

природний відбір, обґрунтуванню якого в розвитку живої природи 
присвячені книги «Походження видів за допомогою природного 

відбору» (1859) і «Походження людини й статевий відбір» (1871). 

Дарвін у своїй теорії базувався на тому, що еволюція людини 

йшла під дією тих же законів, які визначають процес розвитку 

біологічних видів. Природний відбір ставав головною умовою, що 

визначала не тільки фізичні й фізіологічні зміни людського організму, 

але й впливала на вдосконалення його діяльності, розумової й 

трудової. Під час характеристики людського суспільства з його 

колективними соціальними нормами й моральними вимогами вчений 

переходить від критеріїв біологічної еволюції до критеріїв еволюції 

соціальної, оскільки найбільш самовіддані й хоробрі люди первісного 

племені частіше гинуть у війнах і не залишають нащадків, тобто на 
перший погляд у процесі еволюції повинно зберегтися більше людей 

егоїстичних і конформістів, не націлених на винахід і придбання 

нового. Духовні потреби, потребу в моралі й моральному 

саморозвитку Чарльз Дарвін вважає необхідною для розвитку 

людського колективу як суспільного організму, у якому окрема 

особистість здатна свідомо підкорити або відкласти задоволення своїх 

потреб заради загального добробуту. 

Істотний внесок у проблематику потреб внесла теорія К. Маркса 

і Ф. Енгельса, що особливо вплинула на дослідження потреб у рамках 

економічного аналізу. Ще до Маркса й Енгельса було виявлено, що 

основною діючою силою історичного процесу є не надлюдські духовні 
сили, і не абстрактна людина, а люди в кожний конкретно-історичний 

момент розвитку, які перебувають в складі різних соціальних класів. 

Боротьба між двома основними класами в кожну історичну епоху 

(рабами й рабовласниками, селянами й поміщиками) визначає напрям і 

характер розвитку суспільства.  

Маркс і Енгельс виявили провідну тенденцію, відповідно до якої 

в Західній Європі XIX століття основними класами є пролетарі й 

буржуа. Оскільки завданням філософії марксизму був діяльний вплив 

на існуючу соціальну дійсність, у теорії Маркса й Енгельса центральне 

місце займає клас пролетаріат і відповідно дослідження його потреб.  
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Під час дослідження потреб пролетаріату мислителі прийшли до 

висновку, що вони перебувають в антагоністичному 

(непримиренному) протиріччі з потребами й інтересами буржуазії, що 

й породжує класову боротьбу. За думкою Маркса, «найчастіше 

потреби народжуються прямо з виробництва або з положення речей, 

заснованого на виробництві». Філософія марксизму довела, що 

походження й розвиток людських потреб пов’язане з функціонуванням 

історично конкретних способів виробництва, всі види потреб 
зумовлені суспільно-історичним процесом, у якому беруть участь 

багато різноманітних чинників та насамперед продуктивні сили й 

виробничі відносини.  

Підхід марксизму виявив основні закономірності розвитку 

потреб у класовому суспільстві, дотепер є одним з найбільш плідних у 

сфері економічного аналізу, що підтверджується масовою покупкою і 

знову зростаючим інтересом, що спалахнув до дослідження основної 

праці Маркса – «Капіталу» – у Німеччині й інших країнах в умовах 

світової фінансової кризи останнього часу.  

Таким чином, погляди мислителів XIX століття на людину як 

суб’єкта потреб і споживача матеріальних благ і на суспільство як 

сферу потреб містили передумову, можливість переходу до 
трактування людини як виробника предметів потреб, а суспільства – як 

області виробництва матеріальних благ. Це явилося передумовою 

створення наукових галузей економіки й соціології.  

 

 

 
О.В. Головко, канд. іст. наук, доц. (ХДУХТ, Харків) 

 

СИСТЕМА ВИЩОЇ ОСВІТИ В УГОРЩИНІ:  

АНАЛІЗ І ПЕРСПЕКТИВИ СПІВРОБІТНИЦТВА 
 

Перший університет в Угорщині належить до найстаріших у 
Європі й був заснований у 1367 р. в Пейчі за короля Людовика І 
Великого, на основі патенту Папи Римського Урбана V.  

Сучасна система вищої освіти Угорщини дуалістична – до неї 
входять університети та інститути (коледжі). Деякі коледжі входять до 
складу університетів і мають при них статус «коледжів-факультетів». 
Рівень бакалавра можна отримати в інститутах та університетах. Це, 
зазвичай, 3-річна програма навчання, яка може становити і 4 роки, в 
залежності від факультету (наприклад, медичний та юридичний). 
Наступний ступінь – магістр (MA) – потребує ще 2-х років навчання у 
ЗВО. Ступінь доктора  (PhD) можна отримати лише з філософії та 
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гуманітарних наук, навчання займає від 1 до 3 років, і одним з 
обов’язкових критеріїв є написання науково-дослідницької роботи. 
Перед тим, як студенти отримують ступінь бакалавра або магістра, 
вони повинні скласти іспит на середній рівень знання іноземної мови 
на свій вибір. Англійська та німецька найпопулярніші. 

На початку 90-х рр. ХХ ст. вищу освіту в Угорщині здобував 
невеликий відсоток молоді, кількість студентів (970 на 100 000 
населення) була серед трьох найнижчих у Європі. Виправлення цієї 
ситуації стало одним з пріоритетів країни. Була створена нова 
законодавча база щодо вищої освіти (1993, 1996, 2006), що зумовило 
появу низки приватних ЗВО та розширення автономії державних 
закладів освіти. У 1999 р. Угорщина приєдналася до Болонської 
конвенції, первинною метою якої є створення єдиного європейського 
простору вищої освіти. 

На сьогодні систему вищої освіти Угорщини представляють  
18 державних, 1 недержавний університет, 12 державних коледжів,  
26 релігійних навчальних закладів та 9 коледжів, що керуються 
громадськими фондами. Діяльність всіх навчальних закладів 
контролюється Міністерством освіти та культури Угорщини. 
Університети та коледжі працюють на основі державних ліцензій. Усі 
ЗВО розташовані в одному з п’яти «університетських міст» (Будапешт, 
Дебрецен, Пейч, Дьор, Мішкольц). Станом на 2010 рік в Угорщині 
навчалося понад 400 тисяч студентів. Найпоширенішими напрямами 
підготовки студентів є медицина, економіка та харчові технології. 

Угорщина першою серед посттоталітарних держав Східної і 
Центральної Європи відмовилась від традиційної системи 
фінансування вищої освіти, і надала ЗВО право самостійно 
розподіляти державні кошти. Це призвело до того що державними 
коштами ЗВО фінансують, на сам перед, свою наукову діяльність і 
зміцнюють матеріально-технічну базу закладів. Освітня діяльність 
здійснюється за рахунок плати за навчання. Водночас в державі існує 
досить приваблива і гнучка система банківських студентських позик і 
різноманітних навчальних грантів, не тільки для молоді, але й для усіх, 
навіть літніх людей, хто бажає здобути вищу освіту. Заслуговує на 
схвалення та визнання національна політика угорської вищої школи. За 
обставин, коли освітній процес у ЗВО здійснюється угорською, 
англійською, німецькою, матеріальні преференції отримують лише 
студенти, які опановують знаннями угорською мовою. 

Сучасна Угорщина бере участь у програмі Socrates/Erasmus 
Європейської Комісії, тому студенти угорських ЗВО не мають жодних 
проблем під час зміни навчальних закладів за межами Угорщини в 
одному з університетів-партнерів. За останні 10 років чисельність 
студентів вищої школи Угорщини збільшилась приблизно у двічі 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
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завдяки залученню іноземних студентів яких приваблює досить висока 
якість вищої освіти у поєднанні з невисокою (за 
середньоєвропейскими показниками) сплатою за навчання. Угорські 
ЗВО не мають обмежень щодо участі в освітніх програмах ЄС. 
Зокрема, було запущено програму «Szchenyi 2020», яка передбачає 
фінансування ЄС та включає в себе галузь освіти. 

Українсько-угорське співробітництво у сфері освіти 
відбувається у таких напрямах: взаємодія між Міністерством освіти і 
науки України та Міністерством людських ресурсів Угорщини; пошук, 
встановлення і налагодження зв’язків та розвиток співробітництва між 
українськими і угорськими навчальними закладами різних ступенів 
акредитації та фахової спрямованості; залучення українських студентів 
і молодих спеціалістів до участі у конкурсах на отримання стипендій з 
метою навчання у вищих навчальних закладах Угорщини та інших 
країн Європейського Союзу; забезпечення освітніх потреб української 
національної меншини в Угорщині та угорської національної меншини 
в Україні. Доктори і кандидати історичних, філологічних, фізико-
математичних наук колишнього СРСР і незалежної України можуть 
викладати у ЗВО Угорщини без нострифікації за умов досконалого 
володіння угорською мовою з отриманням відповідного сертифікату та 
високого фахового рівня. 

 
 
 

А.С. Инюхина, преп. (ХГУПТ, Харьков) 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЕ 

 
В связи с пониманием процесса обучения иностранных 

студентов как процесса межкультурной коммуникации в последние 
годы наблюдается повышенный интерес к проблемам межкультурного 
взаимодействия преподавателей, украинских и иностранных учащихся 
в пространстве украинских вузов. Необходимо констатировать, что 
групповая форма обучения является ведущей при организации 
учебного процесса в вузах Украины, в том числе и в практике 
обучения русскому языку как иностранному. 

Реальность современных украинских вузов такова, что в 
большинстве случаев невозможно сформировать группы моноязычные 

или мононациональные, более частая ситуация подразумевает работу 

преподавателя в полиэтнической учебной группе.  
В отечественной педагогической и методической литературе 

можно встретить различные термины, используемые для обозначения 
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учебной группы в состав которой входят учащиеся, приехавшие из 
разных стран и владеющие различными родными языками: 
«мультиязычная группа» (Азимов, Щукин), «мультинациональная», 
«поликультурная» и т.п.  

Любой иностранный учащийся, приехавший на учебу в Украину 
(инокультурную среду) подвергается адаптации. Русский язык в 
подобной ситуации вступает как интегрирующий фактор: с одной 
стороны, он является объектом изучения, с другой – инструментом 
познания окружающей среды и адаптации к ней.  

Прослеживая взаимодействие компонентов внутри 
педагогической системы, можно выделить ряд трудностей, 
возникающих в работе с полиэтнической учебной группой.  

Языковые трудности: у учащихся из разных стран возникают 
различные трудности в освоении фонетической системы русского 
языка. Преподаватель, как минимум, должен иметь представление об 
особенностях того или иного национального контингента. В 
зависимости от состава группы можно использовать 
национальноориентированные вводно-фонетические пособия или 
индивидуализировать занятия по фонетике. 

Грамматическая система русского языка так же требует 
пристального внимания: носители разных языковых систем 
сталкиваются с различными проблемами при изучении 
грамматических категорий русского языка. Например, для китайских 
учащихся очевидно будет сложным усвоение категорий рода, числа, 
падежа у имен существительных, а для арабских студентов эти же 
категории не вызывают трудности в осмыслении, необходима лишь 
тренировка конкретных лексико-грамматических единиц.  

С позиций лингвокультурной адаптации при работе с 
лексикограмматическим материалом необходимо:  

1) использовать систему вариативных лексических и 
грамматических упражнений, направленных на выработку и 
коррекцию навыков и умений употребления слов, форм слова, 
грамматических конструкций и т.п. в русском языке и 
ориентированных на определенный этнический контингент внутри 
полиэтнической группы;  

2) работать над безэквивалентной лексикой русского языка, 
актуальной для того или иного этнического контингента.  

Трудности, связанные с культурно-ценностным аспектом. В 
случае работы с полиэтнической группой преподаватель сталкивается 
с представителями разных культур, имеющими различные ценностные, 
этикетные установки. Особого внимания со стороны преподавателя 
требуют вопросы религии, конфессиональных различий, системы 
гендерных ролей. 
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Особая роль в осуществлении учебного процесса в 
полиэтнической группе в практике обучения русскому языку 
иностранных учащихся отводится преподавателю русского языка как 
ретранслятору и интерпретатору русской лингвокультуры и русскому 
языку как инструмента интеграции и коммуникации. Вмещение в 
одной группе учащихся, например, из Китая, Вьетнама, где 
традиционно крайне уважительное отношение к учителю, строгое 
соблюдение дистанции между учителем и учеником, и учащихся из 
Западной Европы – где, особенно на современном этапе, учитель 
является скорее партнером, управляющим учебным процессом, но 
никак не абсолютным авторитетом. 

Основная цель поликультурного образования в этом случае – 
формирование студента, осознающего, с одной стороны, собственную 
этническую идентичность, с другой – обладающего поликультурной и 
межкультурной компетентностью, готового к продуктивному 
взаимодействию с представителями иных этносов как в учебной, так и 
в профессиональной деятельности.  

 
 
 

Н.А. Кобилко, канд. філол. наук, ст. викл. (ХДУХТ, Харків) 
 

ТРУДНОЩІ РЕДАГУВАННЯ НАУКОВИХ ТЕКСТІВ 

ТЕХНІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ 
 

Науково-технічний текст – одиниця наукової комунікації, 
учасники якої виконують когнітивні функції, послідовно 
нагромаджують і відтворюють інформацію. Попри велику кількість 
наукових розвідок, існують труднощі з визначенням того, що ж є 
вагомішим у науковому й технічному середовищі – усне чи письмове 
мовлення. До науково-технічної літератури належать монографії, 
статті, патенти, технічні довідники.  

На думку О.Б. Гургули та В.Д. Мельник, особливостями 
науково-технічної літератури є точність і стислість вираження думки, а 
також сувора логічна послідовність і повнота висловлення. Науковий 
текст – це насамперед міркування дослідника, які він викладає, 
використовуючи змістовно-композиційні елементи в певній 
послідовності. Як стверджує І.В. Холявко, «мислення автора, який 
створює науковий текст, не завжди є гармонійним і може охоплювати 
не весь процес породження тексту, тобто й зміст, і форму». Відповідно 
між текстовими одиницями спостерігаються відхилення логіко-
семантичних відношень. Дослідниця М.В. Прихода до найскладніших 
проблем редагування відносить якість авторського тексту. На практиці 
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досить часто спостерігається низький змістовий і мовний рівень 
наукових текстів. Як правило, редактор змушений майже повністю їх 
переписувати. Отже, ми маємо справу з двома текстами – власне 
авторським і відредагованим. Редактор бере на себе функцію автора й 
намагається вийти з позиції читача – уносить ясність і розуміння. 
Процес редагування технічної літератури має охоплювати такі 
елементи: експліцитні (автор і текст) та імпліцитні (смисл тексту, який 
укладає автор; смисл тексту, що формується людиною, яка його 
сприймає). 

О.В. Ребрій подає таку класифікацію помилок, що 
простежуються в наукових текстах: 

1) інформаційні (відсутність новизни, дублювання інформації в 
кількох наукових розвідках); 

2) модальні й фактичні (неправильне відношення матеріалу до 
дійсності); 

3) темпоральні, локальні й ситуативні (відхилення часу; 
відхилення місця; відхилення ситуації); 

4) семіотичні (кодувальні – код знака відхилений від норми; 
відображувальні – реципієнт по-іншому сприймає знак, ніж автор; 
значеннєві – неправильне слововживання); 

5) тезаурусні (у реципієнта певний знак відсутній у тезаурусі); 
6) сприйняттєві (виникають під час першого сприйняття 

інформації, причиною може слугувати двозначність у тексті); 
7) атенційні (порушення переключення уваги реципієнта на інші 

об’єкти); 
8) копіювальні (трапляються під час копіювання повідомлення); 
9) мовні. 
Окрему увагу звернемо на типи мовних помилок у науково-

технічних текстах. 
1. Орфографічні, які виникають унаслідок порушення 

орфографічної мовної норми: заміна букв або слів іншими буквами; 
пропуск букв, складів; написання зайвих букв у слові; пропуск слів; 
помилки під час переносу слів; перестановка слів; написання слів 
разом, окремо, через дефіс. 

2. Лексичні: плеоназми, нерозрізнення значень паронімів і 
міжмовних омонімів, інтерфереми, доречність використання термінів і 
професіоналізмів. 

3. Морфологічні – відхилення в граматичних категоріях числа, 
роду, відмінка, ступеня порівняння, особи, часу, способу, стану, виду. 

4. Словотвірні – застосування нетипових для української мови 
словотворчих засобів. 

5. Синтаксичні – специфіка використання прийменників для 
оформлення компонентів словосполучення та речення. 
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6. Синкретичні – наявність в одній одиниці порушення різних 
мовних норм. 

Проаналізувавши наукові тексти технічного спрямування, ми 
виокремили такі найпоширеніші помилки, крім орфографічних: 
відсутність уживання віддієслівних іменників (варіння, жарення); 
використання дієслова являється, характерного для художнього стилю 
(процес являється…); застосування російських дієприкметникових 
зворотів, які в українській мові, як правило, мають форму 
складнопідрядного речення (двигун, який живиться…); кальки з 
російської мови; нерозрізнення паронів (приводити – призводити); 
невмотивовані запозичення; уживання прийменників по, з, при; 
узгодження частин мови; складні випадки керування; виділення 
дієприкметникових і дієприслівникових зворотів. Великі труднощі 
виникають під час редагування термінів, адже існуючі словники не 
відображають новоутворені поняття технічної галузі.  

 
 

 
І.О. Кудряшов, доц. (ХДУХТ, Харків) 
А.В. Артюгін, ст. викл. (ХДУХТ, Харків) 

 

ВИКОРИСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ВИДІВ СПОРТУ  

В УДОСКОНАЛЕННІ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ 
СТУДЕНТІВ 

 

У світі існують сотні видів спорту, тисячі професійних 
спортсменів та мільйони тих, хто займається спортом для підтримки 
здорового способу життя та для власного інтересу. Деякі мають статус 
Олімпійських або традиційних, це ті види спорту, які визначаються 
Олімпійською хартією за критерієм поширеності федерацій серед 
країн. Інші відносяться до нетрадиційних та національних. 

Велике значення для кожної країни мають національні види 
спорту, оскільки є відображенням національно-культурних традицій, 
сприяють патріотичному вихованню молоді та популяризують 
здоровий спосіб життя серед населення. 

В Україні національні види спорту здобули державну підтримку 
тільки 14 вересня 2017 року, коли набув чинності закон № 2074-VIII 
щодо визнання національних видів спорту. Він пояснює, що можна 
віднести до таких видів, та передбачає створення для них національних 
спортивних федерацій. 

В Україні серед молоді більш поширеними є традиційні види 
спорту, оскільки вони широко популярні у нашій країні, мають багато 
федерацій та місцевих секцій, використовуються на заняттях фізичної 
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культури ще зі школи та мають інформаційну підтримку мас-медіа, 
наприклад, щорічна трансляція Олімпійських ігор в прямому ефірі.  
Тому, заняття національними видами спорту є для багатьох молодих 
людей новими та цікавими. 

Більшість національних видів спорту засновані на традиціях 
козацтва, оскільки саме цей історичний період наклав свій відбиток на 
формування національно-культурних традицій України. В цей період 
фізичні вправи та ігри були своєрідною системою фізичного 
виховання. Тренування були спрямовані, в першу чергу, на військову 
підготовленість та  працю. Також, спортивні ігри та змагання були 
відпочинком та розвагою для людей всіх вікових категорій. 

Офіційно визнаними в Україні, тобто ті, що занесені до реєстру 
Міністерства молоді та спорту є такі: рукопаш Спас, рукопаш Гопак, 
хортинг, фрі-файт, козацький двобій, боротьба на поясах. До інших 
видів відносять, проте вони не занесені до реєстру: бойовий гопак, 
асгарда, ковіньки, квадрат, футдаблбол, козацькі двоєборства та ін. 

Кожен вид національних видів спорту України має свою історію 
виникнення, більшість із них з’явилася досить недавно, проте вже 
зараз мають широку популяризацію серед молоді. Так, наприклад, 
бойовий гопак, який є найбільш раннім українським національним 
видом спорту, заснованим у 1985 р., зараз є сильним молодіжним 
рухом як в Україні, так і за її межами. Учні шкіл Бойового Гопака, 
окрім техніки двобою, вивчають українські національні традиції та 
обряди, опановують мистецтво співу і танцю, гри на музичних 
інструментах. Гопаківці виховуються на засадах державного 
патріотизму та загальнолюдської моралі, поваги до старших та пошани 
до своєї історії. Бойовий Гопак пропагує серед підлітків та молоді 
відмову від куріння, алкоголю та наркотиків, відтягує їх від 
злочинного світу, сприяє швидшій та ефективній соціальній адаптації 
молодого покоління. 

Рукопаш Спас, рукопаш Гопак, хортинг, асгарда відносяться до 
бойових мистецтв, заснованих на козацьких традиціях та народних 
танцях, проте окрім високої технічної підготовленості вони являють 
собою систему фізично-духовного виховання, комплексної фізичної 
підготовки та самовдосконалення. Фрі-файт, що також є бойовим 
мистецтвом, поєднує у собі досвід багатьох бойових традицій світу в 
єдину систему, використовуючи найефективніші прийоми ведення 
поєдинку. 

Козацьке двоборство є комплексом вправ із підтягування на 
перекладині з прикріпленою до ніг штангою та перекиданням мішків 
через призму, що стоїть на землі. 

Ковіньки – традиційна старовинна хлоп’яча гра, схожа водночас 
на хокей і гольф. Квадрат та футдаблбол відносять до спортивних 
національних ігор із футбольним м’ячем. 
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Із національних видів спорту проводяться професійні змагання, 
а спортсмени нерідко виступають із показовими виступами на 
чемпіонатах світу з бойових мистецтв. 

Будь-які заняття національними видами спорту сприяють 
розвитку основних фізичних якостей організму, підтримують здоровий 
спосіб життя та позиціонуються як система комплексної фізичної 
підготовки, самовдосконалення, морального, духовного та культурного 
виховання, наближення до українських традицій. 

У багатьох випадках змагання в національних видах спорту 
супроводжуються традиційною музикою, а іноді танцями. Національні 
види спорту – це частина культури народу, що бере свої корені з 
історії. Збереження та розвиток цих видів спорту – запорука розвитку 
самобутньої національної культури та здорової нації.  

 
 

 
Н.А. Лемешева, ст. викл. (ХДУХТ, Харків) 

 

ОСВІТНІЙ КАПІТАЛ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ 
 

Законодавство держави визначає освіту як основу 
«інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу 
українського народу» і наголошує, що підвищення освітнього рівня 
громадян спрямоване на забезпечення «сталого розвитку України та її 
європейського вибору». При цьому більшість дослідників ролі науки в 
економіці схиляються до думки, що в умовах розвитку інформаційно-
постіндустріального капіталізму науково-технічний потенціал стає 
основним ресурсом соціально-економічного розвитку держави.  

Прискорене відновлення виробничого базису на основі новітніх 
технологій неможливе без якісного складу працівників, їх освітньо-
кваліфікаційного рівня. Саме знання виступають головним чинником 
інноваційного розвитку та конкурентоспроможності країни, 
«інвестиції в людину» надають переваги у межах національної та 
світової економіки. Продукування знань та ідей є основою 
економічного розвитку. В країнах з високим рівнем доходів, зокрема, в 
США, Японії, Німеччині, Швейцарії людський капітал, його освітній, 
інтелектуальний, культурно-психологічний потенціал, переважає над 
іншими видами капіталу і становить 80%. Статистика свідчить, що 
близько 70% американців мають вищу та незакінчену вищу освіту –
один із найвищих показників у світі. Тому, наприклад, американці, які 
отримали ступінь бакалавра, мають дохід на 24% вищий, ніж ті, хто 
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мають диплом середньої школи. На жаль, в Україні ця тенденція 
порушена. 

Сьогодні українська освіта переживає скрутні часи. Ключовою 
залишається проблема фінансування. Закон передбачає, що держава 
забезпечує асигнування на освіту в розмірі, не меншому 7% валового 
внутрішнього продукту. На тлі сповільнення темпів зростання ВВП 
скорочуються обсяги фінансування системи освіти і посилюється 
контроль за витрачанням бюджетних коштів. Тому існуючий рівень 
бюджетного фінансування галузі освіти в Україні не повною мірою 
задовольняє її поточні проблеми. Відтак фінансування не має 
інвестиційного характеру, не забезпечує модернізацію і розвиток 
національної системи освіти. Необхідно ширше залучати приватні 
асигнування, які у Західній Європі становлять від 5% до 30%, в 
Австралії, Японії, США – більше 50%, а в Кореї та Чилі за 80%. Батьки 
і студенти провідних країн світу кардинально збільшують витрати на 
освіту, а уряди країн уповільнюють темпи збільшення фінансування з 
державних джерел. 

«Країни, які вийшли на новий економічний рівень, починали з 
того, що підняли на новий рівень систему освіти. Країни, які цього не 
зробили, зазнали краху або застряли в пастці середнього доходу», – 
стверджує Скотт Розелле, економіст з розвитку Стенфордського 
університету. 

Держави, які не достатньо або нераціонально вкладають кошти в 
модернізацію систему освіти, втрачають молодих, працездатних 
робітників. Так, наприклад, у В’єтнамі за даними Торгово-промислової 
палати рівень безробіття в країні складає 2,3% тоді як безробіття серед 
молоді з університетськими дипломами складає 17%. Проте з країні за 
останні шість років виїхало навчатися до Японії в шість разів більше 
студентів. В Україні кількість студентів за кордоном за останні п’ять 
років збільшилася удвічі (з 28 тис. до майже 60 тис.). 

Цілеспрямовані і ефективні витрати на освіту призводять до 
підвищення показників продуктивності праці, задовольняють потреби 
роботодавців в якісній робочій силі, яка здатна виготовляти 
конкурентоспроможну продукцію та надавати якісні послуги, тим 
самим забезпечуючи економічне зростання.  

Взаємовплив, взаємовигідне співіснування освіти і економіки, 
від яких залежить розвиток держави, науковці трактують по-різному, 
але всі визначають, що рівень освіти залежить від економічної 
підтримки, і, навпаки, рівень економічної стабільності держави 
залежить від наявності висококваліфікованих кадрів. І в цьому сенсі 
важливим є співвідношення в країні понять економічної ефективності і 
соціальної справедливості, адже життя людини не обмежується її 
соціальною зайнятістю. Інституція освіти має не лише обслуговувати 
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риноу праці, а й створювати умови для всебічного розвитку 
особистості, виховувати аналітичні навички до усвідомлення й 
обробки складної інформації, та забезпечувати можливості 
повноцінної участі в різноманітних сферах суспільного життя. 

Отже, в умовах глобалізації, економіка знань стає найбільш 
перспективною моделлю соціального та господарського розвитку, що в 
своїй основі має зростання ролі науки та освіти для суспільного 
прогресу. Країни, які вкладають мало коштів в освіту, приречені на 
низький рівень економіки. 
 
 
 

Н.О. Лисак, канд. пед. наук, доц. (ХДУХТ, Харків) 
Н.В. Петренко, канд. пед. наук, доц. (ХДУХТ, Харків) 
 

ТЕОРІЯ «ПОТРЕБИ У ДОСЯГНЕННЯХ» Д. МАККЛЕЛАНДА  
ТА ОСОБИСТІСТЬ ПІДПРИЄМЦЯ 

 

Історично склалося, що виникнення підприємництва 
пов’язувалося з наявністю у суспільстві певної кількості людей, 
здатних виявляти природну схильність до ділової активності за будь-
яких обставин.  

Зокрема, в європейській культурі XVIII–XIX ст. найпоширенішим в 
етико-економічних уявленнях був «накопичувальний» стиль 
економічної поведінки, який вимагав від людини певних якостей – 
чесності, працелюбства, самопожертви заради справи та високої 
майстерності і раціональних способів організації виробництва. 

Першим психологічним дослідженням особистості підприємця є 
дослідження мотивації досягнення у бізнесменів, яке здійснив 
американський психолог  Д. Макклеланд на початку 60-х років.  
Д. Макклеланд встановив наявність зв’язку між мотивацією успіху 
(досягнення) та економічними показниками суспільства. Ця мотивація 
спонукає людину шукати нові способи застосування своєї енергії, 
здібностей і сил, якщо ті, хто навколо, заохочують успішність такого 
пошуку. Він висунув гіпотезу, згідно з якою зростання потреби в 
успіху в суспільстві дає можливість передбачити тенденцію 
економічного зростання. На основі цієї гіпотези успіх окремої людини 
залежить від рівня успішності самого суспільства. 

Використовуючи порівняльний метод, дослідник намагався 
відповісти на питання: «Чому деякі суспільства є більш сприятливими 
до появи підприємництва, ніж інші?». Основним висновком у нього є 
те, що набутий досвід у дитинстві формує особливий психологічний 
чинник, який Д. Макклеланд назвав «потребою у досягненнях». Цей 
чинник відповідає за економічне зростання або економічний занепад. 
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Основна гіпотеза Д. Макклеланда полягала в тому, що 
підприємці повинні мати високо розвинуту потребу в досягненні, яка, 
в свою чергу, зумовлює певний набір поведінкових характеристик і 
особистісних рис. Особам з мотивацією досягнення, на думку  
Д. Макклеланда, властиві такі  характеристики:  

– розгляд ситуації досягнення як привабливого чинника; 
впевненість в успіху справи; активний пошук інформації для оцінки 
власного успіху;  

– готовність узяти відповідальність і виявити рішучість у 
ситуаціях невизначеності;  

– велика наполегливість у досягненні поставленої мети;  
– отримання підвищеного задоволення від цікавих завдань;  
– бажання виконувати більш або менш складну, але реальну 

роботу, відсутність ентузіазму до надскладних або простих завдань;  
– здатність не розгубитись у ситуації змагання або перевірки 

своїх здібностей;  
–  прагнення до розумового ризику;  
– велика наполегливість при зіткненні з труднощами;  
– підвищення рівня домагань після досягнення успіху та 

зниження після невдачі. 
Дослідження Д. Макклеланда показали, що люди з потребами в 

досягненнях найбільш мотивовані роботою, яка: передбачає 
персональну відповідальність виконавця; має чіткий і швидкий 
зворотній зв’язок (для виявлення прогресу у виконанні роботи); 
характеризується помірним ступенем ризику (ймовірність 
успіху/невдачі 50:50). Люди з високими потребами у владі віддають 
перевагу роботі, яка передбачає: відповідальність за дії та поведінку 
інших людей; конкуренцію або орієнтацію на статус. Вони 
сконцентровані на зростанні свого впливу, підвищенні власного 
престижу шляхом підвищення ефективності своєї діяльності. Люди із 
високими потребами в належності потребують дружніх стосунків і 
віддають перевагу роботі, для якої характерні: кооперація, а не 
конкуренція; високий ступінь взаємного порозуміння. Маніпулюючи 
цією потребою, менеджери створюють атмосферу сильного 
командного духу колективу. 

За результатами своїх досліджень Д. Макклеланд зробив 
такі висновки: 1. Люди з високою потребою в успіху досягають успіху 
в підприємницькій діяльності, в управлінні власним бізнесом, в 
управлінні самостійними одиницями в рамках великих компаній.  
2. Висока потреба успіху не є обов’язковою рисою хорошого 
менеджера. 3. Потреби в належності і у владі тісно пов’язані з успіхом 
в управлінні. У ефективних менеджерів спостерігаються високі 
потреби у владі і значно менші – в належності. 
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Як зазначає О.М. Чілікін, «модель особистості підприємця, 

запропонована Д. Макклеландом, є мотиваційно-когнітивною, 

оскільки підприємництво розглядається як певний засіб мислення, 

який визначає мету та завдання, які викликають ті або інші домагання 

та очікування».  
 
 
 

А.С. Міносян, канд. іст. наук, проф. (ХДУХТ, Харків) 

О.М. Варипаєв, канд. філос. наук, проф. (ХДУХТ, Харків) 

І.П. Коршунова, доц. (ХДУХТ, Харків) 
 

УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ І ЗАХІДНИЙ СВІТ:  

УРОКИ ІСТОРІЇ ТА СЬОГОДЕННЯ 
 

Умови сучасного життя в Україні дедалі все більше знаходяться 
в центрі уваги міжнародної громадськості, науковців та політичних 
організацій. Інтерес до нашої країни набуває ще більшої актуальності в 
контексті вирішення геополітичних проблем поміж провідними 
країнами світу, насамперед ЄС, США та Росією, із залученням 
потужного інформаційного арсеналу у вигляді засобів масової 
інформації, економічного, політичного та культурного тиску на 
населення та громадські організації не тільки України, але й інших 
держав. В контексті тих подій, що відбуваються сьогодні на сході 
нашої країни, та політичних наслідків діяльності країни-агресора, в т.ч. 
у Криму такий підхід значно обмежує можливості української держави 
у просуванні шляхом демократії та реформ. Багато в чому заважає 
цьому і відсутність внутрішньої консолідації в українському 
суспільстві, наявність значної кількості прихильників «руського мира» 
серед представників тих чи інших політичних партій, культурних та 
духовних діячів, слабкість демократичних традицій та ін. Все це 
доповнюється й економічною нестабільністю, корупцією, 
розчаруванням від діяльності влади. Сьогодні українське суспільство в 
черговий раз тримає іспит на збереження національної ідентичності, 
державної незалежності, права на самостійне існування незалежно від 
будь-кого. 

Історично склалося так, що українська боротьба за незалежність 
вже на початку ХХ століття перебувала в епіцентрі подій, пов’язаних 
із глобальною політикою провідних країн світу. І перша, і друга світові 
війни лише зміцнили цю залежність нашої країни від дипломатичної, 
політичної гри Заходу. 

Встановлення фашистського режиму у Німеччині сприяло 
здійсненню політики використання українського простору, його 
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людських та природних ресурсів на користь населення Великого 
Рейху, нищенню національної ідентичності і можливості мати 
самостійну державу. Нацистське керівництво намагалося коштом 
України створити для німецького народу умови, які сприяли би 
збільшенню його чисельності й водночас збудувати дамбу проти 
російських припливів і відливів. Існування тоталітарних режимів у 
СРСР та Німеччині було головним чинником щодо неможливості 
реалізації української національної ідеї, розбудови нації. Водночас 
західний світ, як і сьогодні, намагався маневрувати поміж двома 
мілітарними державами, сподіваючись на дотримання раніше 
досягнутих узгодженостей. 

У нестійкому політичному кліматі, що утворився у довоєнній 
Європі, українське питання розглядалося західними демократіями 
досить обережно. Як і сьогодні, в ті часи намагалися уникнути 
конфронтації поміж провідними країнами, збереження історичного та 
геополітичного балансу ціною нищення української свободи та 
автономії, «умиротворення агресора», що позначилося на політиці 
правлячих кіл Заходу щодо їх підтримки в контексті існування 
української нації та держави. Інакше кажучи, ігнорування законності 
українських прагнень на створення самостійної держави було 
вирішальним фактором подальших ускладнень в історії національно-
визвольної боротьби українського народу в ці часи. 

Відштовхуючись від подій сьогодення в Україні, можна 
провести певні аналогії з діяльністю окремих сучасних західних 
політиків щодо небажання стримування наявної агресії в світі. Подібні 
вагання у передвоєний час, 30–40-х роках ХХ століття викликали 
мегакатастрофічні зрушення в політичній ситуації у світі, що призвели 
до другої світової війни, мільйонів людських жертв та глобальних 
потрясінь цивілізаційного характеру. 

«Коротка» історична пам’ять, прагматизм, популізм заради 
вирішення власних цілей, амбіційність, небажання стратегічно 

вирішувати політичні питання надають привід замислитися над 
майбутнім людської цивілізації, що перебуває сьогодні у затяжній 

кризі. Виходячи з цього, в своїх сподіваннях на самостійне існування, 
шлях до європейської цивілізації Україна так само може 

розраховувати, за певним винятком, лише на власні сили, енергію і 
відданість свого народу. Зміни, що відбуваються на міжнародній арені, 

коливання політичних курсів навіть сталих демократичних держав, 
об’єктивні загрози людству у вигляді тероризму, катаклізмів, наявності 

демографічних, культурних проблем лише посилюють цю негативну 
тенденцію, ускладнюють загальнонаціональні відносини, сприяють 

потрясінням цивілізаційного характеру. 
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НОВІТНІ КОНЦЕПЦІЇ ЗБЕРІГАННЯ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ  

В ПРОБЛЕМНОМУ ПОЛІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕТИКИ БІЗНЕСУ 

  
Етика бізнесу та проблематика соціальної відповідальності 

підприємця є загальноприйнятими та визнаними у світі стратегіями, 
що поширюються на весь процес виробництва, зберігання та 

споживання товарів та послуг. Формування та розвиток вітчизняної 
моделі соціальної відповідальності підприємця дозволить 

гармонізувати мету соціальної політики держави та бізнес-мету 
компаній українського бізнес-середовища.  

Соціально-гуманітарна та етична відповідальність – це взаємне 
розуміння та дотримання партнерами соціально-трудових відносин та 

принципів соціально відповідального бізнесу.  
Можна вважати, що соціальна відповідальність соціально-

трудових відносин є двосторонньою: між роботодавцями та 

працівниками і проявляється в таких аспектах: з боку роботодавця – у 
дотриманні прав громадян, Кодексу законів про працю та інших 

нормативно-правових документів з питань ведення бізнесу; з боку 
працівника – у відповідальному, добросовісному ставленню до праці, 

виконання поставлених завдань та функцій. 
Для ефективного функціонування і розвитку соціально-трудових 

відносин необхідно обрати форму взаємодії всіх партнерів даних 
відносин: працівника і роботодавця як сторін трудових відносин, а 

також, держави. Така форма відповідно до логіки історичного розвитку 
названа соціальним партнерством. 

На сьогодні у сформованій на українському ринку ситуації 
важко говорити про фактичну наявність стимулів до виробництва 

безпечної харчової продукції. Недооцінка ризиків і низький рівень 
розуміння інформації про якість продуктів харчування з боку 

споживачів, слабкість використовуваних державних механізмів 
контролю якості, недобросовісна поведінка виробників, про що 

свідчить наявність фальсифікованої продукції на ринку, не сприяють 
вирішенню проблеми несприятливого відбору на ринку харчової 

продукції.  
Стає актуальним пошук механізмів, що сприяють формуванню у 

виробників стимулів до виробництва безпечних продуктів харчування, 
що сприяють для споживачів зниження витрат вимірювання якості 

даної продукції, і як результат, підвищення рівня безпеки продуктів 
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харчування. Як один із таких механізмів можна розглядати 
корпоративну соціальну відповідальність підприємця або соціальну 

відповідальність бізнесу як механізм сигналізації на ринку харчової 
продукції. 

Одним з головних стає питання про те, чи може стратегія 
проведення політики корпоративної соціальної відповідальності 

підприємця бути ефективним сигналом високого рівня безпеки 
продуктів харчування. Незважаючи на діючі державні механізми 

зниження проблеми несприятливого відбору, про її збереження на 
українських продуктових ринках свідчить велика кількість 

фальсифікованих та контрафактних продуктів харчування.  
Специфіка продуктів харчування (наявність у них 

експериментальних і довірчих якостей) робить неможливим 
вимірювання споживачами якісних характеристик до купівлі продукту. 

Порівняння можливих рівноваг приводить до висновку, що 
ефективність стратегії соціальної відповідальності підприємця як 

сигналу якості визначається наявністю контролю і рівнем підтримки 
виробників з боку держави, а також часток «відповідальних» 

споживачів, що піклуються про своє здоров’я.  

«Бажана» рівновага може мати місце і у відсутності 

«відповідальних» споживачів, але тільки при високому рівні державної 

підтримки «чесних» фірм, що проводять політику соціальної 

відповідальності підприємця. Це означає, що до низки факторів, що 

обумовлюють низьку активність виробників в області проведення 
політики корпоративної соціальної відповідальності, можна віднести 

слабкість або відсутність механізмів підтримки та заохочення 

виробників з боку держави, а також невисоку частку споживачів, які 

піклуються про своє здоров’я, їх слабку активність відносно обліку 

рівня безпеки при виборі продуктів харчування. 

Практики соціальної відповідальності підприємця в США, 

Європі, Великобританії використовуються вже досить давно. Було 

проведено безліч досліджень, що підтверджують позитивний вплив 

соціальної відповідальності підприємця на репутацію фірми та її 

економічні показники. Однак в Україні ця практика не має значного 

поширення і використовується здебільшого компаніями міжнародного 

рівня з метою підвищення конкурентоспроможності на міжнародних 
ринках. Таким чином, ця галузь досліджень є новітньою та 

перспективною, оскільки сільське господарство в Україні має 

найкращу перспективу розвитку соціальної відповідальності 

підприємця.  
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В.В. Москальов, ст. викл. (ХДУХТ, Харків) 
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ЗАСТОСУВАННЯ СПОРТИВНО-ОРІЄНТОВАНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ ФІЗИЧНОГО  

ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ХДУХТ 

 

Дослідження проблеми пошуку інноваційних педагогічних 

технологій розвитку фізичного виховання студентів ХДУХТ 
планується проводитися впродовж 2017–2018 років у три етапи. 

Для вирішення поставлених завдань ми використовуємо 
комплекс методів дослідження: теоретичних – аналіз і узагальнення 

літератури з проблеми дослідження; вивчення навчальних програм і 

нормативних документів з фізичного виховання; вивчення стану 
роботи вищих навчальних закладів і узагальнення досвіду роботи 

викладачів з упровадження інноваційних технологій фізичного 
виховання; вивчення документів планування навчальної роботи кафедр 

фізичного виховання; емпіричних – бесіди; методи діагностування 
фізичного розвитку; тестові обстеження рівня фізичної підготовленості 

та здоров’я студентів експериментальної і контрольної груп. 
Було розроблено педагогічну модель впровадження 

інноваційних технологій фізичного виховання із застосуванням 
народних традицій та зміст рухової діяльності в режимі дня студентів, 

ураховуючи індивідуальні особливості кожного. Цінним у її змісті 
було й те, що вона формувала в них потребу до занять фізичними 

вправами в процесі обов’язкових, секційних та самостійних занять за 
місцем проживання. 

На початку дослідження нами було проаналізовано роботу 
кафедри фізичного виховання та спорту ХДУХТ, вивчені програми з 

фізичного виховання та секційних занять. Був також проведений аналіз 
структури навчально-виховного процесу, змісту та засобів фізичного 

виховання. Були проведені бесіди та анкетування викладачів і 
студентів з метою визначення змін, які необхідно зробити для 

підвищення ефективності фізичного виховання та роботи кафедри для 
плідної співпраці зі студентами під час вирішення навчальних завдань. 

Для вивчення стану фізичного виховання у ХДУХТ було проведене 
діагностування студентів щодо рівня їхньої фізичної підготовленості 

за Державними тестами і нормативами щорічного оцінювання фізичної 
підготовленості населення України. 

Отже, отримані дані свідчать про незадовільний стан фізичної 
підготовленості й здоров’я більшості студентів молодших курсів 

ХДУХТ. Недостатнім є в них і обсяг знань з предмета «Фізичне 
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виховання», що не сприяє їхній зацікавленості заняттями з фізичного 
виховання. Це вказує на необхідність застосування в університеті 

інноваційних технологій фізичного виховання на народних традиціях 
та особистісно-орієнтованого підходу до проведення обов’язкових, 

секційних і самостійних занять з фізичного виховання з метою 
підвищення їх ефективності. Педагогічна технологія є 

алгоритмізованим процесом, який передбачає поступове, покрокове 
виконання задуманої педагогом програми реалізації навчально-

виховного завдання, в нашому випадку, завдання щодо оздоровлення 
студентів й розвитку у них фізичних якостей, умінь і навичок рухової 

активності.  
Першочерговим завданням інноваційних спортивно-

орієнтованих технологій фізичного виховання студентів є всебічне їх 
діагностування для визначення найефективніших видів діяльності для 
розвитку рухових здібностей та природних задатків. Такі інноваційні  
спортивно-орієнтовані технології фізичного виховання дають змогу 
визначити найкращі шляхи досягнення певного рівня фізичної 
підготовленості, зміцнення здоров’я та загального розвитку студентів 
як особистостей, що сприятиме їх самоствердженню у процесі 
навчання та підготовки до майбутньої професійної діяльності. 
Виступаючи як зовнішній чинник розвитку особистості студентів, 
інноваційні спортивно-орієнтовані технології фізичного виховання 
можуть бути ефективними тільки за умов, якщо вони спиратимуться на 
внутрішні механізми особистісного їх формування. Ці технології 
мають розвивати у студентів мотивацію, стимулювати їх до активної 
роботи над собою, а також до саморозвитку й самовдосконалення, 
забезпечуючи високий рівень розвитку студентів.  

На основі теоретичного аналізу наукових джерел нами було 
запропоновано визначення поняття «інноваційні спортивно-
орієнтовані технології фізичного виховання» як новітні системи 
фізичного виховання, які є відтворюваними виховними системами зі 
спеціально розробленими методами та засобами підвищення фізичної 
підготовленості та вихованості студентів із запланованими 
результатами, що досягаються покроковим виконанням поставлених 
завдань з фізичного виховання. Основною метою інноваційних 
спортивно-орієнтованих технологій фізичного виховання студентів є 
збереження й зміцнення здоров’я, підвищення фізичної 
підготовленості, розвиток знань умінь і навичок з фізичного 
виховання. 
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КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК СИСТЕМА 

МОВЛЕННЄВИХ ІНШОМОВНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК 

 
Комунікативна компетенція є складним, системним утворенням. 

За твердженням Р. Белла, у сучасній соціолінгвістиці її розуміють саме 
як систему, що виконує функцію балансування існуючих мовних форм, 
які визначаються з опорою на мовну компетенцію комуніканта на тлі 
певних соціальних функцій. А відтак, починаючи з 80-х років, 
з’являються окремі моделі її як системи (M. Canale, G. Caspar,  
R. Clifford, K. Faersh, M. Halliday, G. Manby, S. Savignon, M. Swain,  
G. Widowson).  

Аналіз цих моделей комунікативної компетенції переконливо 
свідчить про те, що всі вони побудовані на засадах системного 
підходу, який передбачає дослідження комунікативної компетенції як 
системи, визначення її внутрішніх якостей, зв’язків і відношень. У 
межах такого підходу комунікативна компетенція, як будь-який 
системний об’єкт, допускає поділ на численні мікросистеми, у 
залежності від конкретних завдань, поставлених у дослідженні. 
Проаналізовані моделі комунікативної компетенції є спробою описати 
й пояснити складне явище «комунікативна компетенція» через 
виділення багатьох її елементів (мікросистем), серед яких суттєвими у 
більшості моделей є лінгвістична компетенція, соціолінгвістична 
компетенція, стратегічна компетенція.  

Для методики навчання іноземних мов найбільш прийнятною, 
на нашу думку, є модель, запропонована В.О. Кокотою, який виділяє у 

складі комунікативної компетенції серед інших і країнознавчу 
компетенцію. Адже володіння країнознавчою та лінгвокраїнознавчою 

інформацією, навичками її адекватного використання є передумовою 
успішного та якісного спілкування, що, у свою чергу, є метою 

комунікативно-діяльнісного підходу до навчання іноземних мов, а 
також складовою спілкування як комунікативно-пізнавального 

процесу.  
Таке розуміння комунікативної компетенції передбачає 

якнайширше використання у процесі навчання іноземних мов 
автентичної інформації, багатої на фактичний матеріал, що 

безпосередньо стосується країни, мова якої вивчається. А це має 
забезпечувати стійкий пізнавальний інтерес до предмета та ефективне 

формування соціокультурної компетенції.  
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Модель комунікативної компетенції, як і більшість існуючих 
моделей, побудована на засадах дворівневого підходу, який можна 

звести до діади «знання-реалізація».      
Адже мовна компетенція – це знання мови, тобто правил, за 

якими породжуються правильні мовні конструкції та речення. Знання 
фонетичної системи мови та мовленнєві слухо-мовленнєві навички 

складають фонологічну компетенцію; знання з лексики, фразеології, 
граматики в єдності з уміннями породжувати текст (висловлювання) 

визначаються як лексико-граматична компетенція.  
Стосовно ж іноземної мови важливо враховувати те, що вона 

вивчається поза мовним середовищем, а відтак не відбувається 
спонтанного накопичення мовного досвіду. Компенсація цього, на наш 

погляд, повинна проходити за рахунок спеціально організованого, 
регламентованого і цілеспрямованого процесу навчання іноземної 

мови на комунікативних засадах.  
Комунікативна компетенція як мета навчання іноземної мови у 

ЗВО передбачає не лише знання мовної системи, а й практичне 
володіння мовою, тобто відповідний рівень сформованості навичок і 

вмінь, що відноситься до другої змістової лінії моделі мовленнєвої 

компетенції. Це складна діяльність, яка відбувається на основі набутих 
знань, навичок і вмінь. Вона може бути як рецептивною, так і 

репродуктивною/продуктивною. Мовленнєва компетенція не може 
бути поділена на компоненти. У цьому питанні ми поділяємо думку 

В.Л. Скалкіна, хоча він і відносить комунікативну компетенцію до 
складу мовленнєвої.  

Третьою складовою комунікативної компетенції є 
соціокультурна компетенція, без якої іншомовне спілкування буде 

неефективним або взагалі не відбудеться. Комунікативна компетенція 
передбачає засвоєння екстралінгвістичної інформації, необхідної для 

адекватного спілкування і взаєморозуміння, що неможливе без 
принципової тотожності загальних відомостей комунікантів про 

оточуючу дійсність. Іншомовному спілкуванню сприяє також 
оволодіння культурними нормами поведінки як «способу життя» 

народу-носія мови.  

У процесі навчання іноземної мови важливо залучати студентів 

до нової національної культури, побуту, традицій, соціальних 
відносин, а відтак формувати соціокультурну компетенцію, що 

забезпечить їм можливість брати участь у міжкультурній комунікації.  

Сьогодні ці завдання стали ще більш актуальними та 

нагальними, про що свідчить і науковий інтерес до проблеми 

комунікативної компетенції. 
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О.М. Муравйова, ст. викл. (ХДУХТ, Харків) 

Л.А. Подворна, ст. викл. (ХДУХТ, Харків)  

 

ВИКОРИСТАННЯ ОПТИМІЗОВАНИХ ВІРТУАЛЬНИХ 

МОДЕЛЕЙ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 

Технологія комбінованого навчання представлена чотирма 

основними моделями: ротаційна модель (Rotation model), «гнучка» 
модель (Flex model), модель «Змішай сам» (Self-blend model) і 

оптимізована віртуальна модель (Enriched-Virtual model). Ротаційна 

модель (Rotation model) – це модель, при якій навчальний час по черзі 

розподіляється між індивідуальним електронним навчанням і 

навчанням в аудиторії. При дистанційному виконанні роботи викладач 

виступає в ролі консультанта.  

У рамках розвитку мовленнєвих умінь ротаційна модель є 
найбільш продуктивною, тому що вона дозволяє найкращим чином 

скористатися аудиторних часом і присвятити його реалізації 
полілогічного спілкування, виконавши всі підготовчі етапи в рамках 

електронного компонента комбінованого навчання. Ротаційна модель, 
в свою чергу, представлена чотирма варіантами: зміна робочих зон 

(Station Rotation), автономна група (Lab-Rotation model), перевернутий 
клас (Flipped-Classroom model) і модель по індивідуальній траєкторії 

(Individual-Rotation model).  
«Зміна робочих зон» (Station Rotation) – переміщення по 

станціях (мається на увазі розміщення в межах однієї аудиторії ряду 
«станцій», на яких навчаються пропонуються різноманітні форми 

роботи (традиційні письмові завдання, робота з викладачем або 
одногрупниками в усному режимі, робота за комп’ютерами з пошуку 

інформації та виконання онлайн-задач); мета учасників –  виконати всі 
запропоновані завдання, переміщаючись від станції до станції в 

вільному режимі і темпі. Електронний компонент комбінованого 
навчання дозволяє невідкладно ознайомитися з правильними 

варіантами, а за необхідності проконсультуватися з викладачем.  
Перевернутий клас (Flipped-Classroom model) – один з 

різновидів ротаційної моделі, при якій первісна презентація контенту, 
інструкцій здійснюється онлайн. В рамках традиційного навчання 

влаштовуються дискусії, організовуються відповіді на питання, що 
цікавлять, відбувається усунення прогалин розуміння вивченої теми. 

Модель «Автономна група» (Lab-Rotation model) – переміщення 
з аудиторії в лабораторію – орієнтована на поєднання роботи в межах 

аудиторії, де викладач пояснює навчаються новий матеріал і/або 
проводить консультації з виконання завдань і самостійної роботи в 
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комп’ютерні класи, де проходить практичне онлайн-навчання. Подана 
модель також прийнятна для розвитку мовленнєвих умінь і сприяє 

розвитку умінь вступити в полілог, реагувати на репліки, надати 
ініціативу опоненту, відібрати ініціативу, уникнути відповіді, запитати 

попереднього оратора, повернутися до інформації, змінити напрям 
теми та ін.  

Модель індивідуальної траєкторії (Individual-Rotation model) 
розраховується певної комп’ютерною програмою або викладачем, у 

ній визначається індивідуальний розклад студента. Відмінність 
поданої моделі від інших ротаційних моделей полягає в тому, що для 

студентів немає необхідності участі у всіх «станціях».  
Другий варіант моделі комбінованого навчання – «Гнучка 

модель» (Flex Мodel) – більшою мірою націлена на вдосконалення у 
студентів навичок самостійного навчання і використовує практику 

роботи над спеціально підібраними завданнями, що відповідають 
рівню і особливостям кожного конкретного студента в межах 

лабораторії за індивідуальними комп’ютерами; вони можуть 
вибудовувати свою роботу самостійно і за необхідності переривати її 

на консультації з викладачем або одногрупниками, відпочинок та інші 

форми діяльності.  
Модель «Змішай сам», «Самостійне навчання» (Self-blend 

model) – передбачає самостійний вибір додаткових курсів до основної 

освіти. Наприклад, відкриті безкоштовні онлайн-курси MOOCs, коли 

навчальний контент надається освітніми установами з разних країн 

світу. Запропонована модель може стати успішним доповненням 

традиційному навчанню, однак вона вимагає більшого рівня 

самостійності, схильності до самоврядування, цілеспрямованого 

виконання дій.  

Оптимізована віртуальна модель (Enriched-Virtual model) має на 

увазі поєднання традиційної та онлайн-освіти в процесі вивчення усіх 

дисциплін. Основною відмінністю такої моделі є те, що студенти 
мають більш гнучкий графік навчального процесу.  

Різноманітність моделей комбінованого навчання дозволяє 

індивідуалізувати процес навчання і знайти відповідні способи його 

організації, що сприяє розвитку вмінь іншомовного спілкування. 
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А.М. Пляшешник, ст. викл. (ХДУХТ, Харків) 
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ФІЗИЧНЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ 

ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 

 

Фізична культура є важливим засобом підвищення соціальної і 

трудової активності людей, задоволення їх моральних, естетичних та 
творчих запитів, життєво важливої потреби взаємного спілкування, 

розвитку дружніх стосунків між народами і зміцнення миру. 

Сама мета гармонійного (всебічного) розвитку особистості є 

продуктом історії розвитку людства. Але умови для її реалізації 

особистість одержує лише на певному етапі історичного розвитку. 

Всебічний розвиток людині необхідний для того, щоб мати можливість 

брати участь у всіх напрямах діяльності (професійній, громадській, 

спортивній, художній та ін.). Але для цього потрібно розвинути 

структуру особистості, зробити її комунікативною, сформувати 

ціннісні орієнтації. Це можливо за умови різноманітності змісту, форм 

і способів діяльності людини та їх оптимального поєднання у процесі її 

культурного розвитку.  
Фізична культура є результатом багатогранної творчої 

діяльності суспільства, яка успадковує культурні цінності суспільства і 

розвиває їх залежно від політичних, економічних, матеріальних 

можливостей певної історичної епохи. 
Фізичне вдосконалення характеризується станом здоров’я та 

всебічним розвитком людини, до якого відносяться стан розвитку 
фізичних якостей та формування рухових умінь і навичок, загальний 
рівень працездатності, морфо-функціональні зміни організму і його 
окремих систем і органів, засвоєння спеціальної системи знань тощо. 
Так, наприклад, під впливом систематичних занять фізичними 
вправами розвивається швидкість, швидкісно-силові якості, сила, 
витривалість, гнучкість, спритність тощо; удосконалюється за формою, 
будовою і функцією тіло людини та його окремі органи і системи 
(збільшується маса м’язової і кісткової тканин, зростає маса легень, їх 
дихальний об’єм та життєва ємність, збільшуються м’язова маса та 
об’єм серця, викид крові з нього тощо). Діапазон можливостей при 
цьому великий. Однак, слід зазначити, що як розвиток фізичних 
якостей, так і вдосконалення форми, будови та функції організму 
обумовлені природними задатками людини, якими наділена вона за 
спадковістю. А тому вдосконалювати розвиток рухових якостей, 
будову тіла можна до певних показників. 



 232 

Сучасна система фізичного виховання базується на широкому 
комплексі наукових даних, що є передумовою розуміння і 
раціонального використання законів, яким підпорядковане фізичне 
виховання. Науково-методичну основу системи фізичного виховання 
утворюють суспільні (історія й організація фізичної культури, 
соціологія спорту та ін.), природничі (прикладно-спеціалізовані 
розділи анатомії, фізіології, біохімії, біофізики, гігієни, медицини та 
ін.) та психолого-педагогічні (психологія фізичного виховання та ін.) 
науки, які безпосередньо обслуговують практику фізичного виховання. 
Вони сформувались і розвиваються разом з практикою фізичного 
виховання завдяки діяльності спеціалізованих наукових закладів і 
лабораторій, кафедр фізичного виховання і спеціальних кафедр вищих 
фізкультурних навчальних закладів, аспірантур і докторантур, що 
готують науково-педагогічні кадри. 

Вагомих успіхів у розвитку фізичної культури можна досягти 
лише за умови його надійного правового, програмного та 
нормативного забезпечення, що виражається у конкретних документах 
і матеріалах, розроблених державними органами управління у сфері 
фізичної культури і спорту.  

У фізичному вихованні широко практикуються нормативні 
способи кількісного визначення постановки завдань і оцінки 
результатів їх виконання. Терміни «норма», «норматив» визначають 
певну міру (величину), прийняту за уніфікований показник того, що 
повинно бути досягнуте в результаті діяльності. Сукупність норм це 
ніби послідовні сходинки досягнення результатів від початкового до 
граничного. Якщо норми відповідають можливостям учнів і умовам їх 
реалізації, то вони є найкращим орієнтиром на шляху до мети. 

Водночас, норми мають і контрольно-оціночне значення: за їх 
виконанням або невиконанням можна судити про те, як реалізуються 
поставлені завдання; про ефективність застосовуваних у фізичному 
вихованні засобів і методів; про те, наскільки вдалося вплинути 
(завдяки їх застосуванню) на динаміку фізичного розвитку і 
підготовленості учнів. Ураховуючи це, в теорії і практиці фізичного 
виховання проблема розробки адекватних нормативів завжди посідала 
одне з центральних місць. 

У сфері фізичного виховання кількісно-нормативна постановка 
завдань поширюється, головним чином, на завдання з виховання 
фізичних якостей як основи рухових можливостей.  
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИСТОРИЧЕСКОГО 
НАСЛЕДИЯ УКРАИНСКИХ СТЕПНЫХ ПЛЕМЁН В ПРОЦЕССЕ 

ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 
 

Практически каждая культура оставила нам в наследие ряд 
каменных статуй. Это могли быть ритуальные фигуры, а также  
изображения предков, чаще всего коллективных, принадлежащих 
роду, которые охраняли ныне живущих от злых сил, врагов, 
природных катаклизмов. Упоминание о так называемых каменных 
бабах оставили многие знаменитые путешественники: Ибн-Фадлан, 
Вильгельм де Рубрук, Э. Лассота и др.  

Традиция изготовления каменных изваяний возникла в среде   
«курганных народов», занимающихся скотоводством. Почему именно 
у них? Потому что именно у этих народов, живущих в «Великом поясе 
степей Евразии», существовал обряд захоронения в курганах, а 
каменные бабы устанавливались в погребальных святилищах на 
вершинах поминальных холмов.  

Одними из первых мест, где появились каменные статуи, 
считается территория Кипчакской степи. Время появления –  
IV–II тысячелетия до н.э. Каменные статуи создавались в основном 
потомками индо-иранцев в период энеолита и бронзы. Более 330 таких 
скульптур найдено в  степи между Дунаем и Доном. Большое 
количество их обнаружено в Северном Причерноморье и Крыму. 
Среди них классифицируют стелы-плиты без обработки под очертания 
человека, а также антропоморфные стелы с изображением головы.       

Самая интересная группа каменных изваяний принадлежит 
скифской культуре. Скифами называют ираноязычные племена, 
обитавшие в Северном Причерноморье в середине I тысячелетия до 
н.э. Особенностью скифских изваяний является примитивная 
композиция, хотя у скифов параллельно существуют 
высокохудожественные образцы  так называемого «звериного стиля», 
который был выплавлен на базе образцов древнегреческого 
классического искусства. Второй характерной особенностью скифской 
культуры является различное положение рук: левая рука находится у 
пояса, а правая поднята к груди и держит «ритон» – священный сосуд 
из рога животного. На поверхности статуй виден  набор оружия, 
который полагалось иметь воину. 

Изваяния, принадлежавшие половецкой культуре, сделаны из 
серого камня-песчаника и по высоте достигают 4 метров. Половцы 
возводили их на курганных могильниках, на степных возвышениях, 
водоразделах, в святилищах. Часто эти каменные бабы ограждались 
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камнями. В одном святилище, которое могло иметь квадратную или 
прямоугольную форму, могло находиться несколько статуй (до 
пятнадцати). В центральной части обычно ставили одну или больше 
мужских и женских статуй, лица которых были обращены на восток. В 
этих святилищах осуществлялись поминальные культы предков.  

Сначала это были грубо обработанные каменные  столбы с еле 
проявленными чертами лица. Со временем на фигурах появились 
изображения рук и груди. Обычно в руках были помещены ритуальные 
чаши для жертвоприношений и «угощений» предков.  

Впоследствии, в период расцвета половецкой скульптуры  
(ХII век), мужчины и женщины изображались стоя или сидя, причем 
мужчины, как правило, изображались с усами и бородой, без шапок, с 
сережками в ушах и ожерельями. Часто у них имелось оружие – кинжал 
или сабля. Женские фигуры были обычно меньше по высоте, более 
полные, круглые, с маленькими губами, с подчеркнуто выписанными 
детородными органами. Такова, например, «Чернухинская мадонна», 
найденная в посёлке Чернухино Луганской области. Все фигуры 
изображались с голой грудью, что символизировало основную роль 
предков – кормление Рода.  

К ХIII веку происходит упрощение в художественном изображении 
статуй. Уже не показаны прическа, наряд, не прочерчены лица, хотя 
ученые предполагают, что лица и фигуры могли быть раскрашены, а 
краска впоследствии стерлась.  

ХIII век – несчастливое время для половецкой культуры, потому 
что монголы разрушили многое, созданное в период расцвета.  Традиция 
создания каменных изваяний пришла в упадок. Однако во многих 
славянских поселениях, где сохранились каменные бабы, население 
почитало их, около них проводились определенные ритуалы, они 
наделялись мистической силой, к ним обращались в трудных случаях, 
когда требовалась поддержка рода, им приписывались магические 
способности влияния на природу и в целом на ход событий в общине. 

 

 

 

Г.Б. Раскосова, ст. викл. (ХДУХТ, Харків) 

 

РЕКЛАМА ЯК СКЛАДОВА МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ  
 

Маркетингові проблеми в сучасних суспільно-економічних 
умовах тісно пов’язані з рекламною діяльністю, тобто з просуванням 
товарів на споживчий ринок. Адже мета реклами завжди була суто 
практичною – «привернути увагу споживача до одного з багатьох, як 
правило, однакових товарів, створити йому позитивний імідж, щоб він 
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запамя’тався надовго, а найкраще – назавжди» (за визначенням  
Г. Почепцова). 

Слід зазначити, що найчастіше рекламний дискурс (нагадаємо, 
що поняття «дискурс» – це текст, який  актуалізовується у певних 
умовах і, крім тексту, включає ще й екстралінгвістичні фактори, тобто  
знання про світ, думки, установи, ціль адресата тощо) спрямований не 
на товар, а на продаж типових психологічних уподобань людей, 
продаж «традицій», «спадкоємності». Прикладом може бути реклама 
львівського пива або нових «старих» рецептів випікання хліба тощо. 
Отже, реклама стає своєрідним знаком: продається не сам товар, а його 
символічний відповідник.  Купуючи будь який товар, людина реагує не 
на відмінності товару, а на відмінності його знакової суті. 

За спостереженням дослідника Ліни Маєвської, специфічність 
рекламної комунікації полягає у її особливій сфері спілкування, в ній 
відбивається комунікативна поведінка людини – цілеспрямоване 
розширення знань адресата про об’єкти реклами, формування 
позитивного іміджу, створення необхідних форм поведінки тієї чи 
іншої групи людей. Своєрідність будь-якого рекламного тексту 
обумовлена внутрішньою, змістовою своєрідністю комунікативних 
одиниць та їх сполучуваністю. 

Основна комунікативна задача рекламних текстів – це створити 
змістовий блок інформації з високим конотативним ефектом. Таким 
чином, реклама формує  нове світосприйняття, своєрідну модель світу 
як результат когнітивної діяльності особистості. Без реклами в 
сучасних умовах господарювання суспільство вже не може обійтися, і 
рекламний текст (як і рекламний дискурс в цілому) завжди повернутий 
до психологічної складової людини та її лінгвістичної обізнаності. 
Сьогодні обійти конкурентів лише завдяки ширшому асортименту 
неможливо, так як товари є все більш подібними між собою. Тому 
відбувається конкуренція не між товарами або їх практичними 
властивостями, а особливостями їх сприйняття покупцями. 

Не можна не зазначити й той факт, що інформація у рекламних 
текстах подається в експліцитній та імпліцитній формах. У 
рекламному дискурсі маркери імпліцитної інформації можуть бути 
вербальними (словесними) і невербальними. На наш погляд, 
переважають все ж таки вербальні маркери, про що свідчать численні 
приклади. Але й невербальні маркери – колір, шрифт, символ, логотип, 
графіка – представлені досить широко. Кольорове сприйняття, як і 
сприйняття взагалі, також не є пасивним фактором, таким собі 
пасивним спогляданням світу, а активною взаємодією з оточуючим 
середовищем. Його можна назвати лінгвокольоровою картиною світу. 
Це є свідчення того, що будь-який рекламний текст – це «відбиття 
реальної дійсності, фрагмент ємоційно маркованої мовної картини 
світу» (Л. Маєвська). 
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Сучасні дослідження в галузі реклами (зокрема, робота  
Ю.П. Маслової «Гендерний аспект реклами на сторінках друкованих 

ЗМІ») свідчать, що чоловіки і жінки по-різному сприймають один і той 
самий рекламований об’єкт, текст, картинку, «тому при створенні 

рекламного продукту слід враховувати гендерну специфіку сприйняття 
інформації реципієнтом». Як зазначає інший дослідник – Н. Яруш, при 

створенні реклами для жінок варто обирати стилістичні й 
композиційні прийоми, притаманні емоційному підходу написання 

тексту рекламного повідомлення, а для чоловіків – фактичного. Тобто 
для жінок, пише він, варто наголошувати на слогані та відлунні-фразі, 

а також насичувати речення експресивними словами та асоціативними 
мовними прийомами. У рекламних текстах, розрахованих на чоловіків, 

доцільно наголошувати на назві фірми, товару, технічних 
характеристиках, прийнятній ціні тощо. 

Розширення суспільних сфер використання державної мови і 
поширення її присутності у мовному просторі України сприяли більш 
активному її використанню у рекламі  не тільки вітчизняних товарів, а 
й імпортованих. Перехід до ринкових методів господарювання 
зумовив повернення в актив української мови слів, що позначали реалії 
економіки інших країн, а зараз відображають українську дійсність 
(бізнес, бізнесмен, інфляція, інвестиція, банкір, біржа, дивіденд, 
оренда, кредит, кредитор, менеджмент, конкуренція, монополія). 
Широковживаними сьогодні стали такі семантичні неологізми, як 
конверсія, легітимний, конвертація, імплементація, транш, грант, 
тендер, профіцит, ваучер, брифінг, екстрадиція та ін. 

Таким чином, ми можемо зробити загальний висновок про те, 
що роль реклами в сучасних умовах господарювання досить вагома і 
потребує державного контролю і підтримки. 

 
 
 

С.М. Руденко, канд. філол. наук, проф. (ХДУХТ, Харків) 

 

МЕРОНІМІЧНІ СИМВОЛИ  

В ХАРЧОВІЙ КАРТИНІ СВІТУ УКРАЇНЦІВ 
 

Меронімічні терміни вербалізують філософські категорії 
діалектичної єдності частини і цілого, що виражають одну з форм 
загального об’єктивного взаємозв’язку предметів і явищ матеріального 
світу, а саме взаємозв’язок предмета і його елементів. Правильне 
розуміння взаємовідношення частини й цілого має велике значення для 
успішного пізнання об’єктивної дійсності. 



 237 

На перший погляд, меронімія – поняття, що має багато 
спільного з родо-видовими (гіперо-гіпонімічними), таксономічними 
відношеннями, однак ці відношення належать до синтагматичного 
типу зв’язків у мовній системі, а меронімія – до парадигматичного. 

Унікальність меронімії в лінгвоконцептуальному плані 
визначається не тільки категорією градуальності (вид – частина – 
елемент), а і впливом мовної картини світу на сегментацію меронімів у 
різних мовах, зокрема і в українській. 

На наш погляд, особливої уваги заслуговують холоніми й 
партоніми харчового характеру, що функціонують у сегменті мовних 
знаків українського фольклорно-етнографічного дискурсу, 
зафіксованому в праці сучасного дослідника В. Мицика «Син Землі і 
Сонця: художнє хлібопечення Шевченкового краю», зокрема розгляд 
символічного компонента семантики партонімів зазначеного 
утворення, та з’ясування, яким чином їхня символіка впливає на 
сприйняття холонімічних понять. Для цього зосередимося на 
візуативах (< лат. visus «вигляд»), тобто на назвах ритуальних хлібів та 
їхніх складників, що фіксують елементи, які можна сприймати 
емпірично – за допомогою органів зору.  

У художньому хлібопеченні як найдавнішому вияві мистецтва, 
народної віри й світогляду закарбовано основні образи-символи в 
історичній лінії буття українців: сонце є невгасаючим і постійно сущим 
образотворчим символом; хрест – утіленням єдності світу; сварга – 
уособленням священного руху світла; зоря (шишка, ружа) – символом 
краси і світлості; вертута-безкінечник – символом безкінечності руху й 
обертання; ромб – знаком родючості. Через ці образи на хлібах 
передається не лише сутність і краса світу, а й потреба людини жити в 
суголоссі з ним.  

Таке етноконцептуальне усвідомлення художнього 
хлібопечення знайшло мовну об’єктивацію в холонімічних номінаціях 
ритуальних хлібів: Бабка великодня, Бабка гуцульська, Богач 
зажинковий, Короваєць обжинковий, Калач подільський, Книш 
чумацький, Шишка для молодих, Верч, Калита, Гусочка, Качка, 
Праник (Прач), Бочка, Маланка, Василь, Дивень – калач для молодої, 
Щітка – для матері, Борона – для батька, Лежень – на Коляду та 
весілля, Поманач – калач за упокій душі тощо. Пряники за формою 
людини – пані, барині – могли відтворювати образ давньої володарки 
світу Великої Матері, а пізніше – богині Берегині. 

Деякі видові назви хлібів репрезентовані словосполученнями, до 
складу яких увійшли як холоніми, так і найбільш значущі партоніми: 
Бабка великодня з шишкою, Бабка зубчаста, Калач із шишкою, Калач з 
підковою, Бабка великодня з шишкою і півколами, Калач празниковий 
із трипалою лапою, Калач великодній з шишкою-сонцем і листками-
скрутнями, Калач з косою, Коровай зі свічками, Коровай із деревцем.  
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Своє символічне значення мають також інші партонімічні 
номінації художнього хлібопечення: зубчасті качалочки, пампух, 
квіти-вертути, гребінчики, барильця, пасочка-барвінок, шишка-
квітка, поплітка-коса, обруч, лапа, завитки тощо. 

Нерозривний символічний зв’язок між харчовими партонімами 
та квантитативами увиразнюється й у семантиці холонімічніх 
номінацій зажинковий, обжинковий хліби (короваї), богач. Під час 
створення цих артефактів посередині викладається пишна квітка-
шишка, до якої від країв ідуть чотири пасочки-колосочки. Поміж них 
поставлено чотири вертути, а навкруги обжинковий коровай 
опоясаний колосочками-зубцями. Богач має форму паляниці, на яку 
наліплюються чотири завитки. Поміж такими завитками є чотири 
колоски. Завитки й колоски утворюють восьмикутну зорю, яка є 
основним образотворчим символом у декоративних розписах, 
вишиванні, на писанках, килимах. Обжинковий хліб подібний до 
богача. На хлібині ті самі елементи: чотири завитки й стільки ж 
колосків, але посередині наліплено пишну шишку в три кола на 
дванадцять зубців, сім і чотири. Кількість зубців тут також 
закономірна. Це можуть бути дванадцять місяців річних, сім 
хліборобських та чотири на позначення сторін світу, у якому хліб 
підтримуватиме людське життя. 

Отже, партонімічні номінації, маючи власний символічний 
зміст, у складі холонімічних назв створюють цілий символічний 
комплекс, який, однак, можуть «прочитати» лише носії або знавці 
певних мови та культури.  

 
 
 

В.В. Спіцин, канд. пед. наук, доц. (ХДУХТ, Харків) 
 
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЛЬНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ 

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ  
 
Здоров’язберігальні освітні технології необхідно розглядати 

як якісні характеристики будь-яких педагогічних технологій, як 
сукупність принципів, методів, прийомів педагогічної роботи, що 
доповнюють традиційні педагогічні технології навчання та 
виховання студентів ознаками здоров’язбереження особистості.  

Зауважимо, що здоров’язберігальні освітні технології 
поділяються на три групи: організаційно-педагогічні (визначають 
структуру навчального процесу, що сприяють запобіганню станів 
перевтомлення, гіподинамії тощо); психолого-педагогічні (пов’язані з 
безпосередньою роботою викладача); навчально-виховні (це програми 
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з формування культури здоров’я, навчання навичкам здорового 
способу життя, профілактики шкідливих звичок та захворювань). 

Узагальнення науково-педагогічних матеріалів дозволило 
виділити складові здоров’язберігальної діяльності закладів вищої 
освіти України, що поєднує такі форми й види роботи: 

– корекцію порушень соматичного здоров’я з використанням 
комплексу оздоровчих та медичних заходів без відриву від 
навчального процесу; 

– різноманітні форми організації навчально-виховного процесу з 
урахуванням їх психологічного та фізіологічного впливу на студентів; 

– контроль за виконанням санітарно-гігієнічних норм організації 
навчально-виховного процесу; 

– нормування навчального навантаження та профілактику 
перевтоми студентів; 

– медико-психолого-педагогічний моніторинг стану здоров’я, 
фізичного і психічного розвитку студентів; 

– розробку та реалізацію навчальних програм із формування у 
студентів навичок ведення здорового способу життя та профілактики 
шкідливих звичок; 

– діяльність служби психологічної допомоги викладачам та 
студентам у подоланні стресів, стану тривоги; 

– сприяння гуманному ставленню до кожного студента; 
– формування доброзичливих взаємовідносин у колективі 

працівників; 
– заходи, що сприяють збереженню та зміцненню здоров’я 

викладачів та студентів, створення умов для їх гармонійного розвитку. 
Проведене дослідження показало, що проблема формування 

здорового способу життя студентської молоді визначається 
наявністю низки суперечностей між:  

– соціально значущим завданням формування здорового 
способу життя молоді й відсутністю цілеспрямованої науково 
організованої системи, що забезпечує реалізацію цього процесу;  

– декларованими завданнями щодо формування здорового 
способу життя молоді й недостатньою інформованістю її щодо 
нормативної й правової бази, яка координує дію правоохоронних, 
лікувально-профілактичних та освітніх структур;  

– існуючими потребами в самореалізації молоді у різних 
видах діяльності, які сприяють формуванню установок здорового 
способу життя, і реальними засадами виховання, що 
характеризуються обмеженим набором форм засобів і методів 
самореалізації та організації дозвілля молоді;  

– необхідністю застосування інноваційних педагогічних 
технологій, орієнтованих на формування установок здорового 
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способу життя, і відсутністю їх наукового обґрунтування в 
практиці виховної роботи із студентською молоддю.  

При цьому на сьогодні має місце низький рівень профілактичної 
роботи у формуванні здорового способу життя студентів, а саме: 

– відсутня стійка мотивація до здорового способу життя;  
– переважна частина молоді страждає серйозними 

порушеннями в здоров’ї й фізичному розвитку;  
– недостатньою мірою здійснюється системний контроль за 

станом фізичного і психічного розвитку і здоров’я студентської 
молоді, організацією і змістом освітнього процесу з погляду 
впливу на їх здоров’я;  

– не існує комплексної цілеспрямованої системи 
валеологічної підготовки, що могло б в значній мірі вирішити 
проблему організації здорового способу життя;  

– має місце низький рівень поінформованості молоді щодо 
причин і наслідків ВІЛ/СНІДу, наркоманії та алкоголізму.  

Виховання здорового способу життя учнівської молоді із 
застосуванням здоров’язберігальних освітніх технологій передбачає 
формування особистісної відповідальності за власне здоров’я. Суттєве 
значення у цьому має визначення відповідних форм профілактичної 
роботи, проектування профілактичних програм, які передбачають 
організацію оздоровчого виховання на засадах індивідуального 
підходу та упередження шкідливих залежностей та формування 
здорового способу життя сучасної молоді. 

 
 
 

І.В. Удовенко, канд. філол. наук, доц. (ХДУХТ, Харків) 
Л.А. Подворна, ст. викл. (ХДУХТ, Харків) 
 

ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК ЗАСОБУ 

МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ МАРКЕТОЛОГІВ 
 

Предмет «Іноземна мова» займає особливе місце в 
загальнокультурній підготовці молоді до життя та діяльності в 
суспільстві. Це єдиний навчальний предмет, який включено в плани 
всіх підсистем освіти. Саме цей предмет, орієнтований головним 
чином не на здобуття знань, а на формування діяльнісних умінь, має 
величезний потенціал можливостей для всебічного розвитку 
особистості.  

Володіння навичками міжкультурної комунікації – це той 
стрижень, навколо якого формується професійна компетентність 
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маркетолога. Сучасному суспільству потрібні не просто маркетологи, а 
саме спеціалісти з міжкультурного спілкування. А це вже виходить 
далеко за межі володіння іноземними мовами. Справжнє знання мови – 
це знання її внутрішнього духу, її логіки та культури. Мова має 
забезпечувати діалог культур. Для досягнення ефективності в 
міжкультурному спілкуванні недостатньо лише набути мовленнєвих 
умінь і навичок, необхідно навчитися користуватися цією мовою. 
Треба сформувати пізнавальну та комунікативну культуру особистості. 

Головним недоліком навчання маркетологів у закладах вищої 
освіти є те, що кругозір спеціаліста вузького профілю, який добре знає 
відповідну сферу виробництва, був занадто недостатнім для успішного 
виконання практичної діяльності в сучасних умовах. Значною мірою 
це стосується професійно значущих ситуацій міжкультурного 
спілкування, які передбачають міжнародні ділові контакти, 
інтенсифікацію професійної діяльності в тісному контакті із 
зарубіжними партнерами. 

Ефективність ділових контактів з представниками іншого 
культурного соціуму обумовлюється низкою таких основних факторів, 
як: необхідність створення атмосфери психологічного комфорту, 
відкритості, уміння налагоджувати й розвивати добрі стосунки із 
зарубіжними колегами. Нездатність ураховувати всі ці фактори може 
призвести до того, що міжнародні програми ділових спільнот 
виявляться під загрозою зриву, адже створити нові потенційні форми 
співробітництва буває дуже нелегко. Визнання важливості 
інтелектуальної й культурної освіти людини потребує також знання 
іноземної мови. 

Мова – це фундаментальний елемент формування особистості. 
Мова – знаряддя, інструмент культури. Вона формує високодуховну 
особистість, носія мови, через нав’язані їй мовою й закладені в мові 
бачення світу, менталітет, ставлення до людей тощо, тобто через 
культуру народу, який користується цією мовою як засобом 
спілкування. 

Отже, мова не існує поза культурою як «соціально 
успадкованою сукупністю практичних навичок та ідей, що 
характеризують наш спосіб життя. Як один із видів людської 
діяльності мова виступає складовою частиною культури, що 
визначається як сукупність результатів людської діяльності в різних 
сферах життя: виробничій, суспільній, духовній. Однак як форма 
існування мислення і, головне, як засіб спілкування, мова стоїть в 
одному ряду з культурою. Навчання мов, що існують, та іншим 
культурам, знайомство з основами міжнародного взаєморозуміння в 
останні десятиріччя займають дуже важливе місце. Сьогодні володіння 
мовами набуло реальної економічної цінності. 
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Таким чином, маркетолог через вивчення іноземної мови 
підвищує свій рівень культури, формує в собі готовність сприяти 
налагодженню міжкультурних і наукових зв’язків. Здатність брати 
участь у міжкультурній комунікації має важливе значення для 
спеціалістів, зайнятих у сфері міжнародного бізнесу. Із входженням у 
століття глобалізації та інтеграції, англійська мова посіла провідне 
місце в міжнародних переговорах. Саме тому володіння цією мовою 
має першорядну важливість для маркетологів. 

Позитивне ставлення студентів до вивчення іноземної мови є 
запорукою успішного навчання, оскільки іноземна мова – це не просто 
академічна дисципліна, а ціла освітня галузь, яка створює умови для 
оволодіння знаннями з багатьох інших предметів: історії, географії, 
літератури, країнознавства тощо. Предметом вивчення іноземної мови 
є не лише власне мова, а й мовленнєва взаємодія цією мовою, культура 
народу – носія мови, а також певні мовні, лінгвокраїнознавчі знання. 
Головне призначення іноземної мови як освітньої галузі – це 
оволодіння студентами спілкуванням іноземною мовою, тобто 
формування комунікативної компетенції, що визначається як 
«здатність брати участь у реальному спілкуванні іноземною мовою». 
 
 
 

Л.І. Юрченко, д-р філос. наук, проф. (НУ ЦЗУ, Харків) 
А.С. Міносян, канд. іст. наук, проф. (ХДУХТ, Харків) 
О.М. Варипаєв, канд. філос. наук, проф. (ХДУХТ, Харків) 
 

РОЗВ’ЯЗАННЯ СИТУАТИВНИХ ЗАДАЧ  

У СИСТЕМІ ЕКОЛОГІЧНОГО НАВЧАННЯ 
 

Широка загальна потреба в екологічному знанні за умов 
сучасності супроводжується похідною нагальною потребою 
усвідомлення придатності універсальної екології розв’язувати задачі, 
які виходять за межі дійсної предметної області даної науки. Так, на 
сьогодні вважається, що екологічна наука – це не тільки комплекс 
спеціальних природно-соціальних законів і закономірностей, а й певна 
методологічна система, особливий стиль мислення, покликаний 
слугувати майбутньому фахівцю в разі прийняття відповідальних 
господарських рішень.  

Окреслити наукові основи та прийоми формування практичної 
екологічної компетентності спеціаліста, що має забезпечити  
формування цілісного фахового і екологічного знання й мислення,   
необхідних для виваженої екологічної орієнтації в конкретних 
ситуаціях, ставилось за мету в даній роботі. 
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Екологічна підготовка фахівців харчових виробництв і торгівлі 
буде ефективнішою, якщо їхня еколого-економічна підготовка 
здійснюватиметься як цілісна поетапна система, яка забезпечить 
засвоєння екологічних знань, перетворення їх у переконання та 
опанування умінь реалізовувати знання в професійній діяльності за 
умови дотримання таких дидактичних принципів: неперервність, 
міжпредметність її здійснення з урахуванням інтегрованого та 
диференційованого підходів; еколого-професійна спрямованість змісту 
навчального матеріалу. 

Аналізуючи ситуативну задачу студент вивчає як організація 
(підприємство), її керівник, або відповідальна особа в певній ситуації  
вирішували ту або іншу проблему. При цьому студент фактично 
отримує певне рішення, яке можна застосувати в аналогічній ситуації. 
Природно, що чим більше аналізується ситуативних задач, тим більше 
розроблених готових схем професійно компетентної поведінки 
накопичується в багажі знань. 

Вивчення предмета за допомогою практики розбору конкретних 
ситуацій дуже корисно ще і тому, що на сьогодні більшість фірм і 
компаній як вітчизняних, так і зарубіжних, використовують ситуативні 
завдання як інструмент відбору кандидатів на вакантні місця. 

Таким чином, дидактичний метод розв’язання ситуативних 
задач завойовує позиції в освітній практиці вищої школи і сьогодні 
вважається одним з найефективніших способів навчання навичкам 
вирішення типових екологічних проблем в рамках фахових дисциплін. 
Слід зазначити, що визнання даного методу жодним чином не 
заперечує пріоритетність академічних знань, не підміняє стару добру 
лекцію. Тим паче, що більшість вчених-дидактиків вважають, що 
одними тільки прикладами з ділової практики не можна обмежувати 
процес пізнання. Досвід показав, що ситуативні вправи хороші і 
доречні в тих випадках, коли вони допомагають краще зрозуміти 
еколого-економічні або еколого-технологічні теорії. Очевидно, що 
впровадження в навчальний процес ситуативних завдань давно могло б 
стати звичайною практикою у вищому навчальному закладі в рамках 
екологічної освіти майбутніх технологів, менеджерів.  

Рецептів ідеального співвідношення теоретичних знань і 
вирішень практичних ситуацій немає, тому що це багато в чому 
визначається цілями і завданнями підготовки конкретного фахівця. 
Збірники ситуативних задач з різних проблем певних дисциплін на 
сьогодні є абсолютно доступними. Крім того, ситуативні завдання 
цілком могли б створюватися самим викладачем в межах своєї 
дисципліни. Проте, слід зазначити, що цей процес неминуче буде 
ускладнений тією обставиною, що наші викладачі – в основному 
теоретики, люди, мало знайомі з реаліями природного середовища. 
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Для того, щоб ситуативні задачі були наповнені конкретними 

еколого-економічними даними, якісними показниками, цифрами, 

узятими з фінансових або інших документів підприємств, компаній, 

вони повинні стати серйозним предметом розробок курсових, 

дипломних та інших робіт. 

І нарешті слід вказати на те, що в Україні з її так яскраво 

вираженою національною специфікою соціально-екологічної ситуації, 

традиціями і методами її покращення в законодавчому, податковому і 
загальнолюдському плані було б абсурдно вести навчання, 

грунтуючись на прикладах розв’язання екологічних задач з іншої 

реальності.  

Таким чином, рівень міждисциплінарного екологічного 

навчання, розвиток практичних навичок у майбутнього спеціаліста в 

контексті професійної діяльності визначається його грунтовною 

обізнаністю з соціально-екологічною ситуацією регіону, країни, її 

проблемами та методами вирішення. 
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Секція 16. УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ БІЗНЕСУ 
 

В.А. Гросул, д-р екон. наук, проф. (ХДУХТ, Харків) 

М.А. Дядюк, канд. екон. наук, проф. (ХДУХТ, Харків) 
 

РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ МОЛОДІЖНОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
 

Молодіжне підприємництво є об’єктивною необхідністю та 

реальністю сучасного етапу розвитку українського суспільства, яка 

дозволяє, з одного боку, поліпшити матеріальне становище її 

учасників, з іншого – забезпечує соціальну підтримку на майбутнє.  

З метою створення сприятливих умов для розвитку потенціалу 

молоді в Україні реалізується Державна цільова соціальна програма 
«Молодь України» на 2016–2020 рр., яка одним з важливих пріоритетів 

ставить забезпечення первинної та вторинної зайнятості та 

самозайнятості молоді. Міністерством молоді та спорту України 

реалізується «Український Пакт заради молоді – 2020» – європейська 

ініціатива. Мета Пакту – створення нових робочих місць для молоді, 

впровадження сучасних механізмів і підходів в роботі з молоддю, 

консолідація зусиль держави, громадськості та бізнесу для вирішення 

проблем освіти і працевлаштування молодих людей. Пактом 

передбачається створення, як мінімум, 300 партнерських проектів між 

бізнесом та освітнім сектором. У м. Харкові накопичено вдалий досвід 

діяльності місцевої влади і громади / бізнесу у вирішенні проблем у 

сфері молодіжного підприємництва та безробіття серед молоді: з 
ініціативи влади створено молодіжний центр праці у складі 

Харківського обласного центру молоді; організовано діяльність 

молодіжних трудових загонів; проводяться ярмарки вакансій для 

молоді, конкурси бізнес-планів для молоді, молодих підприємців тощо; 

діє проект з ранньої профорієнтації в Харківській області. З ініціативи 

бізнес-асоціацій / громадських організацій проводиться конкурс 

бізнес-ідей Спілки молодих підприємців Харківщини; організовано 

навчальні семінари для молодих підприємців та безробітних членами 

громадських організацій; започатковано громадські центри зайнятості 

при закладах вищої освіти Харкова, проводяться виставки ЗВО для 

майбутніх абітурієнтів. 
Перспективним напрямом подальшого розвитку та підтримки 

молодіжного підприємництва в Україні є вивчення досвіду 
міжнародної діяльності. У цьому напрямі в контексті європейської 
інтеграції всередині і між країнами Східного партнерства та 
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Європейського Союзу з використанням досвіду створення успішних 
бізнес-моделей діє проект Higher education institutions for youth 
entrepreneurship – HEIFYE («Вищі навчальні заклади для молодіжного 
підприємництва»). Стейкхолдерами проекту є: Харківський державний 
університет харчування і торгівлі, Вірменський державний 
економічний університет, Білоруський торгівельно-економічний 
університет споживчої кооперації, Технічний Університет та Академія 
економічної освіти Молдови, Батумський державний університет  
ім. Шота Руставелі, Латвійський університет РІСЕБА. Головними 
цілями проекту є: підвищення міжнародного аспекту 
підприємницького освіти; передача кращих ділових практик в 
контексті європейської інтеграції; підвищення компетентності і 
підприємницьких навичок серед молоді в країнах-партнерах.  В рамках 
проекту були проведені дослідження стану молодіжного 
підприємництва в Україні шляхом анонімного електронного 
анкетування на платформі WebRopol у якому прийняли участь  
1845 молодих людей у віці 14–35 років та 20 експертів, що мають 
досвід у підприємницькій діяльності, управлінні бізнесом або розробки 
політики підприємницької діяльності не менше 3 років; відповідний 
рівень освіти,  та (або) досвід академічної дослідницької діяльності 
протягом останніх 5 років; міжнародний досвід в різних заходах, 
пов’язаних з підприємництвом; та (або) є представником державних 
органів розвитку економіки, бізнесу або підприємництва. За 
попередніми результатами досліджень виділено основні завдання щодо 
сприяння активізації молодіжного підприємництва в Україні: 
удосконалення інфраструктури підтримки молодіжного 
підприємництва, елементи якої мають спеціальні повноваження 
надавати цільову інформаційно-консультаційну, методичну та 
фінансову допомогу з розширення можливостей молоді для 
започаткування та ведення власного бізнесу; збільшення соціально-
психологічної підтримки молоді; запровадження ефективних 
механізмів цільового пошуку та співробітництва потенціальних та 
діючих молодих підприємців з бізнесовими структурами та органами 
влади щодо розв’язання організаційних, фінансових та соціально-
економічних проблем. 

Публікація здійснена в рамках виконання проекту програми 
Еразмус+ №589942-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBY-EP-PE. «Higher 
education institutions for youth entrepreneurship» (грантова угода  
№2017-2269/008-001). The European Commission support for the 
production of this publication does not constitute an endorsement of the 
contents which reflects the views only of the authors, and the Commission 
cannot be held responsible for any use which may be made of the 
information contained therein. 
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М.А. Дядюк, канд. екон. наук, проф. (ХДУХТ, Харків) 

С.О. Зубков, канд. екон. наук, доц. (ХДУХТ, Харків) 

 

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ МОЛОДІЖНОГО  

ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 
 

Складні умови господарювання в Україні вимагають чітких, 

стабільних та надійних умов фінансування молодіжного 

підприємництва.  

За програмою досліджень проекту  Higher education institutions 

for youth entrepreneurship – HEIFYE («Вищі навчальні заклади для 

молодіжного підприємництва») на платформі WebRopol було 

проведене комплексне репрезентативне анонімне електронне 
анкетування молоді України у віці 14–35 та компетентних фахівців-

експертів у цій сфері. У якості найбільш актуальних проблем, молоддю 

було вказано фінансування: з 11 питань блоку «Знання, освіта» 

найбільш важливим чинником, що здатний спонукати розпочати бізнес 

або допомогти його розвиткові названо знання щодо джерел 

фінансування та доступності їхнього залучення – 3,24 бала (за шкалою 

наростання значущості від 1 до 4). Фінансовий аспект був відзначений 

як найбільш важливий у блоці «Чинники, які заважають розпочати 

підприємництво» – 3,39 бала. 

Усвідомлюючи важливість молодіжного підприємництва, в 

Україні здійснюються державні заходи, спрямовані на формування 
підприємницького потенціалу і створення сприятливих умов для його 

розвитку. В Україні на державному рівні фінансова та кредитна 

підтримка малого підприємництва здійснюється через державні і 

місцеві бюджети, державні цільові фонди, міжнародні організації. 

Однак, підтримка держави не завжди є дієвою й ефективною, оскільки 

відсутні інститути, які спеціалізуються на сфері молодіжного 

підприємництва та мають відповідні повноваження, нормативна база, 

якою вони повинні керуватися і фінансові інструменти, які вони 

повинні застосовувати, формуючи цілісний механізм реалізації 

державного впливу на цей сегмент. Кредитування молодіжного 

підприємництва здійснюють державні та комерційні банківські 

установи, кредитні спілки. Недержавне фінансування здійснюється за 
рахунок грантових надходжень для реалізації успішних бізнес 

проектів, спонсорських коштів зацікавлених кіл великого бізнесу, 

фондів підтримки підприємництва міст і районів, коштів об'єднаних 

територіальних громад, власних коштів підприємців. 

Аналіз анкет щодо фінансових аспектів молодіжного 

підприємництва в Україні, а саме: доступності та наявності джерел 
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фінансування, показав, що найбільш важливим є доступність 

фінансування в цілому для початку підприємницької діяльності. 

На думку молоді, джерела фінансування за ступенем важливості 

(від найбільш значущих – 4 бали, до найменш значущих –  

1 бал) розмістилися наступним чином: особисті накопичення – 3,05; 

фінансування інвесторів (бізнес-ангели) – 2,94; державні та регіональні 

програми фінансування – 2,90; фінансування європейських та інших 

фондів – 2,88; залучення і використання колективного фінансування 
(crowdfunding) – 2,80; фінансова допомога друзів і сім’ї – 2,77; 

банківське фінансування – 2,77; фінансування венчурних фондів – 2,50. 

На думку експертів, джерела фінансування за ступенем 

доступності розмістилися наступним чином: найбільш доступне – 

банківське кредитування, далі – державне фінансування (гранти, 

програми підтримки), а також венчурний капітал фінансових фондів 

ЄС. Державні інструменти підтримки (пільги для молодіжного 

підприємництва, менторинг, консультації, шкільні підприємства, 

бізнес-інкубатори та ін.) знаходяться на рівні вище середнього, а 

інформованість підприємців щодо державних інструментів підтримки 

є низькою – менше ніж 50%.  

До пріоритетних напрямів удосконалення державної фінансової 
політики у сфері підтримки та розвитку молодіжного підприємництва 

авторами запропоновано віднести інституційну модернізацію із 

використанням європейського досвіду, посилення фінансової 

інклюзивності та пошук нових джерел фінансування. Домінантами 

державної фінансової політики має стати секторальна підтримка 

молодіжного підприємництва, комплексне застосування фінансових та 

нефінансових інструментів підтримки, взаємодія інститутів 

регулювання та розвитку, зростання доступності фінансових ресурсів, 

розширення співробітництва між Україною, світовими та 

європейськими організаціями, гармонізація вітчизняного 

законодавства з міжнародним.  
Публікація здійснена в рамках виконання проекту програми 

Еразмус+ №589942-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBY-EP-PE. «Higher 

education institutions for youth entrepreneurship» (грантова угода  

№ 2017-2269/008-001). The European Commission support for the 

production of this publication does not constitute an endorsement of the 

contents which reflects the views only of the authors, and the Commission 

cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 
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ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ ЯК ІНДИКАТОР  

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Упровадження принципів публічності та відкритості в 

діяльність компанії забезпечує довіру до неї з боку інвесторів, 

працівників, споживачів, постачальників ресурсів та інших учасників 

економічних відносин, що впливає на результати діяльності 

господарюючого суб’єкта. Неоднозначність трактувань 

транспарентності та її складових елементів зумовлює численність 

методичних засад її оцінювання, що ускладнює взаємодію 
підприємства із зовнішнім середовищем.  

Проведені дослідження свідчать, що змістове наповнення 

транспарентності визначається цільовими суб’єктами комунікацій, що 

зумовлює численні трактування транспарентності в контексті 

відкритості та організації роботи владних структур на засадах 

електронного управління на муніципальному та державному рівнях, 

прозорості звітності компанії, її комунікації з учасниками економічних 

відносин та ін.  

На підставі вивчення існуючих підходів і трактувань, які 

зустрічаються в науковій літературі, зміст транспарентності визначено 

як прозорість відносин підприємства з іншими зацікавленими 
сторонами, що ґрунтується на засадах фінансової, правової, 

організаційної, соціальної, антикорупційної прозорості. 

Транспарентність у сучасних умовах може, з одного боку, 

надавати певні переваги за рахунок формування більшої довіри до 

підприємства, а з іншого – становити загрозу конкурентній позиції. 

Відкритість інформації про технологічні процеси, зокрема, може 

порушувати авторські права, розкривати певні секрети виробництва, 

які в цьому разі можуть бути використані конкурентами.  

Сучасні технології розповсюдження інформації надають безліч 

можливостей для впровадження принципу транспарентності, але за 

кожним рішенням щодо розкриття певних даних має стояти 

відповідальність за можливі наслідки. Впровадження принципу 
транспарентності в межах концепції стейкхолдерів потребує 

врахування таких обмежень: релевантності (має розкриватися лише та 

інформація, яка достатньою мірою відповідає інтересам 

стейкхолдерів); обсягу (має розкриватися лише той обсяг інформації, 

що входить у сферу компетентності стейкхолдерів та є достатнім для 

прийняття ними виважених рішень про співпрацю з підприємством). 
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За результатами критичного аналізу існуючих методичних засад 

виділено складові транспарентності підприємства та обґрунтовано 

основні їх характеристики до переліку яких включено: за фінансовою 

складовою – розкриття інформації про основні результати діяльності, 

термін подання фінансової звітності за національними та 

міжнародними стандартами; за правовою складовою – розкриття 

інформації про реєстрацію підприємства та склад засновників, 

розкриття інформації про дозвільні нормативно-правові акти з 
операційної діяльності підприємства; за організаційною складовою– 

розкриття інформації про організаційну структуру управління 

підприємства, розкриття інформації про асоційовані й дочірні 

компанії; за соціальною – оприлюднення соціального звіту 

підприємства, розкриття інформації про реалізацію соціальних 

проектів; за антикорупційною складовою – оприлюднення 

антикорупційної програми підприємства; розкриття інформації про 

впровадження антикорупційних заходів. 

Аналіз транспарентності, проведений за даними  

25 торговельних підприємств, включених до переліку найбільших 

компаній України, засвідчив невисокий рівень їх відкритості. За 

оцінками рівень оприлюднення інформації за досліджуваною 
сукупністю становить 43%. У більшості досліджених господарюючих 

суб’єктів діагностовано середній рівень транспарентності з низьким 

значенням коефіцієнтів. За розрахунками для половини досліджених 

торговельних компаній абсолютне значення комплексного показника 

транспарентності становить 5,2–5,5 бали з 15 можливих, що свідчить 

про обмежену відкритість цих підприємств.  

Щодо локальних складових, то найбільші показники 

транспарентності діагностовано за фінансовою та правовою 

прозорістю розкриття інформації, які оцінено на рівні 40–50% 

максимально можливого значення. Відзначено, що здебільшого 

компанії надають інформацію про загальні результати діяльності, 
дозвільні документи діяльності та склад засновників, водночас питання 

соціальної відповідальності та антикорупційної прозорості 

висвітлюють меншою мірою.  

Перевірено також гіпотезу про залежність результатів діяльності 

підприємства від рівня його відкритості. Результати кореляційного 

аналізу довели залежність між рівнем відкритості підприємства та його 

розвитком, що доводить актуальність продовження досліджень у 

цьому напрямі.  
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О.А. Круглова, канд. екон. наук, проф. (ХДУХТ, Харків) 

О.Д. Тімченко, ст. викл. (ХДУХТ, Харків) 

 

УПРАВЛІННЯ ПРОДАЖЕМ ТОВАРІВ  

ПІДПРИЄМСТВА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 
 

Одним із базових понять, що характеризує комерційні аспекти  

діяльності підприємства, є продаж товарів. Відповідно до ст. 14  

Податкового кодексу України продажі – це будь-які операції, що 

здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та 

іншими господарськими, цивільно-правовими договорами, які 

передбачають передачу прав власності на такі товари за плату або 

компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з 
безоплатного надання товарів.  

Продажі – поняття, що відображає комерційний аспект 

діяльність підприємства. Водночас ототожнення комерційної 

діяльності та продажів є неправильним. Комерційна діяльність являє 

сукупність процесів купівлі-продажу та включає операції зі закупівлі 

та реалізації товарів, продукції, послуг господарюючого суб’єкта, а 

також операції ринково-організаційного характеру. Щодо продажу, то 

це тільки частина циклічного комерційного процесу, завершальний 

етап бізнес-циклу комерційного підприємства.  

Спираючись на проведені дослідження, продажі визначено як 

сукупність бізнес-процесів, що включають організацію ринкових 
досліджень, встановлення партнерських зв’язків, реалізацію товарів і 

послуг, додаткові операції на етапах передпродажного, продажного та 

післяпродажного сервісу.  

За результатами узагальнення існуючих підходів до класифікації 

комерційних процесів та операцій продажі торговельного 

підприємства систематизовано за такими основними ознаками як вид 

бізнес-процесів, характер угоди, права та склад суб’єктів ринку, об’єкт 

продажів, вплив на формування доходів, методи продажів. Управління 

продажами визначено як сукупність принципів і методів аналізу, 

планування, організації та контролю обсягу, структури, каналів і 

методів реалізації товарів (робіт, послуг).  

Відзначено, що управління продажами полягає у виборі 
оптимальних параметрів щодо асортименту й ціни товарів, 

торговельних знижок, системи стимулювання торгових працівників, 

що передбачає моніторинг та оцінювання результатів реалізації товарів 

на торговельному підприємстві та чинників, що їх зумовлюють.  

Дослідження теоретичних засад факторів впливу на обсяги 

реалізації  торговельного підприємства дозволили визначити ключові 
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чинники зовнішнього середовища. Це такі як покупці, постачальники, 

конкуренти. Для дослідження кожної з характеристик визначено 

показники, які відібрано з огляду їх інформаційної забезпеченості та 

формалізації розрахунку.  

Для визначення впливу покупців запропоновано використання 

показників чисельності працюючих, номінальної та реальної заробітної 

плат; постачальників – динаміка виробництва споживчих товарів в 

Україні, частка продажу споживчих товарів, які вироблені на території 
України, вартість кредитних ресурсів, величина орендних ставок, 

середня заробітна плата працівників торгівлі; конкурентів – кількість 

підприємств та рівень їх концентрації на певному сегменті роздрібної 

торгівлі. 

Ставлячи за мету оцінювання ефективності системи продажів на 

торговельному підприємстві, як основні напрями дослідження 

визначено обсяг, структуру та ефективність реалізації товарів, а також 

якість роботи менеджерів з продажу товарів. Відповідно до вказаних 

напрямів для аналізу ефективності системи продажів на торговельному 

підприємстві обґрунтовано систему кількісних та якісних показників. 

Для оцінювання обсягу і структури продажів запропоновано 

використання показників обсягу продажів у динаміці з урахуванням 
асортименту, виду продажів, торговельного об’єкта. Для оцінювання 

ефективності продажів – показники рентабельності продажів, 

конверсії, середнього чеку, товарообороту на 1 кв. м торговельної  

площі. У розвиток аналізу продажів у межах певного торговельного 

об’єкта доцільно використання факторної моделі товарообороту, яка 

побудована з використанням інформації щодо кількості покупців, 

конверсії та середнього чеку.  

Для оцінювання якості роботи менеджерів комерційного відділу 

рекомендовано використання методу опитування з наступною 

формалізацією відповідей респондентів через механізм бальної оцінки. 

До опитувального листа включено питання щодо якості виконання 
менеджерами функціональних обов’язків.  

Апробація розробленої системи показників за даними 

сукупності торговельних підприємств роздрібної торгівлі 

непродовольчої групи за 2010–2017 рр., довела її дієвість та 

доцільність використання під час оцінювання системи управління 

продажами роздрібного торговельного підприємства. 
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І.Г. Сибірякова, ст. викл. (ХДУХТ, Харків) 
 

РОЗГОРТАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВ  
У ХМАРНИХ СЕРВІСАХ 

 

Упродовж останніх декількох років популярність хмарних 
обчислень стійко росте. Ні автоматизація робочих процесів, ні 
штучний інтелект виявилися не в змозі конкурувати з хмарними 
комп’ютингом. Неослабний інтерес до хмарних обчислень пов’язаний 
з розвитком технологій віртуалізації, збільшенням пропускної 
спроможності каналів між локальними і хмарними службами і 
пов’язаним з цим виробленням довгострокової стратегії по перекладу 
підприємств в хмари. 

Усе більше підприємств продовжують позбавлятися від 
локальних інфраструктур і центрів обробки даних, вважаючи за краще 
довірити їх роботу гнучким і масштабованим хмарам. Додатковим 
плюсом є їх стійкість і безпека – за усі роки існування хмар 
повідомлялося лише про одиничні випадки збоїв у видатних 
провайдерів, що переконало клієнтів в їх надійності. Ситуація з 
безпекою йде набагато складніше, але підприємства часто самі в цьому 
винні, розміщуючи в хмарі програмне забезпечення з уразливістю.  

Поза сумнівом, контейнерні технології переступили поріг 
зрілості, перетворившись з експериментального продукту для 
розробників в засіб для розгортання додатків корпоративного рівня. 
Вигода застосування контейнерів полягає в тому, що вони 
забезпечують перенесення додатків/послуг, економлять витрати на 
ліцензування ОС і гарантують можливість подальшої консолідації 
ресурсів центрів обробки даних при збереженні практично схожого з 
локальним рівня продуктивності додатків. 

Цілком можливо, що наступним витком еволюції контейнерів 
стануть безсерверні технології. Однією з їх ключових переваг є 
мінімальна вимога до апаратних ресурсів. Це забезпечується тим, що 
безсерверне оточення може працювати без участі традиційних 
серверних ОС. Фактично це оточення забезпечує рівень 
продуктивності, який на порядок вище за те, що можуть 
запропонувати віртуалізовані серверні середовища або середовища 
контейнерних додатків. 

Компанії, які розраховують на максимальну економію коштів, 
але при цьому не бажають миритися з втратою продуктивності, 
повинні озброїтися безсерверними технологіями. 

Робочі процеси підприємств були змінені з появою хмарних 
сервісів (публічних і приватних). Зміни виявилися такими стрімкими, 
що багато компаній виявилися до них не готові. Так, проявилися 
проблеми, пов’язані із зв’язком офісу з видаленими серверами: низька 
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пропускна спроможність мережі і великий час відгуку при роботі з 
додатками. Вони пов’язані з тим, що більшість організацій 
застосовують в якості основного каналу доступу до хмарних служб 
Інтернет. Але тепер, коли все більше і більше софтвера підприємств 
працює з хмари, адміністраторам мереж для доступу до них 
доводиться шукати швидші методи прямого підключення. 

Постачальники хмарних служб самі пропонують такі рішення, 
одним з яких є WAN (Wide Area Network) – глобальна мережа, що 
охоплює великі території і включає велике число вузлів. Такі мережі 
служать для об’єднання розрізнених мереж таким чином, щоб 
користувачі і комп’ютери, де б вони не знаходилися, могли 
взаємодіяти з усіма іншими учасниками глобальної мережі. Виділене 
WAN-підключення є високомасштабованим рішенням для управління 
смугою пропускання і трафіком, що забезпечує низьку затримку, 
високу доступність мережі при максимізації продуктивності критично 
важливих і чутливих до затримок додатків. 

Статті витрат великих компаній і організацій, згідно зі звітом 
Gartner, очолять витрати на забезпечення роботи хмарних служб. 
Позначилося зміщення в стратегії планування бюджетів для ІТ: статті 
витрат великих компаній і організацій очолять витрати на 
забезпечення роботи хмарних служб. Фактично стає стандартною 
ситуація, коли компанії вимагають розгортання нових ІТ-проектів в 
хмарі. Проте цілком довіряти хмарі свої дані може бути необачним 
рішенням, але багато вендорів не прислухаються до застережень 
експертів.  

Експерти не виключають, що скоро з’являться нові концепції і 
технології, які зміцнять положення хмарних сервісів як основних 
служб для розгортання інфраструктури підприємств усіх форм і 
розмірів і сприятимуть їх прискореному впровадженню. Керівникам, 
які затримуються з переходом в хмару, слід мати на увазі, що хмарні 
служби – це не короткочасне явище, навіяне фантазіями маркетологів, 
а технологія, яка в довгостроковій перспективі приведе до повного 
зникнення локальних центрів обробки даних. Додатковим плюсом є 
безпека хмар – за усі роки існування було одиничні випадки збоїв у 
найбільших провайдерів, що переконало клієнтів в їх надійності. 

Таким чином, очевидними вигодами застосування хмарних 
служб є економія на витратах по підтримці локальних  
ІТ-інфраструктур, робота додатків в режимі реального часу, надійність. 
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Г.А. Синицина, канд. екон. наук, проф. (ХДУХТ, Харків) 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ПІДТРИМКИ МАЛОГО  

ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 
 

У сучасних європейських країнах саме малий та середній бізнес 

є запорукою стабільного розвитку економіки. Розширення 

конкурентоспроможного й інноваційного сектора малих і середніх 

підприємств (МСП) із високою доданою вартістю задекларовано 

одним із пріоритетів державної економічної політики в Україні. Проте 

внесок цих підприємств у ВВП країни значно менший, ніж в 

Європейському Союзі, де цей показник перевищує 70%. Згідно з 

Угодою про асоціацію Європейський Союз вимагає від України 
створення сприятливого середовища для розвитку МСП, що 

обумовлює актуальність теми дослідження. 

Урядом розроблено план заходів з реалізації Стратегії розвитку 

малого та середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року 

та визначено завдання. Серед завдань найважливішими є: підвищення 

рівня інформаційного забезпечення, в тому числі вдосконалення 

системи державної статистики; забезпечення реалізації принципу 

«спочатку думай про мале»; спрощення процедури закриття 

підприємства; удосконалення ліцензійної та дозвільної системи; 

розширення доступу малого і середнього підприємництва до 

публічних закупівель; забезпечення розвитку ефективного державно-
приватного діалогу; розширення кредитування малого і середнього 

підприємництва комерційними банками; активізація кредитування 

небанківськими фінансовими установами; забезпечення врахування 

регіональних особливостей малого і середнього підприємництва; 

модернізація існуючої інфраструктури підтримки малого і середнього 

підприємництва; інтенсифікація процесу передачі наукових здобутків 

до сфери підприємництва; підвищення інституційної спроможності 

держави у формуванні та реалізації державної політики у сфері 

розвитку підприємництва.  

Стратегічне значення вирішення поставлених завдань 

підтверджується статистичними даними. Слід відзначити, що в ЄС на 

підприємствах малого та середнього бізнесу працює близько 70% 
зайнятого населення, а їх внесок у додану вартість за витратами 

виробництва сягає 60%. За даними Державної служби статистики 

України у 2017 році кількість суб’єктів малого і середнього бізнесу в 

загальній кількості підприємств склала 99% (з 338254 підприємств 

14934 – середні, 322921 – малі), і практично співпала з аналогічним 

показником у країнах ЄС. Проте прямі порівняння статистичних 
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показників ЄС і України не є релевантними, оскільки на відміну від 

України в країнах ЄС діють різні критерії визначення малих і середніх 

підприємств (хоча також розроблені єдині критерії Європейської 

Комісії, які мають рекомендаційний характер). Як правило, до МСБ в 

ЄС відносяться на порядок більші порівняно з українськими 

підприємства. Значною мірою саме цим пояснюється те, що на 

підприємствах МСБ в Україні створюється лише близько 15% ВВП. 

На відміну від ЄС, в Україні у 2017 році за видами економічної 
діяльності майже 26,7% суб’єктів малого і середнього підприємництва 

працювали у сфері оптової та роздрібної торгівлі, ремонту 

автотранспортних засобів, а у сфері промисловості – лише 12,4%. За 

такими видами, як професійна, наукова діяльність  – працювали 8,1% 

суб’єктів малого та середнього підприємництва; операції з нерухомим 

майном – 9,8%; транспорт, складське господарство – 4,5%; інформація 

та телекомунікації – близько 4%. Натомість у ЄС переважають МСП у 

високотехнологічних наукомістких галузях.  

В Україні важливою проблемою є фінансове забезпечення МСБ. 

У ЄС її пропонується вирішувати з урахуванням комплексу 

політичних, економічних та соціальних чинників, які впливають на 

розвиток МСБ. Роль податкових пільг для МСБ, диференційованих, в 
тому числі за галузевим принципом, та прямої державної допомоги 

зменшується, натомість пріоритетом політики ЄС є формування 

сприятливих умов для МСБ. Для наближення українського 

нормативно-правового поля, що регламентує діяльність МСБ, до 

європейського, доцільно ухвалити рамковий закон, аналогічний 

Європейській хартії малих підприємств. Дослідження з питань 

фінансового забезпечення державних інвестиційних проектів в Україні 

дало підстави для висновку, що застосування окремих норм 

європейського законодавства в бюджетний сфері, зокрема державному 

інвестуванні, створюватиме передумови та значні можливості щодо 

доступу до нових джерел фінансування, формування належної 
національної системи управління ефективністю державних інвестицій. 

За результатами дослідження, проведеного Спілкою українських 

підприємців (СУП) у 2018 році, 67% малих та середніх підприємств 

України розширили свою діяльність. У 2019 році 89,7% підприємств 

планують підвищити обсяги реалізації своєї продукції та послуг; 75% – 

розширити штат; 50% – вийти на нові ринки; 39,7% – відкрити новий 

вид діяльності. Такі результати свідчать, що незважаючи на всі 

перешкоди, малий та середній бізнес в Україні має потенціал та 

прагнення до розвитку.    
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С.М. Сукачова-Труніна, канд. екон. наук, доц. (ХДУХТ, Харків) 

 

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ  

СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ПОКАЗНИКАМИ 

ГОСПОДАРСЬКО-ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

У сучасних економічних умовах все більшої актуальності 

набувають питання стратегічного управління підприємствами. 
Реалізація ефективної стратегії дозволяє підприємству виживати в 

складних умовах, зберігати та підвищувати рівень своєї 

конкурентоспроможності. Тому з метою оцінки ефективності стратегії 

підприємства на стадіях розробки та реалізації запропоновано 

методичний підхід, який ґрунтується на оцінці системи показників 

господарсько-фінансової діяльності. Проведення оцінки ефективності 

стратегії підприємства за даним методичним підходом повинно 

здійснюватися за наступними етапами. 

І етап. Формування системи показників, що характеризують 

ефективність стратегії. На цьому етапі необхідно сформувати систему 

показників, яка дозволяє оцінити ефективність конкретної стратегії, 

що пропонується до реалізації. Залежно від конкретного виду стратегії, 
має формуватися відповідна система показників. 

ІІ етап. Розрахунок показників-еталонів та цільових показників, 

що характеризують ефективність стратегії. Перелік показників-

еталонів установлюється відповідно до сформованої системи 

показників на першому етапі. При цьому слід ураховувати, що цільові 

показники не повинні значно відрізнятися від показників-еталонів та 

бути на рівні, не нижчому, ніж середні показники нормально 

функціонуючих підприємств. В іншому випадку запропонована 

стратегія має бути відхилена вже на цьому етапі оцінки.  

ІІІ етап. Визначення наявних і додаткових видів ресурсів за 

видами та напрямами для реалізації стратегії. На цьому етапі 
необхідно чітко визначити обсяги ресурсів, необхідних для 

впровадження стратегії. При цьому визначаються обсяги наявних 

ресурсів підприємства, обсяги додаткових ресурсів та джерела їх 

формування. Якщо підприємство не має змоги сформувати необхідні 

ресурси для реалізації стратегії, вона буде відхилена на цьому етапі. 

ІV етап. Визначення поточних витрат діяльності підприємства 

та витрат на реалізацію стратегії за видами та напрямками. Цей етап 

передбачає визначення поточних витрат для забезпечення діяльності 

підприємства в ході реалізації стратегії, а також інвестиційних витрат, 

якщо реалізація стратегії вимагає впровадження певного проекту. 
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V етап. Визначення результатів реалізації стратегії. На цьому 

етапі розраховуються планові показники, що характеризують 

результати, які отримає підприємство в ході реалізації стратегії. 

VІ етап. Розрахунок показників, що характеризують 

ефективність стратегії. Показники ефективності розраховуються 

відповідно до переліку показників, сформованих на першому етапі 

оцінки. Крім того, якщо впровадження певної стратегії передбачає 

реалізацію конкретного інвестиційного проекту, то окремо 
проводиться оцінка його ефективності. 

VІІ етап. Порівняння розрахункових показників, що 

характеризують ефективність стратегії з цільовими показниками. На 

цьому етапі розраховуються відхилення отриманих показників 

ефективності стратегії від цільових показників, що були встановлені на 

другому етапі оцінки та визначаються фактори, що призводять до цих 

відхилень. 

VІІІ етап. Висновки щодо ефективності реалізації стратегії 

адаптації. На основі порівняння розрахункових показників 

ефективності з цільовими показниками обґрунтовуються висновки 

щодо доцільності впровадження стратегії. 

ІХ етап. Обґрунтування рішення з реалізації стратегії. На основі 
зроблених висновків щодо ефективності реалізації стратегії можуть 

бути прийняті три варіанти рішень: а) рішення щодо реалізації 

стратегії (приймається, якщо доведено її ефективність, тобто якщо 

розрахункові значення показників ефективності стратегії відповідають 

цільовим показникам або мають незначні відхилення від них);             

б) рішення щодо реалізації найбільш ефективної стратегії (якщо 

підприємство має можливість використати одну з декількох стратегій, 

обирається та стратегія, за якою доведено найвищу ефективність);      

в) рішення щодо перегляду стратегії (приймається у випадку, якщо не 

доведено ефективність запропонованої стратегії. У цьому випадку 

підприємству необхідно переглянути запропоновану стратегію та 
розробити іншу з урахуванням можливостей підприємства, після чого 

процес оцінки ефективності стратегії починається з першого етапу). 

Використання запропонованого методичного підходу до оцінки 

ефективності стратегії дозволяє підприємствам обґрунтовано 

приймати рішення щодо вибору та доцільності реалізації обраної 

стратегії. Після прийняття рішення щодо реалізації конкретної 

стратегії підприємства на основі запропонованого підходу отримують 

можливість проводити оцінку ефективності стратегії на кожному етапі 

її реалізації та своєчасно проводити коригування певних заходів для 

досягнення цільових показників.  
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О.М. Филипенко, канд. екон. наук, проф. (ХДУХТ, Харків) 

Л.М. Смокова, ст. викл. (ХДУХТ, Харків) 
 

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ 
 

Під час історичного розвитку взаємин «виробник–споживач» 
змінювався ключовий фактор успіху підприємства на вибраному їм 

ринку. В окремі періоди такими факторами вважалися масштаб 

виробництва, вартість продукції, якісні параметри товару, унікальна 

торговельна пропозиція. Їх зміна відображала зміну ситуації на ринку: 

його насиченості, рівня конкуренції, потреб споживачів. Однією із 

сучасних тенденцій у глобальному масштабі є перенасичення ринку в 

цілому або його окремих сегментах різноманітним асортиментам дуже 

близьких, майже однакових за набором якісних характеристик товарів. 

Це спонукує до того, що розгляд процесу трансакції як одиничного 

явища, процес комунікації який завершується під час виконання всіх 

фінансових і юридичних вимог, є недостатнім. Фактором успіху або, 

навпаки, неуспіху підприємства значною мірою виступає наявність 
налагоджених, тісних відносин зі споживачем, ефективно побудована 

схема комунікації. Існують істотні розбіжності в ієрархії мотивацій, на 

яких базується вибір покупцем існуючих продуктових альтернатив у 

сучасних умовах і в умовах індустріальної економіки.  

Сьогодні забезпечення потреб і запитів споживачів на 

належному рівні можливо тільки за умов ефективної асортиментної та 

цінової політики, налагодження дистрибуційної і сервісної діяльності, 

довіри до якості продукції підприємства. Загострення конкурентної 

боротьби, поступове вичерпання джерела збільшення оборотності 

активів за рахунок залучення потенційних клієнтів спонукали 

менеджмент провідних підприємств до активізації пошуку альтернатив 
у вирішенні цього завдання. 

Традиційно торгівлю відносили до галузей матеріальної сфери 

(оскільки процес переміщення товарів, їх розподіл та реалізація несуть 

у собі ознаки матеріального виробництва), а об’єктом торгівлі 

вважався товар, під яким розумілася, насамперед, субстанція 

матеріального характер. Але, завдяки економічній реформації, операції 

обміну все більш чітко набувають риси послуг, а торгівля, як галузь 

економіки, стає складовою частиною сфери послуг.  

Послуга, як специфічний продукт праці, реалізована торговим 

посередником, має інтерес для останнього оскільки на неї все частіше 

пред’являє попит споживач, і вона стає основним джерелом прибутку.  

З одного боку, володіючи товарною формою, послуга є об’єктом 
купівлі-продажу і тому мало чим відрізняється від товарно-
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матеріальних цінностей як об’єктів торгівлі. З іншого боку, будучи 

продуктом комерції, послуга сприяє більш повному задоволенню 

потреб клієнтів. Отже, якщо торгівля є частиною сфери послуг, то 

одним з визначальних критеріїв оцінки торговельного підприємства є 

якість торговельної діяльності як специфічної діяльності, пов’язаної з 

наданням послуг. 

Під задоволеністю споживача звичайно розуміється відчуття 

достатку, що виникає в споживача, який зіставляє попередні 
очікування й реальні якості придбаного продукту. Таким чином, 

задоволеність тісно пов’язана з якістю послуги. Оцінка якості послуг 

являє собою вкрай складне завдання, оскільки такі якості послуг, як 

невідчутність, різнорідність та інші, не дозволяють розробити чітко 

визначені стандарти якості, які дозволяли б підприємству здійснювати 

повний контроль і відбраковувати «негідні» послуги до того, як вони 

будуть продані споживачеві. Особиста участь споживача в процесі 

надання послуги змушує нас говорити не про якість, як набір будь-

яких об’єктивних характеристик, що відповідають заявленим 

стандартам, а про якість сприйману споживачем.  

В основі сучасних концепцій якості послуг лежить припущення 

про те, що існує розрив між очікуваннями споживача і його 
сприйняттям підсумкового результату. І сама сприймана якість 

визначається як загальне судження або перевага щодо послуги, що 

виникає в результаті порівняння споживачем очікувань від послуги з 

його сприйняттям реального виконання послуги. 

Поняття і задоволеності, і якості послуг базуються на порівнянні 

споживачем попередніх очікувань і підсумкового сприйняття. У 

результаті в літературі ці терміни іноді використаються як синоніми, в 

інших випадках автори вказують на підлеглу роль задоволеності 

порівняно з якістю послуг і навпаки. Таким чином, для того, щоб 

досліджувати задоволеність споживачів, необхідно оцінити якість 

надаваних підприємством послуг. 
Задоволеність споживача складається із трьох складових: 

–  якості ключових вигід;  

–  якості процесу надання послуги;  

–  сприйняття цінності послуги.  

Причому відношення і до продукту, і до обслуговування, і до 

ціни формується під впливом наступних факторів: особистих, 

соціальних, ситуаційних. Відповідно, оцінка якості торговельних 

послуг повинна проводитися за цими трьома напрямами. 
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Секція 17. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАУЦІ  

ТА ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 
 

О.К. Кухарьонок, ст. викл. (ХДУХТ, Харків) 
Т.В. Коновалова, ст. викл. (ХДУХТ, Харків) 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ  
МЕНЕДЖМЕНТУ ЕЛЕКТРОННОЇ ОСВІТИ 

 

Роль нових знань, така значима на всіх етапах розвитку 
цивілізації, на сучасному етапі є визначальною. Нові знання лежать в 
основі соціально-економічного розвитку усіх передових країн, а 
сучасне суспільство – це суспільство, засноване на знаннях (knowledge 
based society).  

Відмінною рисою нового часу є не тільки гігантський обсяг 
інформації, інтенсивно зростаючі темпи виробництва та накопичення 
нових знань, але й високопрофесійні кадри. Все це радикальним чином 
змінило саму суть процесу освіти: воно стало безперервним (принцип 
«освіта через усе життя»), більш інтенсивним і більш динамічним. 
Постійно змінюються й освітні технології: традиційні педагогічні 
методи «з крейдою біля дошки» все менше відповідають новим 
вимогам.  

Освіта має завжди йти в ногу з часом, тому використання 
інновацій в освіті можна вважати основною силою довгострокового 
економічного зростання і соціального розвитку.  

Однією з нових освітніх технологій, які довели свою безперечну 
ефективність, є електронна освіта – e-Learning. Технологія e-Learning є 
новою філософією освіти, яка охоплює всі існуючі форми навчання. 

E-learning, на відміну від дистанційного навчання, – це навчання 
тільки за допомогою Інтернету та мультимедіа. Всім процесом  
e-Learning керує викладач (тьютор), який контролює процес навчання, 
проводить відеолекції або вебінари, форуми або веб-конференції, 
розробляє й перевіряє тестові завдання з метою виявлення рівня знань. 
Хоча значний обсяг роботи здобувачі вищої освіти виконують 
самостійно, e-Learning дає можливість інтерактивного спілкування між 
ними і викладачами. 

Електронна освіта є практично ідеальною для організації 
дистанційного (заочного) навчання, а також для організації освітнього 
процесу у відокремлених підрозділах ЗВО. Однак найкращі результати 
забезпечуються при змішаному навчанні. В цьому випадку традиційне 
навчання доповнюється технологіями електронного навчання. У 
традиційних заняттях значна частина часу і сил викладача 
витрачається на просту передачу нової інформації здобувачам вищої 
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освіти, в той час як e-Learning дозволяє перекласти цю функцію на 
комп’ютер і зосередити основні зусилля викладача на обговоренні 
більш важких моментів курсу, відповідям на запитання тощо. 

Науковці України розглядають e-Learning не як заміну 

традиційній освіті, а як додаткову, спрямовану на здобуття 
поглиблених знань і майбутнє професійне вдосконалення або 

перекваліфікацію. Саме тому e-Learning, як систему навчання з 
використанням інформаційних систем і технологій, слід раціонально 

інтегрувати в сучасну освіту, залишаючи поряд з новітніми і 
традиційні засоби навчання. 

E-Learning трактується не як сутність освіти, а як важливий 
високотехнологічний інструмент підвищення її якості і сприяє 

оновленню форм, засобів, технологій та методів викладання 
дисциплін; розширенню доступу до знань всіх рівнів населення з 

урахуванням можливості побудови власної траєкторії навчання; 
формуванню у здобувачів вищої освіти навичок ХХІ століття. 

Використання комп’ютерних технологій, інтегрованих в 

електронну освіту, дозволяє створити єдиний робочий простір, 
доступний для всіх учасників освітнього процесу: викладачів, 

здобувачі вищої освіти, адміністрації. 
Незаперечним є той факт, що електронна освіта неможлива без 

належного якісного контенту (вмісту курсу), як сукупності 
інформаційних систем забезпечення навчальних дисциплін освітніх 

програм.  
Сучасні комп’ютерні технології дозволяють не тільки просту 

передачу інформації у вигляді тексту, графіків або таблиць, але й 
використовувати анімацію, аудіо та відеоінформацію, вбудовані 

системи контролю навчання і зміну викладу курсу в залежності від 
його результатів тощо. Такий мультимедійний, інтерактивний контент 

створюється спеціалізованими програмними пакетами. Вони надають 
можливість реалізувати більшість педагогічних технологій, що 

використовуються в традиційному аудиторному навчанні, але в 
автоматизованому варіанті, без участі викладача. 

Ефективність упровадження електронної освіти є очевидною, 
оскільки це й дистанційне навчання, й менеджмент освітнім процесом, 

й автоматизація інформаційного менеджменту освітніх закладів. 
Переваги електронної освіти – це економія часу (за даними Cedar 

Group, навчання за допомогою е-Learning потребує на 35–45% менше 
часу), збільшення швидкості запам’ятовування навчального матеріалу 

на 15–25% порівняно з очними формами навчання, можливість 
навчання в зручному темпі і в будь-який час, доступність навчання для 

всіх бажаючих. 
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В.В. Паук, викл.-метод. вищ. кат. (ДНЗ ХВПУ № 6, Харків) 

А.С. Паук, інженер (ХДУХТ, Харків) 
 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ ШЛЯХОМ 

УПРОВАДЖЕННЯ ДУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ  

В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТИ 

 

Головним завданням сучасного професійно-технічного навчання 

в умовах стрімких змін, що відбуваються у світі, є підготовка 
кваліфікованих робітників, здатних до самореалізації, швидкого 

реагування до потреб ринку праці, активна участь у соціально-

економічних і культурних процесах країни та світу. Вимоги до 

випускників професійних (професійно-технічних) навчальних закладів 

протягом останніх років суттєво підвищилися у зв’язку з 

ускладненням технологічних процесів, посиленням інтеграційних 

тенденцій у виробництві, що зумовило зростання інтелектуальної 

складової професійної діяльності робітників. Професійно-технічна 

освіта (ПТО)  має забезпечити підготовку молоді до сучасних і 

майбутніх ринків праці, гарантувати випускникам конкуренто-

спроможність отриманої кваліфікації. Це передбачає переосмислення 

структури і змісту навчання в професійно-технічних навчальних 
закладах, використання інноваційних форм і методів, передусім у 

підготовці робітників для високотехнологічних галузей, до яких 

належить машинобудування. 

Машинобудування – одна із провідних галузей економіки. У 

розвитку прогресу машинобудуванню належить провідна роль. Але 

машини не виникають самі по собі, а створюються працею робітників. 

Для обслуговування новітньої техніки  необхідні кадри високої 

кваліфікації, особливо це стосується верстатних професій. Однією з 

важливих характеристик сучасного кваліфікованого робітника є його 

конкурентоспроможність на ринку праці. Якщо випускники 

професійних (професійно-технічних) навчальних закладів є 
конкурентоспроможними на ринку праці, то вони швидше зможуть 

отримати робоче місце порівняно з тими, які у процесі професійної 

підготовки засвоювали застарілі виробничі технології. Тому у змісті та 

формах організації професійного навчання майбутніх фахівців 

необхідно враховувати інформаційний і техніко-технологічний 

розвиток, особливості функціонування ринку робочої сили в різних 

регіонах. 

Інформатизація професійно-технічної освіти, розроблення 

педагогічних програмних засобів, забезпечення доступу до світових 
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інформаційних ресурсів є важливою умовою її модернізації і як 

наслідок – підвищення конкурентоспроможності. Саме тому принцип 

інформатизації спрямовується на широке використання інформаційно-

комунікаційних технологій в організації професійного навчання 

майбутніх кваліфікованих робітників та управлінні системою ПТО.  

Однією з конкурентних переваг сучасного навчального закладу 

є інноваційність, це стосується у першу чергу, професійно-технічних 

навчальних закладів (ПТНЗ), які готують кваліфікованих робітників, 
обслуговуючих сучасні металорізальні верстати. В умовах 

впровадження у виробництво нових інформаційних технологій, 

докорінних змін змісту праці сучасного фахівця та збільшення обсягу 

необхідних йому практичних та теоретичних знань і умінь 

загострюється проблема збільшення відриву між розвитком 

виробництва й рівнем його професійної підготовки. Досвід 

європейських країн з розвинутою ринковою економікою свідчить про 

пряму залежність темпів удосконалення та розвитку виробництва, їх 

конкурентоздатності на світовому ринку від рівня професійної 

підготовки кадрів. У процесі первинної професійної підготовки 

робітників важливо забезпечити оптимальну інтеграцію теоретичного 

навчання та виробничої практики. 
В останні роки йде інтенсивний пошук нових форм освітнього 

процесу, які б забезпечили якісну професійну підготовку фахівців для 

сучасного ринку праці. Однією з таких форм вважається дуальна 

освіта. Дуальність як методологічна характеристика професійної 

освіти передбачає узгоджену взаємодію освітньої та виробничої сфери 

з підготовки спеціалістів певного профілю в рамках організаційно 

відмінних форм навчання, і сьогодні необхідність запровадження її 

елементів в Україні не підлягає сумніву, особливо в умовах процесів 

децентралізації та демократизації суспільства. 

Дуальна система навчання, за своїм змістом, означає паралельне 

навчання у освітньому закладі та на виробництві. За основу цієї 
системи покладено принцип взаємного зв’язку теорії з практикою, що 

дозволяє учням не лише знайомитися з виробництвом, але й 

засвоювати прийоми та навички роботи на робочих місцях 

підприємств. Запровадження у професійно-технічному навчальному 

закладі дуальної системи навчання допомагає залучити роботодавців 

до розробки змісту професійної підготовки, основаної на 

компетентнісній основі, формування інноваційної сфери освіти 

навчального закладу і, як наслідок, підготовці конкурентоспроможних 

фахівців. 
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І.Г. Сибірякова, ст. викл. (ХДУХТ, Харків) 
 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ГІБРИДНОЇ ХМАРИ 
 

Кілька років тому ринок хмарних служб обмежувався, в 
основному, сегментами публічних і приватних хмар. Зараз 
підприємства все частіше їх комбінують. Згідно з підрахунками 
компанії McAffee, кількість підприємств, які вирішили повністю або 
частково перевести свої інфраструктури з приватних в гібридну хмару, 
потроїлося. Проте стрімкий перехід до гібридних інфраструктур 
багатий помилками. ІТ-керівникам необхідно заздалегідь 
ознайомитися з найбільш поширеними помилками, які 
перешкоджають ефективному впровадженню гібридних хмар на 
підприємстві. 

Застосування гібридної хмари пов'язане з ризиками витоку 
даних та іншими проблемами безпеки. Питання безпеки 
корпоративних даних з’явилося з моменту появи самих публічних 
хмар і відтоді не втрачає актуальності. Проте більшість зломів і 
зв’язаних з ним витоків даних виникають не через архітектурні 
проблеми хмарних служб, а через недотримання елементарних правил 
безпеки або через уразливості ОС у віртуальному середовищі. Паролі 
за замовчанням і неперевірене програмне забезпечення – плацдарм, 
який ставить під загрозу мережеву безпеку компанії як в публічній, так 
і приватній хмарі. Думка про те, що безпека підприємства залежить від 
типу вибраної хмари, помилково.  

Упровадження гібридної хмари зашкодить налагодженим 
партнерським стосункам. Багато компаній замість руху вперед 
віддають перевагу сталим робочим стосункам, що вибудовувалися 
десятиліттями, з надійними партнерами. Така практика в парадигмі 
бізнесу, яка змінилася, себе зжила і може завдати шкоди підприємству. 
Застарілі методи мислення перешкоджають здатності організації 
впроваджувати інновації, більше того, вони ставлять компанію в 
залежність від партнерів, які не хочуть переймати нові підходи у 
бізнесі. Професор Гарвардської школи бізнесу К. Кристенсен у своїй 
книзі «Дилема інноватора. Як із-за нових технологій гинуть великі 
компанії» пише про те, що найбільші і успішніші компанії звертаються 
до інновацій в контексті їх існуючих продуктів, клієнтів, процесів і 
доходів. Тобто не обов’язково руйнувати налагоджені стосунки з 
постачальниками, їх краще мотивувати, щоб вони озброїлися досвідом 
передових компаній – це дозволить забезпечити ефективніше 
розгортання гібридних хмар. 

Відсутність бажання що-небудь міняти. На ІТ нерідко 
покладаються основні надії, пов’язані з цифровою трансформацією, 
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але при цьому часто випускається з уваги, що прогрес може стопорити 
розрив поколінь – він викликає тертя між керівниками «старої гвардії» 
і новим поколінням розробників, їх ще називають «народженими в 
хмарі». Вікові співробітники дуже часто перешкоджають 
впровадженню нових і вдаліших інструментів, що ставить під сумнів 
успішність бізнесу.  

Гібридна хмара – це не завжди економія. Останнім часом 
кількість заголовків про приголомшливу економію, яку обіцяє 
застосування публічних хмар, значно зменшилася. Не розшифровані в 
явному виді в договорі провайдера резервування або шифрування 
даних, за які стягується додаткова плата, плата за передачу даних, 
вибір непідходящого тарифу, набір додаткових послуг – усе це 
охолодило запал клієнтів, що вирішили, що можуть задешево звалити 
на хмарних провайдерів обслуговування своїх служб і сервісів. До 
цього треба додати вартість витрат на підтримку приватної 
інфраструктури, яка працює 24 години на добу. Стає очевидним, що 
чинник непрямих витрат на управління декількома складними 
середовищами і гібридною хмарою здорожить і без того чималі  
ІТ-бюджети на підтримку інфраструктур.  

Комбіновані хмари, проте, дають підприємствам можливість 
оперативно розширювати наявні обчислювальні потужності за рахунок 
ресурсів хмарного провайдера, мігрувати віртуальні машини в хмару 
IaaS-провайдера і назад. Не можна говорити, що застосування 
гібридних хмар набагато економічніше приватних або публічних. Річ у 
тому, що кожен випадок їх розгортання унікальний і залежить від того, 
яку інфраструктуру підприємство переносить в хмару.  

Ще до вибору постачальника треба прорахувати можливий 
сценарій використання хмарної інфраструктури. Це допоможе 
спрогнозувати бюджет на різні варіанти розвитку ситуації. При виборі 
плану треба прогнозувати потенційне завантаження ресурсів в різних 
ситуаціях. Без цього прорахунку може виникнути ситуація, при якій в 
довгостроковій перспективі хмарна інфраструктура може обходитися 
дорожче за локальну, що суперечить основній ідеї хмари – економії. 

Гібридна хмара дуже зручна для розробки і тестування, 
впровадження вимогливих до ІТ-ресурсів продуктів, пробної 
експлуатації нових систем. Важливо пам’ятати про те, що хмара – це 
не просто деяка кількість файлів на хмарному сервері. Хмара 
(приватна, публічна або гібридна)  стає хмарою, коли автоматизовано 
надання послуг, їх адміністрування і оплата. 
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Є.Ю. Стоян, канд. техн. наук, доц. (ХДУХТ, Харків) 
 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ 

 

Інформаційні технології проникають в усі сфери людської 
діяльності, забезпечують поширення інформаційних потоків в 

суспільстві, утворюючи глобальний інформаційний простір. Майже усі 
сфери життєдіяльності суспільства вже не можуть існувати без 

використання інформаційних технологій. Найважливішою частиною 
цього процесу є комп’ютеризація освіти. 

На даний час в Україні йде становлення нової системи освіти, 
орієнтованій на входження у світовий інформаційно-освітній простір. 

Комп’ютерні технології покликані стати обов’язковою 
частиною цілісного освітнього процесу, що значно підвищує його 

ефективність. Як зазначає більшість дослідників, тенденції до 
комп’ютеризації освіти будуть прискорюватися незалежно від умов. 

Однак, як вважають багато дослідників, молодь знайома в основному з 
ігровими комп’ютерними програмами і використовують комп’ютерну 

техніку для розваг. При цьому пізнавальні та освітні мотиви роботи з 

комп’ютером находяться приблизно на двадцятому місці. Таким 
чином, для вирішення пізнавальних і навчальних завдань комп’ютер 

використовується не в повній мірі. 
Проблема широкого застосування комп’ютерних технологій в 

сфері освіти за останнє десятиріччя викликає підвищений інтерес у 
вітчизняній педагогічній науці. 

Метою даної роботи стало дослідження значущості 
впровадження і використання інформаційних технологій в 

українському суспільстві і українській освіті. 
Основні педагогічні цілі інформаційних технологій на заняттях 

складаються з розвитку особистості того, хто навчається, що включає в 
себе: розвиток творчого, конструктивно-пошукового мислення, 

розвиток комунікативних здібностей; розвитку вміння приймати 
неординарні рішення в складних рольових ситуаціях; вдосконаленні 

навичок дослідницької діяльності. 
Потенціал інформаційних технологій в сучасній системі освіти 

визначається широким спектром розвитку людської особистості 
(емоції, інтелект, світогляд, самостійне творче і критичне мислення, 

естетичне свідомість та ін.). Питання розвиваючого потенціалу 
інформаційних технологій все більше привертають увагу вітчизняних 

психологів і педагогів, які працюють над концепцією «електронної 
педагогіки», оскільки вони вважають, що інформаційні технології 

надають для розвиваючого навчання чимало можливостей. 
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Наприклад, реалізація принципу наочності і можливість 

використовувати аудіо-, відео-, графічні фрагменти, дозволяє 

об’єднати в потрібних комбінаціях різні види наочності. На цьому 

принципі заснований перспективний і новий напрямок в педагогіці, що 

потребує особливої уваги – медіаосвіта, що виступає за вивчення 

закономірностей масової комунікації. Основне завдання медіаосвіти –

підготувати нове покоління до життя в сучасних інформаційних 

умовах, до сприйняття різної інформації, навчити людину розуміти її, 
усвідомлювати наслідки її впливу на психіку, опановувати засобами 

спілкування на основі невербальних форм комунікації за допомогою 

технічних засобів і сучасних інформаційних технологій. 

Зокрема, інформаційні технології дозволяють перейти від 

жорстко регламентованих засобів організації навчально-виховного 

процесу до розвиваючих та активізуючих і дають можливість 

організувати навчання як колективну, спільну діяльність і при цьому 

диференціювати і індивідуалізувати процес навчання, створивши 

умови для прояву і розвитку здібностей кожного студента. 

Усе перераховане, як вже доведено, дозволяє використовувати 

більш широкий спектр форм і методів навчання, забезпечує більш 

розгорнутий обсяг інформації за рахунок використання наочності. 
Таким чином, згідно з безлічі досліджень, в сучасному 

суспільстві все більшого поширення набувають інформаційні 

технології в своїх різних формах і видах. Завдяки їм, людина може не 

тільки використовувати всі переваги, який має процес читання книги, а 

й реалізовувати свої творчі ідеї в віртуальному світі. Значення і роль 

інформаційних технологій в сучасному суспільстві високі, тому що 

висока роль інформації і продовжують зростати в геометричній 

прогресії. Сьогодні інформаційні технології це комплексний засіб 

освоєння людиною навколишнього світу. Інформаційні технології в 

освіті дозволяють використовувати більш широкий спектр форм і 

методів навчання, щоб забезпечити більш розгорнутий обсяг 
інформації за рахунок такого важливого компонента навчальної 

системи, як наочність, який інформаційні технології можуть 

забезпечити в повному обсязі. Тому з’явилося такий напрямок в 

педагогіці, як медіаосвіта. Крім того, одним з сучасних шляхів 

інтенсифікації та оптимізації навчального процесу є інформатизація 

освіти, і зокрема, використання комп’ютерних технологій, з метою 

включення освітніх установ у відкритий освітній простір. 
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В.В. Чаговець, канд. екон. наук, доц. (ХДУХТ, Харків) 

 

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ  

ДО НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 

Інноваційні технології навчання належать до інструментів 

реалізації компетентнісного підходу до формування змісту освіти, які 

більше називають технологіями «активного навчання». Сформована в 

процесі такого навчання орієнтація студентів у реаліях професійної,  

наукової, культурної «життєвої» складових дає їм змогу бачити 

перспективи трудової діяльності, планувати та реалізовувати задуми, 

розвивати свої здібності.  
Із використанням інноваційних підходів до навчання на основі 

застосування інформаційно-комунікаційних технологій стає можливою 

компенсація недоліків традиційного навчання, для якого насамперед 

властивим є пасивний характер засвоєння знань більшістю студентів, 

тому що викладач лише передає інформацію. Це веде до формального 

засвоєння знань, але не розвиває здібності студентів. Крім того, 

засвоєння готових істин формує тип особистості, яка звикає 

використовувати готові рішення, а не тип особистості, яка їх 

розроблює та усвідомлює відповідальність за свій вибір, свої дії. 

Наступною особливістю традиційного навчання є переважно 

вербальний характер. На наш погляд, воно ефективне лише для тих 
студентів, у яких розвинуте абстрактне мислення. Студенти з наочно-

образним і наочно-дієвим мисленням відчувають великі труднощі в 

навчанні. Крім того, вербальний характер навчання недостатньо 

розвиває емоційну сферу, почуття студентів. Але ж загальновідомо, 

що інформація, яка не зачепила почуттів, не стає переконанням, не 

виявляється ні в професійній діяльності, ні в поведінці. Ще одна 

особливість традиційного навчання – масовість. Викладач працює з 

усіма студентами (із масою) і з кожним, але при цьому рідко 

використовується колектив як засіб розвитку особистості. Однак 

справжній цілісний розвиток індивідуальності можливий лише в 

спільності людей – колективі. Його гуманність і організованість 

забезпечує кращі умови для розвитку кожної особистості.  
Завдяки інноваційним технологіям навчання вдається уникнути 

вказаних недоліків традиційного навчання. Це забезпечують такі 

особливості інноваційних технологій навчання, як навчання в 

діяльності (замість вербального навчання), організація колективної 

діяльності мислення та використання групи (команди) як засобу 

розвитку індивідуальності.  
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Активно організована навчальна діяльність розвиває у студентів 

вміння спілкуватися, мислити і розуміти явища, здатність до 

практичної дії. Знання краще узагальнюються, закріплюються, 

переходять із загального плану у внутрішній план дії студентів. 

Виділення команд в групі студентів, проведення інтелектуальних 

змагань і дискусій між ними з імітацією виробничих ситуацій,  

надання переваги ігровій формі занять вимагають від викладача знання 

законів колективної діяльності, механізмів формування команд, 
траєкторій їх дій, принципів вияву лідерів, наукових основ 

гармонізації групових та індивідуальних інтересів тощо. Застосування 

інноваційних підходів до навчання з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій сприятиме формуванню в студентів 

ціннісних орієнтацій, взаємин, культури спілкування, культури 

мислення, методів діяльності.  

Упровадження сучасних технологій навчання на основі 

застосування інформаційно-комунікаційних електронних ресурсів є 

необхідною умовою успішної підготовки студентів будь-якого 

навчального закладу. Вирішення цього завдання неможливе без 

використання якісного навчального контенту, який складатимуть 

інтерактивні електронні матеріали: електронні підручники, посібники, 
презентації, тренажери, віртуальні лабораторні, ділові ігри, тести, 

анкети тощо. Він має забезпечувати найефективнішу взаємодію 

викладача та студента в інформаційно-освітньому середовищі. 

Електронні освітні ресурси і сформоване на їх підставі 

інформаційно-освітнє середовище мають чималий потенціал для 

підвищення якості навчання, який реалізується повною мірою у 

випадку, коли навчання має компетентнісно-орієнтовану 

спрямованість. Освітнє середовище, сформоване на базі засобів 

інформаційно-комунікаційних технологій, має спиратися на нові 

освітні технології, забезпечувати особистісно-орієнтоване навчання, 

пріоритетне формування в студентів практичних і дослідних навичок. 
Тільки в цьому випадку електронні освітні ресурси зможуть 

принципово змінити освітню діяльність, до якої включаються. 

Ефективним засобом реалізації компетентнісного підходу, який 

забезпечує перехід професійної підготовки майбутніх фахівців на 

якісно новий рівень, є створення виробничих лабораторій. Їх 

організація дозволить молоді фізично втілити різноманітні ідеї, 

зробити перші кроки і повірити у свої сили. Підтримка інноваційної 

творчості молоді необхідна для професійної реалізації та розвитку 

молодіжного підприємництва.  
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Секція 18. БІБЛІОТЕКА УНІВЕРСИТЕТУ І НАУКОВЕЦЬ  

У КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ ДО СВІТОВОГО 

НАУКОВОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ 

 
Л.Г. Бакуменко, канд. наук із соц. комунікацій, директор наук. 

бібліотеки (ХДУХТ, Харків) 

 

АНАЛІЗ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ФОНДУ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ 

УНІВЕРСИТЕТУ: БІБЛІО- ТА НАУКОМЕТРИЧНИЙ ПІДХІД 

 

Ураховуючи стан підготовки наукових кадрів в Україні, 

спираючись на статистичні показники, можна наголосити на тому, що 

наша держава має значний науковий потенціал, із 170 тис. науковців – 

60 тис. кандидати наук, 20 тис. доктори наук, а також українці щорічно 

патентують 10–15 тис. винаходів та ідей. 

Суттєва роль у цьому належить закладам вищої освіти (ЗВО), 

одним із основних завдань яких є здійснення наукової і науково-

технічної діяльності. Розвиток будь-якої науки значною мірою 

реалізовується через здійснення досліджень, які базуються на аналізі 

накопичених досягнень та подальшій розробці і впровадженні новітніх 

ідей, і результатом яких є захищені дисертації – інтелектуальний 

інформаційний науковий продукт – як різновид документного потоку.  

В останні роки в усьому світі спостерігається сплеск інтересу до 

так званих «метрій» (бібліометрії, наукометрії та ін.). Їх сутність 

полягає в підрахунку, поєднанні, тлумаченні та порівнянні різних 

елементів документопотоку. Вони уможливлюють отримання 

кількісної інформації про публікаційну активність учених на рівні 

країн, регіонів, міст або інститутів, що використовується для 

порівняльного аналізу наукової продуктивності. Дані, отримані за 

допомогою метричних досліджень, ефективно застосовуються в різних 

оціночних процедурах, дають змогу визначати розвиток або регресію 

того чи іншого наукового напряму. 

Сьогодні підвищується рівень вимог до наукових публікацій, 

критеріїв якості наукових робіт. Необхідно визнати, що проблема 

оцінки якості наукових досліджень і дисертаційних робіт на сьогодні є 

найбільш актуальною. Якщо інформація про кількість науковців, 

аспірантів і докторантів, вікові характеристики науково-педагогічних 

співробітників відслідковується і реєструється держстатистикою, то 

відомості щодо продуктивності наукової роботи та публікаційної 

активності дисертантів вкрай обмежені. Тому актуальність питань 

аналізу дисертаційних робіт, їх якості не викликає заперечень. 
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Ураховуючи все вищесказане, з метою оцінки продуктивності 
науково-дослідної роботи працівниками наукової бібліотеки здійснено 
бібліо- та наукометричний аналіз дисертацій, захищених науковцями 
Харківського державного університету харчування та торгівлі 
(ХДУХТ), і дисертаційного фонду Наукової бібліотеки вишу.  

Бібліо- та наукометричний аналіз дисертацій здійснено за період 
з моменту створення університету в 1967 і до 2017 р. – 50 років. 
Кожного року наш заклад вищої освіти (ЗВО) поповнюється молодими 
науковцями, а фонди наукової бібліотеки університету збагачуються 
інформацією про результати їх досліджень, зафіксовані в дисертаціях. 
Загальна кількість розглянутих дисертацій становить 600 примірників, 
із них: 439 – захищені в ХДУХТ (наявні у фонді Наукової бібліотеки 
університету), 161 – захищені в інших установах та організаціях 
України та зарубіжжя. 

У ході дослідження було з’ясовано: 
– динаміку захисту дисертацій в університеті та захисту 

дисертацій науковців ХДУХТ в інших установах та організаціях за 
період з 1967 до 2017 р.; 

– динаміку дисертаційного фонду за періоди: 1967–1999 рр., 
2000–2017 рр.; 

– динаміку захисту дисертацій за спеціальностями; 
– дисертаційні роботи, захищені іноземними громадянами; 
– співвідношення кількості кандидатських і докторських 

дисертацій; 
– статистичне дослідження географії захисту дисертацій 

науковців ХДУХТ в інших установах та організаціях. 
Таким чином, проведений бібліо- та наукометричний аналіз 

дозволив визначити ступінь актуальності і важливості здійснених 
досліджень науковцями ХДУХТ, рівень вивченості напрямів наукових 
досліджень, ефективність і результативність наукової діяльності 
університету в цілому, перспективні напрями наукових розвідок 
учених вишу. Аналіз дисертаційного фонду показав, що університет 
має потужний науковий потенціал, у процесі виконання дисертаційних 
досліджень розв’язуються актуальні проблеми, пов’язані зі 
спеціалізацією університету.  

Спираючись на показники, визначені в результаті бібліо- та 
наукометричного аналізу дисертаційного фонду, враховуючи 
історичне значення отриманої інформації, її цінність, з’являється 
можливість прогнозувати теми наукових розвідок, сприяти розвитку 
наукового потенціалу через підтримку новітніх досліджень, що 
ініціюють молоді науковці. Це сприятиме підвищенню рівня 
представленості наукових здобутків вишу в науковому середовищі та 
зростанню авторитету вітчизняної науки у світі. 
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О.О. Безпала, заввідділом КНОДОК наук. бібліотеки (ХДУХТ, Харків) 
 

ЛІТЕРАТУРНИЙ ПОРТРЕТ ЧИТАЧА 

 

Бідна нація не та, що має бідну землю, 

 на якій її історія почалася, 

   а та, яка має бідну національну свідомість. 

  Лев Силенко 

  

З метою покращення обслуговування користувачів наукової 

бібліотеки нашого університету та бажанням стати якомога ближчими 

до своїх відвідувачів бібліотека провела анкетування на тему 

«Літературний портрет читача». Нам було цікаво дізнатися про 

вподобання нашої молоді та людей старшого покоління. Однією з ідей 

було провести паралелі між літературними смаками студентів та 

викладачів. Та, на жаль, викладачі не виявили великого бажання 

поділитися своїми думками та вподобаннями, а можливо, їх повністю 

поглинула наукова діяльність, бо із 120 усіх осіб, анонімно опитаних, 

лише 20  викладачів погодилося дати відповідь; співробітників – 30, 

студентів – 70. 

А в цілому, картина виявилась така. На питання, чи ще читають 

наші відвідувачі на дозвіллі і яким жанрам віддають перевагу, 

більшість опитаних відповіли, що читають із задоволенням. Жанри – 

на диво! – найрізноманітніші, що свідчить про різнобічні інтереси 

нашого контингенту. Студенти найчастіше називали такі напрями: 

фантастичний, детективний, психологічний, романтичний, науково-

популярний, пригодницький, історичний, містичний (хоррор), 

антиутопічний, гумористичний тощо. Старше покоління – підтримали 

все вище назване, але на перше місце винесли класику і додали 

публіцистику. 

«Королем» української літератури одностайно були названі:  

Т. Шевченко, Л. Українка, Л. Костенко, І. Франко, М. Гоголь,  

І. Котляревський, М. Коцюбинський, І. Багряний, С. Жадан, В. Шкляр, 

Л. Дашвар, С. Талан, О. Вишня, П. Глазовий. Зарубіжні «королі» –  

А. Конан Дойл, С. Кінг, В. Шекспір, О. Пушкін, А. Камю, А. Крісті, 

Дж. Лондон, Ф. Достоєвський, О. Уайльд, Е. Хемінгуей, Е.М. Ремарк, 

П. Коельйо, Р. Бредбері, С. Алексієвич, В. Пелевін, Я. Вишневський та ін. 

Що ж до книги, яку має прочитати кожна людина, студенти 

пропонували такі: «Війна та мир» Л. Толстого, «Алхімік» П. Коельйо, 

«Маленький принц» А. де Сент-Екзюпері, «Ідіот» Ф. Достоєвського та 

ін. У викладачів на першому місці Біблія, а далі: «Батьки та діти»  

І. Тургенєва, твори А. Макаренка (які, до речі, зараз дуже популярні в 
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Європі), Декларація незалежності США, література щодо надання 

першої медичної допомоги, збірник законів, твори Е.М. Ремарка та 

багато інших. 

Автор статті, в свою чергу, рекомендує кожному патріоту 

України прочитати твір Лева Силенка «Мага Віра» – своєрідну біблію 

справжнього українця. 

Про те, чи має ще книга вплив на читача, були дані такі теплі та 

обнадійливі відповіді: 

– книжки виховують, а техніка лише полегшує життя; 

– через книгу людина пізнає світ і культуру, розвиває мислення; 

– книга допомагає абстрагуватися; це світ, який ми уявляємо 

самі; 

– книга може змінити світогляд, якщо прочитана в потрібний 

час; 

– книга – сховище ідей, думок, джерело натхнень, пропагандист 

вічних цінностей; 

– книга – ліхтар, що дає світло кожному, хто ним користується 

тощо. 

На запитання, чи можуть електронні книги замінити паперові, 

відповідали так:  

– ніщо не замінить аромату паперової книги та зручності її 

використання; 

– паперова книга має повне право на своє існування, бо це 

ритуал; 

–  можливе паралельне існування цих двох джерел. 

Висновки обнадійливі – народ читає, а формат паперової книги 

має місце бути. А наша бібліотека в свою чергу зробить усе можливе 

для руху вперед в комплектуванні сучасними популярними творами.  
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Л.Г. Геворкян, зав. сектором наук. бібліотеки (ХДУХТ, Харків) 

Л.Г. Бакуменко, канд. наук із соц. комунікацій, директор наук. 

бібліотеки (ХДУХТ, Харків) 

 

ДОСВІД РОБОТИ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ УНІВЕРСИТЕТУ  

З НАУКОМЕТРИЧНОЮ БАЗОЮ ДАНИХ INDEX COPERNICUS 

 

Загальновизнаними критеріями ефективності закладів вищої 

освіти, крім якості підготовки фахівців, є обсяг та рівень здійснюваної 

на його базі науково-дослідної діяльності. А наукометрія – це якраз і є 

та область знання, що вивчає науки статистичними дослідженнями 

структури і динаміки наукової діяльності. Для підвищення 

ефективності наукової діяльності вчених створюються нові критерії 

оцінки та їх показники якості. До основних критеріїв оцінки можна 

віднести: індекс Хірша (h-індекс); індекс цитування наукових статей; 

імпакт-фактор журналу; індекс оперативності; індекс самоцитування і 

інші. Ціллю застосування показників та індикаторів наукометричних 

баз даних є: 

– оцінка існуючих напрямів розвитку науки і технологій; 

– оцінка конкурентоспроможності в визначених наукових 

областях в межах організації, країни;  

– оцінка (експертиза) пропонованих вченими проектів; 

– оцінка результативності діяльності наукових організацій; 

– виявлення та оцінка успішності взаємодії організацій; 

– оцінка результативності наукової діяльності окремих вчених; 

– формування наукових груп для виконання проектів; 

– складання рейтингів організацій та авторів всередині країни; 

– участь в міжнародних рейтингах;  

– оцінка обґрунтованості і визначення розмірів фінансової 

підтримки наукових досліджень. 

Існує кілька основних баз даних, які обчислюють перераховані 

вище показники, найважливіші з них Scopus та Web of Science, а також 

використовуються Citations in Economics, Google Scholar, Index 

Copernicus тощо. Зокрема, Харківський державний університет 

харчування та торгівлі працює з наукометричною базою даних Index 

Copernicus. Наш перший досвід роботи з Index Copernicus відбувся у 

2014 р. коли ми отримали Сертифікати з дозволом на реєстрацію у цій 

базі даних двох збірників наукових праць: «Економічна стратегія і 

перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг», «Прогресивні техніка 

та технології харчових виробництв ресторанного господарства і 

торгівлі». 
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Index Copernicus − онлайнова міжнародна наукометрична база 

даних з внесеної користувачем інформації, в тому числі наукових 

установ, друкованих видань і проектів, створена в 1999 р. у Польщі з 

метою просування досягнень науки та підтримки національного й 

міжнародного співробітництва між ученими, видавцями наукових 

журналів та науковими організаціями. База даних має кілька 

інструментів оцінки продуктивності, які дозволяють відстежувати 

вплив наукових робіт і публікацій, окремих вчених або науково-

дослідних установ. На додаток до продуктивності Index Copernicus 

також пропонує традиційне реферування та індексування наукових 

публікацій.  

Index Copernicus містить три інструменти оцінки продуктивності 

авторів і видавництв, за допомогою яких можна відслідкувати наукові 

роботи й публікації як учених так і наукових установ: IC Publishers 

Panel (для редакторів), IC Scientists (для дослідників), ICI Science 

Evaluation (для наукових установ, науково-дослідних інститутів, 

університетів та ін.). 

Для того, щоб використовувати продукти Index Copernicus, слід 

зареєструватися та увійти в систему (http://www.indexcopernicus.com) і 

вибрати один із цих трьох інструментів. На сайті Index Copernicus 

міститься така інформація: анотації розміщених тут наукових 

публікацій; індексування журналів (наукових публікацій); ранжування 

журналів; реферування журналів; налагодження наукового 

співробітництва та укладання спільних наукових проектів. Index 

Copernicus (IC) пропонує персональний доступ до найактуальніших 

публікацій та досліджень. Кожен науковець визначає обсяг інформації, 

яку він хоче розмістити на сайті. Обрана інформація надходить 

безпосередньо на свій власний браузер, заощаджуючи час і зусилля. 

Співробітниками наукової бібліотеки на сьогодні розміщено 

метадані про статті зі збірників наукових праць університету 

«Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та 

послуг», «Прогресивні техніка та технології харчових виробництв 

ресторанного господарства і торгівлі» з 2014 по 2018 рр. – понад 600. 

Ця робота сприяє поширенню інформації про наукові здобутки 

університету серед світової наукової спільноти. 

Таким чином, активне використання різних наукометричних баз 

даних не викликає сумніву. А результатом цієї діяльності може бути 

міжнародне визнання та можливість подальшої співпраці з науковцями 

з різних куточків світу. 
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Ю.М. Главчева, заст. директора наук.-техн. бібліотеки (НТУ «ХПІ», 

Харків) 

А.В. Ларіна, заст. директора наук. бібліотеки (ХДУХТ, Харків) 

 

ДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕК ЗВО 

 

Сучасний університет є інституцією, яка виконує важливу для 

суспільства місію. Навчання спеціалістів, розвиток наукових шкіл, 

підтримка науковців, виховання морально досконалої та 

високоосвіченої особистості. Бібліотека університету є підрозділом, 

який приймає участь у виконанні вищевказаних завдань. 

Бібліотека еволюціонує відповідно до актуальних завдань 

університетів. Змінюються зміст, методика та форми роботи. 

Лишаються традиційні напрями, з’являються нові актуальні. 

Вдосконалюється традиційне інформаційне забезпечення 

освітнього та наукового процесів: створення власних документних 

фондів та електронних ресурсів; забезпечення доступу до зовнішніх 

ресурсів авторитетних інформаційних компаній; формування у 

користувачів компетенцій та навичок «Куратора змісту» (фахівця по 

роботі з інформацією).  

Науковий процес є важливим напрямом діяльності університету. 

Крім інформаційного забезпечення та досліджень, він включає відбір 

видання або електронного ресурсу для публікації, підготовку 

публікації та роботу над академічною репутацією. 

Бібліотеки активно долучилися до забезпечення видимості 

публікацій вітчизняних учених та доступності відомостей про них у 

світовій системі наукових комунікацій. Якісне представлення 

наукового доробку учених університету у глобальному 

інформаційному просторі вирішується шляхом упровадження та 

підтримки інституціональних репозитаріїв. Успішне вирішення цих 

завдань можливе завдяки тому, що співробітники бібліотек володіють 

знаннями про принципи формування власних ресурсів та умови їх 

взаємодії з зовнішніми ресурсами та пошуковими системами.  

Підтримка академічної репутації вчених є одним з пріоритетних 

напрямів роботи тому, що від рівня академічної репутації кожного 

вченого залежить оцінка академічної установи в цілому. У бібліотеках 

проводиться методична робота щодо коректного формування 

авторських профілів (ResearcherID, Scopus, Google Scholar, Open 

Researcher and Contributor ID). Спеціалісти бібліотек володіють 

навичками роботи з наукометричними базами, активно 

використовують методи наукометрії. Вони постійно діляться знаннями 
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між собою, проводять науково-практичні семінари для науковців, 

популяризують заходи від провідних фахівців України з наукометрії 

серед користувачів. Наприклад, популярністю серед колег 

користуються регулярні вебінари від компанії Clarivate Analitics, на 

яких можна не лише отримати інформацію, а й задати питання 

безпосередньо фахівцю компанії. 

Крім публікаційної підтримки авторів (підбір авторитетних 

видань для публікацій), бібліотеки співпрацюють з редакціями 

наукових видань університетів у напрямку забезпечення передумов 

для входження періодичних видань, збірників наукових праць до 

профільних та наукометричних БД. 

Останні роки бібліотеки долучилися до популяризації принципів 

Академічної доброчесності. Імплементація принципів Академічної 

доброчесності (АД) сприятиме підвищенню якості освітнього та 

наукового процесів. В Україні триває процес введення в дію 

Національного репозитарію академічних текстів (НРАТ). Одним з його 

завдань є формування ресурсу, за яким інформаційні системи 

перевірки текстів на плагіат будуть шукати подібності у текстах. 

Документи з Інституційних репозитаріїв стануть складовою частиною 

НРАТ. Важливим у цьому напрямку також є навчання основам 

академічного письма, оволодіння інструментами для коректного 

формування переліку літератури (EndNote, Mendeley, Zotero) та ін. 

Це далеко не повний перелік напрямів діяльності бібліотек. Не 

припиняється науково–дослідницька робота: науково–бібліографічне 

опрацювання та розкриття фондів, бібліографічне формування 

історичних колекцій, дослідження історичних подій та науково-

методична робота задля удосконалення бібліотечних технологій, тощо. 

Культурно-освітня робота є дуже різноманітною та проводиться 

для широкої аудиторії користувачів: соціально-культурні акції, творчі 

вечори, виставки, дні народження читачів в бібліотеці та ін. 

За різноманітністю напрямків діяльності, можна визначити, що в 

сучасній бібліотеці основна увага приділяється визначенню та 

забезпеченню виконання широкого спектру інформаційних потреб 

користувачів. Користувач бібліотеки – читач, який може бути 

студентом, викладачем, науковцем, співробітником ЗВО або ні. 

Визначення потреб користувачів сприяє появі нових актуальних 

послуг і сервісів у бібліотеках, які потрібні на даному етапі. Зміни на 

основі потреб університету та цільової аудиторії користувачів 

сприяють позитивним упровадженням в бібліотеці. Бібліотекарі є 

самовідданими своїй справі, вони не байдужі до потреб своїх 

користувачів, тому бібліотека завжди була, є і буде відкритою для усіх.  
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Т.Б. Грищенко, директор наук. бібліотеки (ХНУРЕ, Харків) 
О.М. Нікітенко, канд. техн. наук, доц. (ХНУРЕ, Харків) 
 

ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ БІБЛІОТЕК 
 

Останніми роками спостерігається зростаючий попит для 
некомерційних організацій, щоб надати доказ їх цінності для окремої 
особи, для їх батьківських організацій та для суспільства. Для 
бібліотек традиційно така цінність сприймається як таке, що само 
собою зрозуміле. Однак користувачі стають все більш незалежними в 
практиці пошуку інформації, а також інформація, як здається, є 
безкоштовною в Інтернет, так що вигоди, що одержують від 
бібліотечних послуг, викликають сумнів не тільки через фінансування 
установ, але й через громадськість. 

Тут вплив визначається як вплив бібліотек та їх сервісів на 
окрему особу та/або на суспільство.  

Аспектами впливу бібліотек є: 
– вплив може бути негайним чи подовженим; 
– вплив може бути далекосяжний чи обмеженим; 
– вплив може бути навмисним чи ненавмисним; 
– фактичні вигоди для користувача відрізняються від 

потенційних вигод. 
В залежності від попереднього досвіду і компетенції бібліотечна 

діяльність та послуги можуть мати різний вплив на різні групи або 
особи. 

Вплив бібліотек можна поділити на такі напрями: 
а) вплив на особу; 
б) вплив на бібліотечну установу чи спільноту;  
в) соціальний вплив. 
В усіх трьох випадках, вплив може стосуватися змін в особах, 

групах, установах чи суспільстві, але також може створювати 
економічну цінність. 

Вплив на особи взагалі означає вплив бібліотечних контактів та 
бібліотечних сервісів на окрему особу, але це може також стосуватися 
цілої групи. 

Цей вплив може мати такі ефекти: 
a) зміна в навичках та компетентностях; 
б) зміна у відносинах та поведінці;  
в) найвищий успіх у дослідженнях, навчанні чи кар’єрі; 
г) особисте благополуччя. 
Бібліотечні сервіси можуть привести до успіху в наукових 

дослідженнях, вивченні і навчанні, або в своїй професії. 
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У всіх цих сферах можливі такі ефекти: 

– заощаджений час в пошуку інформації; 

– вдосконалення дослідницьких навичок і критичного мислення; 

– вибір релевантної інформації щодо питання цілеспрямованими 

пошуку; 

– актуальність дослідницької теми  користувача; 

– кращі кар’єрні шанси  за рахунок поліпшення інформаційної 

грамотності. 

Академічний успіх може виявитися:  

– в коротшій тривалості навчання; 

– у високих оцінках з іспитів; 

– в утриманні студента; 

– у високому рівні зайнятості після іспитів; 

– у якості публікацій (високий імпакт-фактор, публікація в 

рецензованих журналах). 

Стратегія планування бібліотек починається з ідентифікації та 

формулювання призначення бібліотеки та довготермінових цілей і 

короткотермінових завдань.  

Більшість бібліотек є частиною установ – суспільства, школи, 

комерційної фірми чи університету – і призначення і цілі бібліотеки 

мають  бути скореговані з такими її батьківської установи. У зв’язку з 

цим вплив бібліотечних сервісів має підтримувати інституційні та 

стратегічні цілі організації. 

Під час планування впливу варто розглянути питання про те, 

що: 

– вплив не завжди є передбачуваним; 

– він буде часто тільки ставати видимим з плином часу; 

– вплив може бути вищим, якщо виграш у навичках і 

компетентностях або зміни в поведінці, здається вигідним для 

користувача  (наприклад, перед іспитом);   

– зміни в осіб є більш вірогідними, якщо вони базуються на 

попередніх навичках і компетентностях; 

– позитивний досвід бібліотечних контактів привертає 

користувачів для навчання за допомогою бібліотечних сервісів. 

Таким чином, бібліотека закладу вищої освіти може впливати як 

на успішність студентів, так і допомагати вченим у поширенні їх 

наукових здобутків.  
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М.В. Дмитрієва, метод. І кат. (ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, Харків) 
 

КОМУНІКАТИВНІ БІБЛІОТЕЧНІ СЕРВІСИ 

 

Бібліотека закладу вищої освіти (ЗВО) помітно відрізняється від 

традиційного розуміння бібліотеки як сховища літератури. Це 

викликано активним використанням телекомунікаційних технологій, 

впровадженням електронних освітніх ресурсів, які розміщені на 

електронних носіях інформації. Важливу роль в бібліотеці ЗВО має 

каталог наявних навчальних матеріалів. Поява та впровадження 

електронних каталогів і їх розміщення в мережі дозволяє студентам, 

викладачам та співробітникам отримувати необхідну інформацію 

безпосередньо на робочому місці та займатися самостійно. Але 

самостійна робота не дає такого результату, як спілкування та 

взаємодія з іншими людьми. 

Н.Г. Грабар (канд. наук із соц. ком., доцент кафедри культурних 

універсалій  ХНТУСГ) виділяє два типи взаємодії. Перший тип Á – 

«медіатизовані комунікативні практики», які включають в себе: 

використання для спілкування та обміну інформацією Інтернет, 

інтерактивні можливості, електронну пошту. Другий тип – 

«безпосередні комунікативні практики» – традиційні форми 

спілкування. 

За кордоном «живе» спілкування останнім часом стає 

предметом розкоші, можна сказати, мистецтвом. І в нашій країні 

молодь потребує спілкування і взаємодії. Для студентів першого курсу 

проводяться лекційні та практичні заняття з курсу «Інформаційні 

ресурси наукової бібліотеки ХНУМГ ім. О.М. Бекетова». На лекційних 

заняттях студентів знайомлять з бібліотекою та її структурою, 

розкладом роботи, сервісними послугами, довідково-бібліографічним 

апаратом та проводять ознайомчу екскурсію бібліотекою. Практичні 

заняття включають в себе проходження дистанційного курсу. Мета 

цього курсу – надати студентам сукупність знань, вмінь і навичок, що 

забезпечать оптимальне здійснення індивідуальної інформаційної 

діяльності. Усіх користувачів бібліотеки знайомлять з електронним 

каталогом (koha.kname.edu.ua), який на сьогодні налічує понад  

140 тисяч описів; розповідають про можливості Цифрового 

репозиторію (eprints.kname.edu.ua), який становить собою місце для 

зберігання електронних версій праць викладачів, методичних вказівок 

тощо. Програма відкритого доступу надає користувачам доступ до 

ресурсів Цифрового репозиторію в режимі 24/7. 

З метою розширення масштабу обміну та отримання інформації 

наукова бібліотека ХНУМГ ім. О.М. Бекетова є учасницею проекту 
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«Єдина картка читача», який стартував 1 вересня 2013 року у 

бібліотеках ЗВО міста Харкова. 

Соціальні мережі стали невід’ємною частиною нашого життя. 

Згідно зі статистикою підлітки майже 10% свого життя проводять у 

соціальних мережах. Значна частка цього часу припадає на Facebook та 

Instagram, які характеризуються легкістю у використанні та широкою 

базою фільмів та музики. Тому бібліотека вже має сторінку в Twitter,  

Facebook, Instagram та має канал на YouTube. 

Обсяг даних, отриманих у результаті наукових досліджень, 

постійно зростає. Можливість виявити важливі зв’язки між минулими і 

поточними дослідженнями, між співпрацюючими вченими, між 

фінансуванням і успіхами досліджень має величезне значення. Тому 

корисними комунікативними сервісами наукової бібліотеки ХНУМГ 

ім. О.М. Бекетова є пошукова платформа Web of Science та база даних 

Scopus. 

Набір даних Web of Science Core Collection платформи  Web of 

Science пов’язаний з регіональними індексами цитування, патентними 

даними, спеціалізованими предметними індексами й індексом наборів 

дослідних даних – всього в загальному обсязі більш ніж 33 тисячі 

журналів, завдяки чому користувачі можуть проводити по-

справжньому всеосяжний пошук. Також платформа надає можливість 

налаштування й індивідуальної підписки для потреб установи – 

вибирати одну базу даних, всі бази даних або створювати необхідну 

комбінацію. Якщо користувач додасть архівні дані, то зможе виявити 

важливі зв’язки з більш ніж 100-річної історії багато дисциплінарних 

досліджень, використовуючи в роботі або навчанні найбільш вагомі 

досягнення минулого. 

Scopus – це бібліографічна і реферативна база даних та 

інструмент для відстеження цитованості статей, опублікованих у 

наукових виданнях. На січень 2017 року містить понад 50 млн 

реферативних записів. База індексує наукові журнали, матеріали 

конференцій та серіальні книжкові видання, надає користувачам 

можливість використання унікальних ідентифікаторів авторів для 

формування пошукових запитів та налаштування оповіщень 

(електронною поштою) щодо змін у профілі авторів.  

Отже в науковій бібліотеці ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 

різнобічно представлені комунікативні сервіси. Студенти, викладачі та 

співробітники отримують необхідну інформацію, яку роблять основою 

для прийняття рішень, діляться інформацією, взаємодіють один з 

одним. Бібліотека надає таку можливість. Бо як сказав Вінстон 

Черчіль: «Хто володіє інформацією, той володіє світом».  
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БІБЛІОТЕЧНІ СЕРВІСИ ЯК НЕОБХІДНИЙ КОМПОНЕНТ  

СУЧАСНОЇ БІБЛІОТЕКИ 
 

Образ сучасної бібліотеки формується завдяки її переоснащення 

за рахунок інформаційно-комунікаційних технологій, підключення до 

всесвітньої інформаційної мережі, включення в інформаційний ринок. 

Бібліотека набула рис медіаструктури в єдиній комунікаційній сфері 

суспільства [1]. 

Результатом діяльності бібліотеки є бібліотечно-інформаційні 

послуги, завдяки яким здійснюється задоволення інформаційних 

потреб користувачів. Всі види бібліотечних послуг можна об’єднати в 

три групи: документні, комунікативні та бібліотечного сервісу. Читач 

бібліотеки має справу з такими послугами, як надання видань, видача 

видань по межбібліотечному абонементу, підготовка різного роду 

бібліографічних довідок, оглядів літератури, користування довідковим 

апаратом, виставки, відвідування культурно-масових заходів та ін. 

Для того щоб оптимально змоделювати бібліотечно-

інформаційні послуги та здійснювати інтерактивні комунікації 

необхідно постійно проводити моніторинг бібліотечного ринку. Тільки 

з його допомогою можна визначити ситуаційну кон’юнктуру, 

з’ясувати, які необхідні послуги, з якими властивостями, в якому 

обсязі і якої якості. Це дозволить орієнтувати бібліотеку на повноцінне 

задоволення індивідуальних побажань користувача. 

Одним з важливих компонентів сучасної бібліотеки, її 

привабливості, виступає сервісна складова роботи. Сервісна система 

являє собою своєрідний синтез культурно-освітніх та інформаційних 

потреб користувачів і ресурсного потенціалу бібліотеки, навичок і 

компетентності персоналу. 

Головна мета усіх новацій, які впроваджують у бібліотеці, – це 

ефективне, якісне та комфортне обслуговування користувачів. 

Обслуговування читачів за допомогою інформаційних технологій 

суттєво різниться від традиційного: користувачу стають доступні 

світові інформаційні ресурси, створюються індивідуальні умови 

використання інформації, кожен реальний читач бажає стати 

віртуальним, характерною особливістю якого є висока інформаційна 

культура. Ми розуміємо, що сьогодні центр уваги переноситься з 

кількісних показників на якісні як головні критерії оцінювання роботи 

бібліотеки: це й етика взаємовідносин бібліотекаря й читача, високий 

професіоналізм бібліотекаря, повнота й оперативність задоволення 
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читацьких запитів, розширення додаткових бібліотечних послуг з 

метою забезпечення комфортного обслуговування [2]. 

Виходячи з можливостей кожної конкретної бібліотеки, сервісна 

практика орієнтована на потреби і запити певних груп споживачів. В 

якості основних базових критеріїв бібліотечно-інформаційного сервісу, 

можна виділити наступні: 1) ситуаційну корисність для споживача; 

2) комфортність, зручність отримання послуги; 3) адресність, 

індивідуалізація послуги, аж до персоніфікації; 4) стабільність, 

постійний характер обслуговування; 5) особливий рівень якості; 

6) оперативність надання послуги; 7) гнучкість і пристосовність 

відповідно до динаміки споживчого попиту; 8) вичерпну повноту 

рекламної інформації; 9) об’єктивну соціальну і економічну вигоду 

бібліотеки. 

Аналізуючи діяльність сучасної бібліотеки можна відзначити 

багаторівневість організаційного устрою її організації, 

багатофункціональність підрозділів, технологічні перетворення, 

професійну різноманітність кадрового складу бібліотечних колективів. 

Також збільшення активності бібліотек в соціальних мережах дає 

позитивні результати для пропаганди бібліотек як культурно-

інформаційних центрів. Соціальні мережі можуть розглядатися як ще 

одна можливість здійснення бібліотечно-інформаційного 

обслуговування. По-перше, як простір для традиційних бібліотечних 

послуг та, по-друге, як інструмент для створення нових форм взаємодії 

з користувачами. 

Правильний вибір напрямів поліпшення обслуговування в 

умовах конкурентного економічного середовища дасть можливість 

бібліотекам брати участь у формуванні цивілізованого ринку 

профільних послуг і зацікавленого клієнтурного ринку, успішно 

функціонувати на них (наприклад, в якості медіотека, комп'ютерної 

віртуальної бібліотеки) і одночасно виконувати соціально обумовлену 

інформаційно-освітню функцію. 
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СУЧАСНА БІБЛІОТЕКА УНІВЕРСИТЕТУ  

В СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ  
 

Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту» закріплюють 
основні правові й організаційні засади функціонування системи вищої 
освіти. Зокрема, у цих актах сучасній бібліотеці як одному з основних 
підрозділів закладу вищої освіти, відводиться провідна роль у 
створенні умов для посилення інформаційного забезпечення освітніх і 
наукових програм підготовки фахівців. Це, насамперед, стосується 
актуальних питань використання бібліотекою високотехнологічних 
процесів формування фондів, адаптованих до інфопотреб ЗВО, 
створення інноваційних ресурсів, оперативного фахового підбору 
джерел релевантної інформації, вміння і здатності працівників 
бібліотеки професійно збирати, аналізувати, систематизувати наукову, 
бібліографічну, бібліометричну, наукометричну інформацію й дані.  

Крім того, в умовах модернізації вищої освіти бібліотека як 
активний учасник освітньо-наукового процесу має прагнути до 
оптимізації і вдосконалення технологій вивчення й обробки 
інформаційних запитів і завдань ЗВО, впорядкування і класифікації 
величезних масивів документів й інфопотоків з метою фахової 
підтримки публікаційної активності вчених, бренду окремого науковця 
і закладу в цілому. Так, у науковій бібліотеці Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого одним із 
структурно-функціональних завдань обрано створення електронного 
освітньо-наукового середовища, для виконання якого розроблена 
сучасна архітектура інфопростору, що відповідає світовим стандартам 
бібліотечно-інформаційного забезпечення учасників освітнього 
процесу знаннями, сприяє самоосвіті, творчості, науковим 
дослідженням. У цьому напрямі співробітниками бібліотеки 
впроваджуються сучасні технології оцифровки, а саме: переведення 
фондів із питань правознавства на електронні носії, формування 
електронної бібліотеки, створення бібліотеки е-копій раритетних 
видань, авторефератів дисертацій, стандартизованого електронного 
навчально-методичного комплексу тощо.  

Бібліотечні веб-портал і сайт НЮУ відповідає сучасним 
тенденціям і технологіям наочного представлення інформаційного 
контенту; за їх допомогою учасники освітнього процесу отримують 
доступ до електронних бібліографічних ресурсів, електронного 
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каталогу, університетського репозитарію, списків рекомендованої 
літератури до навчальних, наукових тем, освітніх сертифікатних 
програм тощо. 

Сьогодні актуалізується також питання тематичних комплексів 

та БД. Так, для створення комфортних умов роботи учасників 

освітнього процесу з інформацією у навчально-бібліотечному 

комплексі НЮУ ім. Ярослава Мудрого одним із нововведень читальних 

залів є кімнати для індивідуальної й групової роботи, де науковці 

можуть працювати над статтями та дисертаціями, наукові керівники – 

надавати консультації аспірантам, студенти – вивчати матеріали до 

занять, обговорювати проблемні питання, поставлені викладачами, 

тобто, по суті, запроваджені дискусійні клуби за інтересами, що сприяє 

розвитку комунікативних здібностей працювати командою. 

Архітектура та ландшафтний простір сучасних читальних залів й 

абонементів сприяють формуванню якісних умов організації освітньо-

наукової діяльності з дотриманням національних, міжнародних 

стандартів юридичної освіти й правової науки. Сучасні умови 

бібліотечного простору, в яких працюють учасники освітнього 

процесу, доступність, повнота й оперативність надання інформації 

мотивують науковців і студентів до генерації нових ідей, відбору, 

пошуку теоретичного підгрунтя розробок і практичного застосування, 

програмування параметрів поставленого завдання, співставлення 

досягнень і передових зразків, а також оцінки подальших перспектив 

освітньо-наукових досліджень.  
Ще однією інновацією в інфозабезпеченні учасників освітнього 

процесу є іміджева, профорієнтаційна та екскурсійно-оглядова робота 

сучасної бібліотеки університету, всебічне розкриття особливостей 

користування інформаційними послугами, що надаються. Йдеться про 

популярізацію відвідування читальних залів й інфолокацій, 

спеціальних lounge-просторів і зон сімейного дозвілля. Крім того, у 

бібліотеках ЗВО постійно проводяться стендові літературні виставки за 

темами подій світового й національного рівнів, що посилює 

інформування учасників освітнього процесу. Підсумовуючи, додамо, 

що нині бібліотека стає локацією, інноваційним вокспейсом для 

проведення науково-практичних конференцій, форумів, у тому числі 

міжнародних; комунікатором для ефективної взаємодії з вченими, 

студентами, окремими організаціями, кафедрами, інститутами, 

студентським сенатом, науковим товариством у вирішенні 

відповідальних завдань інфозабезпечення науки та освіти.  
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ПРОБЛЕМИ ПРАВОВИХ ЗАСАД ДІЯЛЬНОСТІ  

ЕЛЕКТРОННИХ БІБЛІОТЕК 

 
Суспільний розвиток людства протягом усього історичного 

періоду його існування супроводжувався декількома інформаційними 
революціями: винахід письменництва, поява друкарського обладнання, 
розвиток радіомовлення та телебачення, поява перших електронно-
обчислювальних машин. Наразі людство переживає ще одну 
інформаційну революцію: розвиток інформаційно-комунікаційних 
мереж, які  охоплюють усі континенти та держави. Завдяки стрімкому 
розвитку інформаційно-комунікаційних технологій можна досягти 
нового рівня не лише в сфері обміну новими знаннями, а й 
забезпеченні прав та свобод кожної особи та підвищення ролі 
громадян в участі управлінням держави та реалізації державної 
політики. Безсумнівно, формування структур інформаційного 
суспільства вимагає підтримки всього суспільства, а таке розуміння і 
підтримка в Україні є. Про це свідчить ряд урядових рішень, а також 
високий рівень активності громадськості, яка бере участь в формуванні 
нормативно-правової бази, а також розробці національної стратегії 
побудови інформаційного суспільства. В Україні зараз діє ціла низка 
нормативно-правових актів, які стосуються інформаційної сфери: 
Цивільний кодекс України, Закони України «Про інформацію», «Про 
авторське право і суміжні права», «Про телекомунікації», «Про 
Національну програму інформатизації», «Про Концепцію Національної 
програми інформатизації», постанови Кабінету Міністрів України, 
акти центральних органів виконавчої влади [2, c. 4]. 

Створення перших українських електронних бібліотек було 
розпочато в 1998 році. Спочатку на основі повнотекстового 
розширення електронного каталогу стала Національна бібліотека  
ім. Вернадського, а з 2000 року – бібліотеки науково-дослідних 
установ України та вищих навчальних закладів. 

Формування нової форми соціального інституту, необхідність 
забезпечення споживача інформації локальними, міжрегіональними та 
міжнародними мережами, можливість дистанційного доступу до баз 
даних зумовлюють необхідність правового оформлення основних 
засад їх функціонування та регулювання їх діяльності в межах 
правових норм. При цьому правове регулювання діяльності 
електронних бібліотек повинно здійснюватись одночасно на декількох 
рівнях: 

1. Регулювання діяльності електронних бібліотек як окремого 
соціального інституту. 
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2. Регулювання процесу створення електронного продукту та 
надання послуг в режимі он-лайн. 

3. Забезпечення інтелектуальних прав авторів. 
4. Забезпечення прав користувачів електронних бібліотек  

[1, c. 46–47]. 
На даний час основним нормативно-правовим актом, який 

регулює питання забезпечення авторських прав, є Закон України «Про 
авторське право та суміжні права» [3]. Цим Законом регламентовані 
основні правовідносини, які можуть виникнути в галузі авторського 
права та суміжних прав, визначений перелік майнових та немайнових 
прав авторів, термін дії авторських прав, порядок їх передачі іншим 
особам тощо. Також в Законі визначений перелік тотожних об’єктів, на 
які також розповсюджується дія цього акту.  

Основним інформаційним ресурсом електронних бібліотек є 
бази даних. Бібліотека при цьому виступає або їх створювачем, або 
розповсюджувачем. Авторське право поширюється на всі бази даних, а 
тому електроні бібліотеки повинні забезпечувати додержання Закону.  

Бібліотечний інститут виступає в правовідносинах як складна 
соціальна організація, діяльність якої забезпечується розвитком 
передачі інформації у суспільстві. Користувач електронної бібліотеки 
на свій пошуковий запит може одержати не лише документ, а й певний 
фрагмент документа або текст. При цьому на даний момент 
невирішеними науковцями залишаються теоретичні питання 
співвідношення традиційних правових понять (власності, 
інтелектуальної власності, відповідальності, зобов’язань тощо) і таких 
понять, як «інформація», «інформаційний продукт» чи 
«інформаційний ресурс». 

Ціла низка проблем у галузі охорони авторських прав виникає 
під час реалізації механізму інтерактивних інформаційних послуг, 
розповсюдженні електронних ресурсів, які включають в першу чергу 
системи сигнальної інформації й системи електронної передачі 
документів. 

Вирішенню проблеми захисту авторських прав сприяло б 
внесення до чинного Закону України «Про обов’язковий примірник 
документів» пункту про передачу видавництвами копій творів друку в 
цифровому форматі визначеному колу книгозбірень для депозитарного 
зберігання. Але для того, щоб створення електронних копій і доставки 
документів мала розвиток в Україні, потрібні або зацікавленість 
держави, або комерційний інтерес. Ми вважаємо, що саме такі підходи 
будуть впливати на характер та методи вирішення всіх технологічних, 
організаційних та юридичних проблем учасниками процесу. 
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ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ РЕПОЗИТАРІЇ ЯК ФОРМА 
ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ НАУКОВИХ КОМУНІКАЦІЙ 

 
Сучасне інформаційне суспільство характеризується активним 

впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій, 
удосконаленням функціональності Інтернету, зростанням обсягів 
інформації з одночасним дотриманням принципів «відкритого 
доступу». У свою чергу, в умовах глобалізації та інтенсивного 
розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, набуває багато-
варіантності комунікативних зв’язків, підвищує свою реагентність 
система наукових комунікацій, що обумовлює необхідність 
удосконалення систем збереження та розповсюдження інформації. 

Бібліотеки відіграють роль інформаційних посередників в 
інформаційно-комунікаційної інфраструктури, тому існує постійна 
необхідність удосконалення форм наукових комунікацій, визначення 
способів їх використання щодо подальшого розвитку наукової 
комунікації. Нові форми наукової комунікації дозволяють утворювати 
міжнародні мережеві академічні колективи з різною тривалістю 
співпраці, підвищувати якість наукових досліджень і публікацій, 
встановлювати нові контакти між наукою, бізнесом і громадськістю, 
знижуючи адміністративне навантаження і підсилюючи значення 
самоорганізації вчених. 

В умовах самофінансування закладів вищої освіти традиційна 
система передплати періодики та закупівлі книг для забезпечення 
навчальної та науково-дослідницької діяльності фактично не працює, 
тому системи наукових комунікацій недостатньо забезпечені 
інформаційною підтримкою. Крім того, актуальною для української 
науки є проблема недостатньої репрезентативності публікацій вчених 
у міжнародних наукометричних базах даних. Саме бібліотеки взяли на 
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себе функції поширення результатів наукових досліджень вчених ЗВО, 
забезпечення доступу до них, створення інтегрованих інформаційних 
середовищ та популяризацію досягнень науки в суспільстві. 

Світовий досвід архівування ресурсів глобальних комп’ютерних 
мереж дозволив створити нові підходи до формування фондів 
мережевих джерел наукової інформації – інституціональні репозитарії 
(цифрові архіви відкритого доступу), електронні видання відкритого 
доступу, науково-освітні електронні бібліотеки (електронно-
бібліотечні системи ЗВО). 

Однією з основних концепцій створення інституціонального 
репозитарію є централізоване формування інтегрованого довідково-
пошукового апарату, який передбачає поєднання метаданих про 
зібрання електронних публікацій з повнотекстовим індексуванням 
наявних масивів інформації. Існування інституціонального 
репозитарію значно розширює іманентні функції бібліотеки ЗВО – 
зберігання й організацію суспільного користування джерелами 
наукової інформації на принципах відкритого контенту, що робить 
систему наукових комунікацій більш реагентною. 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 
активно підтримує політику відкритого доступу та створення 
інституційних репозитаріїв. В межах Концепції Державної цільової 
національно-культурної програми створення єдиної інформаційної 
бібліотечної системи «Бібліотека – XXI», спрямованої на вирішення 
проблем ефективності використання і забезпечення доступності 
документів, які зберігаються у бібліотечних, архівних та музейних 
фондах, сворено інституціональний репозитарій ХДУХТ (irHDUHT). 
Репозитарій є складовою частиною загального фонду електронних 
документів університету, відкритою електронною базою даних, що 
накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує постійний, надійний, 
безплатний, відкритий доступ через мережу Інтернет до 
повнотекстових матеріалів наукового, освітнього та навчально-
методичного призначення, створених працівниками будь-якого 
структурного підрозділу, а також докторантами, аспірантами та 
студентами ХДУХТ. Репозитарій є локальним фондом Національного 
репозитарію академічних текстів, має міжнародну сертифікацію, що 
значно сприяє репрезентативності академічних текстів працівників та 
студентів університету, удосконаленню системи наукових комунікацій. 

Таким чином можна стверджувати, що сьогодні роль бібліотеки 
полягає не тільки у збереженні наукових продуктів, а й в управлінні 
науковими процесами, формуванні нової інформаційно- технологічної 
інфраструктури науки, стимуляції реагентності системи наукових 
комунікацій університету. 
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