«Особливості сучасного менеджменту та економіки: співвідношення теорії та практики»
Матеріали VIII всеукраїнської науково-практичної конференції,
Херсонський інститут МАУП, 17 грудня 2021р.

Міністерство освіти і науки України
Приватне акціонерне товариство
«Вищий навчальний заклад
«Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Херсонський інститут
Кафедра менеджменту організацій

«ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЕКОНОМІКИ:
СПІВВІДНОШЕННЯ ТЕОРІЇ
ТА ПРАКТИКИ»
ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ
VIII ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ

17 грудня 2021 року
Херсон
ФОП Вишимирський В.С.
2021
1

«Особливості сучасного менеджменту та економіки: співвідношення теорії та практики»
Матеріали VIII всеукраїнської науково-практичної конференції,
Херсонський інститут МАУП, 17 грудня 2021р.

УДК 33. 330
Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради
Херсонського інституту ПрАТ «ВНЗ МАУП»,
протокол № 4 від 20 грудня 2021 р.
Редакційна колегія:
Діденко С. В. – заслужений юрист України, д. юрид. н.,
проф. (директор ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія
управління
персоналом»,
Херсонський
інститут,
м.Херсон) – голова колегії
Демченко А.В. – к.ф.н., доц. (заступник директора з
навчально-методичної
роботи,
ПрАТ
«ВНЗ
«Міжрегіональна академія управління персоналом»,
Херсонський інститут, м.Херсон)
Назаренко Л.О. – д. пед.н., доц. (завідувач кафедри
менедмженту організацій ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна
академія управління персоналом», Херсонський інститут,
м.Херсон)
Новак Н. П. – д.екон.н. (ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна
академія управління персоналом», Херсонський інститут,
м.Херсон)
Головченко О.М. – д.екон.н., проф. (Національний
університет «Одеська морська академія», м.Одеса)
Чумаченко
А.С.
–
к.екон.н.
(ПрАТ
«ВНЗ
«Міжрегіональна академія управління персоналом»,
Херсонський інститут, м.Херсон)
Афонченкова Т.М. – к.екон.н., доц. (ПрАТ «ВНЗ
«Міжрегіональна академія управління персоналом»,
Херсонський інститут, м.Херсон)
Нестерова К.С. – к.екон.н., доц. (завідувачка кафедри
економіки і міжнародних економічних відносин,
Міжнародний гуманітарний університет, м.Одеса)
2

«Особливості сучасного менеджменту та економіки: співвідношення теорії та практики»
Матеріали VIII всеукраїнської науково-практичної конференції,
Херсонський інститут МАУП, 17 грудня 2021р.

Бовдир О.С. – к.пед. н, доц. (ПрАТ «ВНЗ
«Міжрегіональна академія управління персоналом»,
Херсонський інститут, м.Херсон)
Фудорова О. М. – к. соц. н., доц. (ПрАТ «ВНЗ
«Міжрегіональна академія управління персоналом»,
Херсонський інститут, м.Херсон)
Особливості сучасного менеджменту та економіки:
співвідношення теорії та практики: Матеріали VIIІ
Всеукраїнської
науково-практичної
конференції.
Вип. VIІI / за ред. О.М.Фудорової – Херсон: ФОП
Вишемирський В.С., 2021. – 188 с.
Збірник наукових праць присвячений аналізу
проблем сучасного соціуму крізь призму менеджменту та
економіки. Він містить концептуальні підходи до
вивчення означеної проблематики, її методологічну та
інструментальну складові.
Відповідальність за оригінальність, достовірність змісту,
фактів, графічних матеріалів покладається на авторів
Адреса редакції: 73022, м.Херсон,
вул.Олександрівська, 37 / Тракторна, 20.
Телефон: (0552) 45-47-63,
ел.адреса: kafmen.kherson@gmail.com
© Херсонський інститут ПрАТ
«ВНЗ Міжрегіональна Академія
управління персоналом», 2021
© ФОП Вишемирський В.С., 2021
3

«Особливості сучасного менеджменту та економіки: співвідношення теорії та практики»
Матеріали VIII всеукраїнської науково-практичної конференції,
Херсонський інститут МАУП, 17 грудня 2021р.

Перелік закладів вищої освіти,
співробітники яких беруть участь у конференції:
✓ Вроцлавський університет (м. Вроцлав, Польща)
✓ Дрогобицький державний педагогічний університет
імені Івана Франка (м.Дрогобич)
✓ Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ МАУП» (м.Львів)
✓ Міжнародний гуманітарний університет (м. Одеса)
✓ Національний
університет
«Одеська морська
академія» (м.Одеса)
✓ Придунайська філія Міжрегіональної академії
управління персоналом» (м. Ізмаїл)
✓ Прикарпатський інститут ім. М. Грушевського ПрАТ
«ВНЗ МАУП» (м.Трускавець)
✓ Херсонський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна
академія управління персоналом» (м.Херсон)
✓ Херсонський національний технічний університет
(м. Херсон)
✓ Херсонський
державний
аграрно-економічний
університет (м. Херсон)
✓ Яготинський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП»
(м. Яготин)

4

«Особливості сучасного менеджменту та економіки: співвідношення теорії та практики»
Матеріали VIII всеукраїнської науково-практичної конференції,
Херсонський інститут МАУП, 17 грудня 2021р.

ДІДЕНКО СЕРГІЙ
ВОЛОДИМИРОВИЧ
директор Херсонського
Інституту
Міжрегіональної
академії управління
персоналом,
заслужений юрист
України, доктор
юридичних наук,
професор
ВІТАЛЬНЕ СЛОВО ДО УЧАСНИКІВ
КОНФЕРЕНЦІЇ
Директорат
Херсонського
Інституту
Міжрегіональної академії управління персоналу має
честь привітати високоповажних гостей (студентів та
викладачів) наукової та освітянської сфери на VIII
Всеукраїнській
науково-практичній
конференції
«Особливості сучасного менеджменту та економіки:
співвідношення теорії та практики». Про значущість
цього наукового заходу свідчить той факт, що участь у
конференції беруть не тільки науковці та дослідники
Херсонщини, а й інших міст України.
Сьогоднішня фахова дискусія пов’язана з науковими
здобутками
представників
вітчизняної
школи
менеджменту та економіки. Напрями роботи
конференції
є
достатьньо
різноманітими
та
всеохоплюючими, а саме: економічна теорія та історія
економічної думки; світове господарство і міжнародні
5

«Особливості сучасного менеджменту та економіки: співвідношення теорії та практики»
Матеріали VIII всеукраїнської науково-практичної конференції,
Херсонський інститут МАУП, 17 грудня 2021р.

економічні відносини; економіка та управління
національним господарством; економіка та управління
підприємствами; розвиток продуктивних сил і
регіональна економіка; інновації та інвестиційна
діяльність; економіка природокористування та охорони
навколишнього середовища; демографія, економіка праці,
соціальна економіка і політика; бухгалтерський облік,
аналіз та аудит; гроші, фінанси і кредит; фінанси та
податкова політика; математичні методи, моделі та
інформаційні технології в економіці; маркетинг;
сучасний менеджмент; логістика та транспорт.
Тематика конференції є для наукової спільноти
нагодою осмислити та проаналізувати набутий досвід і
з урахуванням сучасних реалій, дистанційного навчання,
науково
обґрунтувати
перспективи
розвитку
вітчизняної економіки та менеджменту, зробити гідний
внесок у справу збагачення потенціалу української
держави.
Спілкування учасників конференції в рамках
запропонованих секцій дозволяє обмінятися досвідом та
ідеями з іншими дослідниками, бути в курсі новітніх
розробок та стану сучасної науки.
Бажаємо всім учасникам та гостям конференції
плідної роботи та приємних вражень від спілкування.
З повагою,
директор Херсонського Інституту
Міжрегіональної академії управління
персоналом, заслужений юрист України,
доктор юридичних наук, професор С.В.Діденко

6

«Особливості сучасного менеджменту та економіки: співвідношення теорії та практики»
Матеріали VIII всеукраїнської науково-практичної конференції,
Херсонський інститут МАУП, 17 грудня 2021р.

ЗМІСТ
РОЗДІЛ 1. СУЧАСНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ .................. 10
Діденко С. В. Корпоративна культура: основні
поняття, особливості формування ................................ 10
Назаренко Л. Адаптивна організаційна структура
як чинник ефективності управління організацією ...... 13
Демченко А., Чаура Н. Зовнішні та внутрішні
ресурси управління якістю освіти на кафедрі
україністики Вроцлавського університету................... 20
Бовдир О. Стиль управління: взаємодія керівника
і підлеглих ....................................................................... 24
Попова Ю., Фудорова О. Типи керівника: основні
поняття та характеристики ............................................ 33
Куля І., Чепой Г. Організаційні структури в
управлінні сучасними підприємствами ........................ 39
Король І. Цілі фінансового менеджменту
лікарняного закладу ....................................................... 45
Куля І. Сучасні комунікаційні процеси як елемент
управління ....................................................................... 53
Романченко А., Гончаренко Л. Засади психології
управління підприємством ............................................ 58
Фудорова О. Інклюзія як механізм управління
сучасним закладом вищої освіти .................................. 62
РОЗДІЛ 2. ЛОГІСТИКА І ТРАНСПОРТ .................... 68
Головченко О. Пріоритети розвитку транспортної
галузі України ................................................................. 68
Кеворков М., Головченко О. Інноваційна
діяльність як фактор підвищення
конкурентоспроможності транспортних
підприємств ..................................................................... 74
7

«Особливості сучасного менеджменту та економіки: співвідношення теорії та практики»
Матеріали VIII всеукраїнської науково-практичної конференції,
Херсонський інститут МАУП, 17 грудня 2021р.

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ
НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ ................... 80
Чумаченко А. Аналіз структурних зрушень у
зовнішній торгівлі України товарами .......................... 80
Афонченкова Т. Аналіз сценаріїв розвитку
енергетичної політики з урахуванням екологічної
складової ......................................................................... 83
Дойчева Є., Зеркіна О. Фактори формування
інвестиційного клімату .................................................. 93
Райчева Л., Якобчук Н. Покращення оцінки
економічної ефективності підприємства в поточних
ринкових умовах........................................................... 100
Демченко В., Голова А. Адміністративні послуги
від органів місцевого самоврядування:
економічний аспект ...................................................... 106
Поленчук В., Щербак О. Економічні кризи в
Україні: минуле та сучасне.......................................... 110
РОЗДІЛ 4. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ,
СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА.............. 118
Ахек’ян А., Шульжик Ю. Проблеми страхового
ринку в Україні ............................................................. 118
Квасній Л., Файбиш М. Роль інформатизації та
цифровізації в умовах технологічної революції........ 121
Бондарь Ю., Афонченкова Т. Сучасні моделі
управління якістю медичної допомоги ...................... 124
Квасній Л., Лобик О. Забезпечення фінансової
незалежності органів місцевого самоврядування ..... 130
Тріщанович С., Бовдир О. Маркетинг вражень:
поняття, сутність, переваги ......................................... 134
Дуга В. Можливості дуальної освіти при підготовці
фахівців сфери туризму ............................................... 138

8

«Особливості сучасного менеджменту та економіки: співвідношення теорії та практики»
Матеріали VIII всеукраїнської науково-практичної конференції,
Херсонський інститут МАУП, 17 грудня 2021р.

Вельдбрехт О. Психологічна профілактика
стресових перевантажень серед викладачів
закладів вищої освіти ................................................... 142
Холодна В. Удосконалення державних послуг
щодо зайнятості через партнерство з приватними
сектором ........................................................................ 146
РОЗДІЛ 5. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВАМИ ................................................... 149
Новак Н. Організація маркетингу на
підприємствах-виробниках органічної продукції ..... 149
Варениченко Л. Стратегія управління фінансовою
стабільністю промислових підприємств .................... 155
Тельнова О. Специфіка маркетингу на ринку
винного туризму (на прикладі херсонських
турагенцій) .................................................................... 159
Нестерова К., Грабовенко Є. Напрями
удосконалення державної підтримки малого
бізнесу в україні з урахуванням світового досвіду ... 162
Король С. Сучасні інформаційні засоби
забезпечення оптимального управління якістю
фармацевтичного підприємства .................................. 167
Куля І., Левченко А. Роль керівника в управлінні
організацією .................................................................. 174
Мджоян Т., Зеркіна О. Особливості ринку
високих технологій ....................................................... 178
Автори тез ........................................................................ 184

9

«Особливості сучасного менеджменту та економіки: співвідношення теорії та практики»
Матеріали VIII всеукраїнської науково-практичної конференції,
Херсонський інститут МАУП, 17 грудня 2021р.

РОЗДІЛ 1.
СУЧАСНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Діденко Сергій Володимирович
Директор ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональної
академії управління персоналом»,
Херсонський інститут,
Заслужений юрист України,
доктор юридичних наук, професор
м.Херсон
КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА:
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ОСОБЛИВОСТІ
ФОРМУВАННЯ
Ефективне
управління
та
раціональне
використання влади сприяють стабільності та порядку
вирішення різних проблем, що виникають під час
діяльності, а лідерські навички значно поліпшують
процес управління та впливають на формування
відповідної корпоративної культури.
Корпоративну культуру як економічне поняття та
важливого чинника управління персоналом у своїх
наукових працях розглядали такі вітчизняні та зарубіжні
вчені та науковці, як: Т. Алпєєва, Б. Гаєвський,
Ю. Давидов, Ю. Красовський, Ю. Палеха, С. Рей,
О. Грішнова, І. Мажура, Т. Кицак, І. Петрова, М. Коул
тощо.
Метою тез є визначення сутності корпоративної
культури, особливостей формування корпоративної
культури в сучасній організації.
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Сутність корпоративної культури – це специфічна
форма існування взаємозалежної системи, яка включає в
себе ієрархію цінностей, що домінують серед
співробітників організації та сукупність способів їх
реалізації, що переважають в ній на певному етапі
розвитку [3].
Виділяють
наступні
джерела
формування
корпоративної культури:
− система особистих цінностей та індивідуальносвоєрідних способів їх реалізації;
− способи, форми та структура організації, що
втілюють деякі цінності, в тому числі й особисті цінності
керівників підприємств;
− уявлення про оптимальну та припустиму модель
поведінки співробітника в колективі, що відображає
систему внутрішньогрупових цінностей, що склалися [3].
Принципи корпоративної культури – це базові
вихідні положення, які забезпечують її формування та
розвиток.
Дотримання
підприємством
принципів
корпоративної культури впливає на подальший її стан,
ефективність
прийняття
управлінських
рішень,
результативність діяльності працівників [4, с.14].
Надзвичайно важливою складовою формування
корпоративної культури організації з боку керівника є
розроблення програми формування та розвитку
організаційної культури з урахуванням власних
можливостей, реальних умов, чинників. Керівник має
забезпечити системний збір діагностичних даних про
розвиток корпоративної культури для досягнення
бажаного результату. Подальший крок – реалізація
програми розвитку корпоративної культури, оцінка її
реального стану відповідно до вимог управлінської
діяльності та власного творчого потенціалу. Дотримання
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схеми розвитку корпоративної культури в організації
приведе до оптимізації її розвитку в майбутньому [5].
Наявність позитивної корпоративної культури має
велике значення для сучасної організації.
По-перше, культура дає працівникам відчуття
корпоративної ідентичності, виявляє внутрішньогрупове
уявлення про підприємство, є джерелом стабільності і
послідовності. Це створює у працівників відчуття
надійності підприємства і свого місця в ньому, соціальної
захищеності.
По-друге, знання цінностей, норм і правил, які
сформувалися на підприємстві, допомагають новим
працівникам правильно інтерпретувати події, які
відбуваються в ньому, і відповідно визначати та
коригувати свою поведінку.
По-третє, корпоративна культура, більш за все
інше, стимулює самосвідомість і високу відповідальність
працівника, який виконує поставлені перед ним
завдання [6].
Таким чином, механізми впливу корпоративної
культури на діяльність організації полягають в тому, що
працівники оцінюють і вибудовують моделі своєї
поведінки і спілкування, керуючись загальними
цінностями, які було описано вище.
Література:
1. Осадча Н.В. Репутація керівництва у контексті
формування репутації підприємства / Н.В. Осадча //
Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – №10. –
С. 149-152.
2. Левченко З. Культура етикету керівника – наука
спілкування / З. Левченко // Вісник КІБТ. – 2008. – Вип.1.
– С. 59-60.
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ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління
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м.Херсон
АДАПТИВНА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА
ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ
ОРГАНІЗАЦІЄЮ
Конурентноздатність організації залежить від
готовності керівників і працівників діяти в умовах
інноваційних змін та постійно, швидко і на якісно новому
технологічному рівні проводити адаптацію до викликів
зовнішнього середовища [3]. Ефективність означеного
процесу певною мірою залежить від організаційної
структури управління, що передбачає не лише
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удосконалення функцій і методів управління, але й
упровадження нової етики стосунків, активного і дієвого
партнерства.
Організаційна
структура
управління
(або
субординаційна структура) – це упорядкована сукупність
служб, відділів, підрозділів і окремих посадових осіб, що
знаходяться у взаємозв’язку і співпідпорядкованості та
виконують певні управлінські функції [6].
Традиційно організаційна структура управління
забезпечує координацію всіх управлінських функцій,
визначає права та обов’язки (повноваження й
відповідальність) на управлінських рівнях та стиль
управління та має тісні зв’язки з ланками управління на
кожному рівні, цілями, функціями, процесом управління,
чисельним і професійно-кваліфікаційним складом
колективу, ступенем централізації і децентралізації
функцій управління, інформаційними зв’язками [7,
с. 179]. У рамках організаційної структури управління
відбувається рух потоків інформації та прийняття
управлінських рішень, у чому беруть участь усі суб’єкти
управління [8, с. 189].
Для
управління
організацією
в
умовах
інноваційних змін характерними є дві ситуації, що
свідчать про необхідність модернізації організаційної
структури управління. Перша з них характеризується
намаганням поєднати традиційні й інноваційні підходи
до управління, залишаючи незмінною його лінійну
структуру,
що
жорстко
регламентує
рівні
підпорядкування та не надає переваги ухваленню рішень
на місцях. Окрім того, суб’єкти управління недостатньо
намагаються забезпечувати рух розвитку організації від
кількісних до якісних показників, що потребує
здійснення управління не «за ситуацією», а «за цілями
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розвитку» [1, с. 97]. Друга ситуація свідчить про
намагання керівників відійти від жорсткого традиційного
розподілу «містячкової» влади. Однак для неї
характерною є нестійкість процесу стратегічних змін, що,
як правило, пояснюється чинниками традиційного
внутрішнього укладу життя організації, а саме:
невпевненістю окремих працівник у позитивних
результатах і наслідках змін; низьким рівнем їх мотивації
до участі у нововведеннях; перевагою потреб
матеріального
характеру
та
безпеки;
стійкою
приналежністю до референтної групи (наприклад,
вікової, фахової спеціалізації, відповідної технології
тощо).
Таким чином, обидві ситуації свідчать про
неспроможність традиційної організаційної структури
реалізувати функції управління організацією в умовах
інноваційних змін. Звідси актуалізується необхідність
застосування нової організаційної структури управління,
якій властиві: оптимальність (мінімально необхідна
кількість зв’язків між суб’єктами
управління);
оперативність, гнучкість (швидке реагування на зміни у
зовнішньому середовищі з подальшими управлінськими
діями щодо відповідних змін у внутрішньому
середовищі); надійність (достовірність отриманої
інформації та інформації, що передається у процесі
позиціонування організації на ринку послуг); простота,
економічність (мінімальні витрати на управління,
відсутність дублювання обов’язків у роботі або їх
паралелізму); спеціалізація (зосередженість окремих
суб’єктів на виконанні заданих функцій управління).
Аналіз праць М. Богатирьова, О. Виханського,
Г. Єльникової [2; 4; 5] дає змогу виокремити адаптивну
організаційну структуру управління, що утворюється за
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рахунок суміщення лінійної та проектної. До основних
сутнісних
характеристик
адаптивної
структури
управління, що пропонується нами, належать такі: слабкі
межі управління, невелика кількість рівнів управління;
помірне використання формальних правил і процедур;
децентралізація
прийняття
рішень;
амбіційна
відповідальність;
встановлення
неформальних
міжособистісних стосунків між керівництвом і
працівниками.
Таким
чином,
адаптивна
організаційна
структура управління означає одночасне співіснування
двох організаційних структур: у лінійній здійснюється
поточне управління організацією; у проектній –
розроблення та реалізація проектів і програм її розвитку
в умовах інноваційних змін.
Виокремлюємо
три
схеми
забезпечення
адаптивної
організаційної
структури
управління
організацією: внутрішню, зовнішню та змішану
координацію. Внутрішня координація реалізується у
такий спосіб: визначається особа – координатор
освітнього проекту (програми), який координує
діяльність підрозділів, зайнятих у ньому в частині
використання ресурсів, термінів виконання робіт і тих
результатів, що впливають на взаємодію співвиконавців.
Координатор підпорядковується керівникові; його
повноваження полягають у зборі інформації, оцінці
планових і фактичних показників з погляду загальної
мети
проекту
(програми),
узгодження
рішень,
підготовкою пропозицій для керівника школи. Це
підвищує ефективність його дій як суб’єкта управління,
оскільки відбувається звільнення від виконання поточних
функцій контролю, чим і забезпечується вища
відповідальність за досягнення цілей проекту та висока
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оперативність контролю, упорядкування частини
горизонтальних зв’язків в межах лінійної структури.
Разом з тим делегування повноважень координаторам
проектів чи програм на практиці не змінює характеру
горизонтальних і вертикальних зв’язків, що обмежує
діяльність проектної команди внутрішніми резервами.
Проте така організаційна схема є недостатньо
ефективною для реалізації довготривалих проектів,
оскільки у складі проектної команди можуть бути не
лише працівники означеної організації, але й
представники інших підприємств, організацій тощо.
Створення проектної команди, як правило на
громадських засадах, застосовується для виконання
масштабних тривалих проектів, наприклад, розробка
нової схеми матеріального стимулювання, упровадження
інформаційної системи, переобладнання виробництва.
Сутність дії зовнішньої координації полягає в тому, що
проектна команда є основним виконавцем проекту
(програми), яка власними силами або силами залучених
до справи партнерів реалізує мету завдання, план дій, для
чого з ними укладаються угоди про спільну проектну
діяльність. Усі учасники проектної команди переходять у
повне
підпорядкування
координатору
проекту
(програми) на увесь час виконання проектного завдання.
Інші лінійні підрозділи організації до проекту не
долучаються, проте за власною згодою окремі фахівці
можуть виконувати творчі індивідуальні завдання, які
отримують від координатора проекту.
За умови дії змішаної координації кожний
виконавець проекту має дві лінії підпорядкування:
керівникові свого функціонального підрозділу та
координатору проекту. При цьому перший відповідає за
17

«Особливості сучасного менеджменту та економіки: співвідношення теорії та практики»
Матеріали VIII всеукраїнської науково-практичної конференції,
Херсонський інститут МАУП, 17 грудня 2021р.

те, як виконується робота, а другий визначає, «що» і
«коли» має бути виконано.
Оскільки координатор проекту (програми)
наділяється певними повноваженнями, тому у випадку
протирічь, непорозумінь він не діє самостійно, а
спирається на допомогу керівника підрозділу. Загалом,
для того, щоб не виникало суперечностей між вимогами
до членів проектної команди з боку керівників
підрозділів і координаторів проектів, необхідно чітко
узгоджувати планування проектних робіт і визначати
регламент їх взаємодії.
Отже,
перевага
адаптивної
організаційної
структури управління полягає у тому, що вона, по-перше,
дає змогу виокремити функції стратегічного і
оперативного управління, унаслідок чого більше уваги
приділяється не повсякденних дрібних справ, а
виконанню завдань розвитку організації; по-друге,
сприяє виділенню й оцінці внеску кожного працівника в
результаті роботи того або іншого складу проектної
команди; по-третє, якісно змінює форму планування
діяльності організацію та припускає складання бюджету
в розрізі проектів (програм), що сприяє оцінці стану
справ за кожним з них.
Отже, використання адаптивної організації
управління дає змогу сконцентрувати зусилля персоналу
на вирішенні складних завдань, що сприяє об’єднанню
працівників, створює у них відчуття причетності до
стійкої позиції організації на мінливому ринку товарів
(послуг), формує здоровий морально-психологічний
клімат.
Разом з тим ми виокремлюємо ризики
застосування адаптивної організаційної структури
управління,
а
саме:
порушується
принцип
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єдиноначальності через суміщення вертикальних і
горизонтальних повноважень, що може спричинити
труднощі у взаємодії суб’єктів управління і членів
проектних команд; реалізація інноваційних проектів
може призвести до певних збитків, якщо фахівці не
мають необхідних знань, і керівництво змушене буде
оплачувати консультації кваліфікованих спеціалістів.
Проте, адаптивна організаційна структура має більше
позитивних ознак, ніж недоліків. Для її ефективного
застосування потрібно лише, щоб суб’єкти управління
володіли новою управлінською культурою та були здатні
адаптувати описані вище нестандартні схеми взаємодії
керівництва і персоналу організації.
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
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Демченко Алла
к.ф.н., доцентка
Херсонський інститут «ВНЗ «Міжрегіональна
Академія управління персоналом»,
м. Херсон
Чаура Наталія
викладачка
Вроцлавський університет
Вроцлав, Польща
ЗОВНІШНІ ТА ВНУТРІШНІ РЕСУРСИ
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТИ НА КАФЕДРІ
УКРАЇНІСТИКИ ВРОЦЛАВСЬКОГО
УНІВЕРСИТЕТУ
Проблема забезпечення якості займає важливе
місце для розвитку сучасної вищої освіти. Серед
механізмів управління якістю варто назвати ефективне
використання внутрішніх та зовнішніх ресурсів. В
умовах вищої школи до внутрішніх ресурсів управління
якістю
освіти
відносять
кадрове,
методичне,
організаційне, інформаційне забезпечення, а до
зовнішніх – освітнє середовище, яке послуговується
статутними вимогами для проведення такої оцінки якості
освіти. Зовнішні ресурси репрезентують складний
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механізм, а саме: інституційний аудит, стандартизацію,
моніторинг якості освіти, ліцензування освітньої
діяльності
та
акредитацію
освітніх
програм,
сертифікацію педагогічних працівників тощо.
Забезпеченню якості сприяє «фінансова підтримка
на національному та наднаціональному рівнях ініціатив
щодо розвитку співпраці між університетами та
зовнішніми партнерами (роботодавцями, науководослідними установами, громадськими організаціями
тощо), а також запровадження сучасних інноваційних
підходів до організації навчального процесу у вищій
школі (дослідно-орієнтоване навчання, інтердисциплінарні студії, змішане навчання тощо)» [2, с.74].
Внутрішні і зовнішні ресурси управління якістю
освіти у Вроцлавському університеті загалом і на кафедрі
україністики зокрема варто розглядати як цілісне явище,
оскільки вони забезпечують конкурентоспроможність
польського університету на ринку вищої освіти Європи.
Головною державною установою нагляду за якістю
вищої освіти є Польська акредитаційна комісія
(Państwowa Komisja Akredytacyjna).
Вроцлавський університет входить до трійки
лідерів серед закладів вищої освіти Речі Посполитої.
Кафедра україністики відносно молода, однак за два
десятиліття свого існування має вагомий науковий та
методичний доробок. Пильна увага до кадрового складу
керівників кафедри (Д. Вєчорек, А. Матусяк, О. Белей,
П. Юзвікєвич), підготовка молодих спеціалістів, які
переважно є випускниками вроцлавського університету,
розширення спеціалізацій, залучення до викладання
української мови та літератури викладачів із України –
ось неповний перелік використання внутрішніх ресурсів
управління якістю освіти на кафедрі україністики ВУ.
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Пошук нових форм роботи зі студентами,
орієнтація на інноваційне навчання свідчать про
послідовне і постійне підвищення якості освіти в
Інституті
слов`янської
філології
Вроцлавського
університету і на кафедрі україністики як самостійної
науково-дидактичної одиниці. Наприклад, підписано цілу
низку меморандумів про співпрацю з польськими та
українськими закладами вищої освіти, що дало змогу
проходити наукове стажування у цих університетах, а
також до недавнього часу обмінюватись студентами у
рамках навчальних практик. Формується рейтинг
викладачів, враховується наукова та науково-методична
активність членів кафедри.
Важливу роль відіграє співпраця викладачів
кафедри
україністики
ВУ
із
державними
та
громадськими
організаціями.
Передусім
це
перекладацька діяльність, популяризація українського
кіно та театру серед студентства, робота з художніми
українськими текстами у межах клубу за інтересами,
керівництво міждисциплінарними науковими проєктами
із залученням науковців із України тощо.
Вроцлавськи університет належить до державної
форми власності. «Органи управління або місцеві органи
влади не мають жодного впливу на процеси, що
відбуваються в цих закладах освіти. Водночас
університети не ізольовані ні від суспільства, ні від тих
процесів, які відбуваються в ньому. Особливо ці зміни
стали відчутними у польських наукових колах після
підписання в 1999 році представниками Польщі так
званої Болонської декларації, згідно з якою в Польщі
мали відбутися якісні зміни в системі управління галузі
вищої освіти [1, с.39]. Конкуренція на внутрішньому
ринку праці стимулює університети пропонувати
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написання габілітаційних наукових робіт, навчання
викладачів у докторантурі, що сприяє суттєвому
підвищенню їхнього професійного рівня.
Кафедра україністики Вроцлавського університету
має потужний науковий потенціал, а відтак здатна
витримати конкуренцію на ринку освітніх послуг.
1.

2.

Література:
Андрощук І. М. Стратегічне управління професійним
розвитком викладачів університетів Республіки Польща.
Концептуальні засади розвитку освіти дорослих:
світовий досвід, українські реалії і перспективи: збірник
наукових статей / за ред. Кременя В. Г., Ничкало Н. Г.;
укл. Аніщенко О. В., Лук’янова Л. Б. Київ: Знання
України, 2018. С. 550-557.
Формування європейського виміру забезпечення якості
вищої освіти в контексті інтернаціоналізації освітнього
простору / за заг. ред. А. А. Сбруєвої. Суми: Вид-во
СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. 254 с. URL:
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кандидат педагогічних наук, доцент
завідувач кафедри фундаментальних дисциплін, ПрАТ
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Херсонський інститут
м. Херсон
СТИЛЬ УПРАВЛІННЯ: ВЗАЄМОДІЯ КЕРІВНИКА
І ПІДЛЕГЛИХ
Стиль і методи управління є визначальним
фактором ефективного вирішення найскладніших і
комплексних завдань в ефективній діяльність організації,
що пов'язана із грамотним управлінням персоналом.
Стратегічний ресурс діяльності організації визначається
рівнем продуктивності праці, фаховими знаннями та
навичками кваліфікованих спеціалістів, відповідальним
ставленням до виконання своїх обов'язків.
Забезпечуючи ефективність роботи сьогодні у
напрямі формування працездатної і ефективно
функціонуючої команди – реалізація професіоналізму та
новаторства, креативних підходів, як компонентів
системи управління в організації. Аналізу проблем
управління персоналом присвячено праці багатьох
учених:
Д. Богині,
О. Віханського,
Б. Генкіна,
Дж. Грейсона, А. Колота, К.Левін, Дж. Лафти, А. Пул
тощо.
На основі існуючих стилів управління довести
необхідність
впровадження
інноваційні
методи
кадрового менеджменту.
Стиль управління є сукупність методів, стандартів
поведінки, які допомагають керівнику організувати
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ефективне комунікативне спілкування у колективі, і
навіть оптимальне вплив на підлеглих з метою
здійснення поставлених їх завдань. Стиль управління
керівника, як правило, є візитною його карткою і може
бути характеристикою його якості діяльності, а також
здатності створювати та відтворювати серед колективу
атмосферу, завдяки якій підвищується продуктивність в
організації. Незважаючи на те, що стиль управління,
здебільшого, визначається сукупністю соціальних та
економічних
вимог
до
діяльності
керівника,
об'єктивність, не можна не відзначити вплив на стиль
індивідуально-типологічних якостей керівника, що
говорить про суб'єктивність або індивідуальність стилю
управління.
Індивідуальність стилю управління підкреслюють
фізіологічні,
психологічні,
інтелектуальні,
ділові
характеристики керівника. Від стилю управління
керівника багато в чому залежать результати діяльності
організації. Кожен керівник, спираючись на свої
індивідуально-типологічні
характеристики,
може
виробити неповторний, лише йому властивий стиль
управління. Отже, стилі управлінської діяльності
виникають і модифікуються в межах, визначених
об'єктивних потреб організації.
Під стилем управління розуміють систему
способів, методів і форм впливу керівника на підлеглих,
що складає своєрідний характер управлінської поведінки.
К.Левін визначає 4 стилі управлінської діяльності, а саме:
авторитарний стиль (директивний); демократичний
(колегіальний);
ліберальний
(архаїчний)
стиль;
виконавчий стиль [2].
В авторитарному стилі, рішення ухвалюється
одноосібно керівником, причому завжди точно окреслені
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«межі» компетентності. Рішення надходять у вигляді
директив, які не підлягають обговоренню. У такого
керівника завищена самооцінка та різко занижена оцінка
оточення, особливо підлеглих; наслідком цього є
недовіра до підлеглих, нехтування ними. У деяких
випадках у таких організаціях є жорстка цензура. Усі дії
працівників суворо регламентовані, відступи від
регламенту
часто-густо
караються
штрафними
санкціями. Тож у колективі, де керівник дотримується
директивного стилю управління, зазвичай, напружена,
пригнічена атмосфера. Усе це призводить до зниження
активності співробітників, і, як наслідок, зниження
продуктивність праці для підприємства чи організації.
Але поряд з негативними директивний стиль управління
має і позитивні сторони, а саме він сприяє мобілізації
всіх
сил,
підвищенню
концентрації
і
може
застосовуватися в тих випадках, коли необхідно
працювати в режимі авралу або у разі виведення
підприємства з кризи.
Демократичний стиль характеризується тим, що
прийняття рішень здійснюється з участю колективу,
тобто співробітники – це не просто виконавці чужих
рішень, а люди, які мають власні цінності та інтереси. У
таких організаціях значно зростають ініціативність
співробітників, кількість творчих нестандартних рішень,
поліпшуються
моральний
клімат
та
загальна
задоволеність співробітників організацією. Основною
рисою
демократичного
стилю
управління
є
спрямованість людей. Керівник, який використовує цей
стиль управління, насамперед бачить у своїх
співробітниках особистість. Головне для нього –
грамотний розподіл повноважень та обов'язків між собою
та підлеглими «делегування повноважень», проблеми, що
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у колективі, вирішуються колегіально. Визначається
креативність мислення для підприємства широко
впроваджуються інноваційні технології. Основний
принцип роботи такого керівника: «Стався до підлеглих
так, як хочеш, щоб до тебе ставився твій начальник».
Тому в колективі підлеглих хвалять при всіх, а лають вічна-віч. У роботі колективу, який очолює такий керівник,
простежується гласність і відкритість. Тому взаємини у
такому колективі досить комфортні. Тут досить
розвинені почуття товариства, взаємовиручки та
колективізму. Усе це призводить до підвищення
працездатності колективу і, як наслідок, збільшення
продуктивність
праці.
Слабкою
стороною
демократичного стилю управління є те, що, оскільки
рішення приймаються колегіально, на це може
витрачатись багато часу, тому вищевказаний стиль
управління ефективний тоді, коли підприємство або
організація працюють досить стабільно без авралів і
збоїв.
Ліберальний стиль характеризується слабо
вираженою організацією. Керівник, який використовує
цей стиль, у діях досить пасивний. Тут відсутня похвала
або осуд, підпорядковані здебільшого надані самі собі.
Немає чіткого поділу повноважень. Робота проводиться
непланомірно. Наради та планерки проводяться, як
правило, раптово, тому у підлеглих немає часу
підготуватися до них. Інновації та нововведення за
такого стилю управління також не вітаються. Велику
роль такої організації грає неформальний лідер. Саме
навколо нього ведеться основна робота. Колектив за
такого стилю управління не направлений на ефективну
роботу. Тому, як і керівник, здебільшого інертнопасивний означає втрату керівництва, відхід від
27

«Особливості сучасного менеджменту та економіки: співвідношення теорії та практики»
Матеріали VIII всеукраїнської науково-практичної конференції,
Херсонський інститут МАУП, 17 грудня 2021р.

активного управління. Рішення керівнику нав’язують
підлеглі. Учасники групи (колективу) мають повну
свободу, їх активність має спонтанний характер.
Виконавчий
стиль характеризується
орієнтацією
керівника на офіційну субординацію та міжособистісні
контакти, а при ініціативному стилі переважають
орієнтації на справу та на себе.
Таким чином, К.Левін дав характеристику
основним стилям керівництва. Але водночас слід
зазначити, що у чистому вигляді вищевказані стилі
зустрічаються дуже рідко. Найчастіше керівники своєї
діяльності використовують змішані стилі управління.
Провівши свої дослідження, К.Левін виявив, що з
авторитарному стилі управління керівник домагався від
своїх підлеглих більшої ефективності як наслідок,
виконання більшого обсягу робіт, ніж за демократичному
стилі управління. Але при цьому при авторитарному
стилі управління в колективі була присутня низька
згуртованість, домінування зовнішньої негативної
мотивації
над
зовнішньою
позитивною,
прояв
агресивності у взаєминах. Водночас за ліберального
стилю управління порівняно з демократичним стилем
також знижувалося якість виконаної роботи, у колективі
простежувалася поблажливість. Дослідження, проведені
в пізніший час, лише частково підтвердили висновки про
те, що авторитарний стиль управління сприяє більш
високій продуктивності, але нижчій задоволеності, ніж
демократичний. У той же час, дослідження К.Левіна
стало основою для пошуків іншими вченими стилю
управління, який може призвести до високої
продуктивності праці та високого ступеня задоволеності
[3].
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Так як вищезазначені стилі управління, як було
зазначено раніше, зустрічаються в чистому вигляді дуже
рідко, дослідниками на їх основі були виділені змішані
стилі управління. Директивно-колегіальний стиль
управління. Керівник, який дотримується цього стилю, в
основному самостійний у прийнятті рішень. У роботі
виявляє досить високу активність, чого не скажеш про
його підлеглих. У той самий час він досить жорсткий і
вимогливий, не сприймає критику, від підлеглих та
здійснює тотальний контроль. Але це не заважає йому
позитивно ставитися до інновацій у колективі, а також
бути досить витриманим та адекватним у спілкуванні з
співробітниками. Саме тому в його відсутності колектив
переважно непогано справляється з поставленими
завданнями. У разі використання директивно-пасивного
стилю управління керівник поєднує наказний та
ліберальний стилі. Часто він вдається до прохань і
вмовлянь, але якщо це не спрацьовує, він переходить на
наказний тон. Дуже часто перекладає роботу на
заступників. Консервативний щодо інновацій. Контроль
не регулярний, але жорсткий. В даному випадку при
взаємодії керівника та підлеглих дуже часто виникають
атрибутивні помилки у спілкуванні, що може призводити
до неузгодженості у діях, і як наслідок, зниження
ефективності діяльності. За відсутності керівника
ефективність роботи колективу значно знижується [2].
Керівник, який дотримується пасивно-колегіального
стилю в управлінні, за своєю суттю є досить інертним,
неініціативним, контроль за підлеглими практично не
здійснюється. Інертний до інновацій. Не завжди тримає
руку на пульсі життєдіяльності колективу. Не любить
приймати рішень, які вимагають високого ступеня
відповідальності. Оскільки роль керівника колективі
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простежується досить слабко, за відсутності керівника
колектив продовжує працювати, як завжди. К. Левін став
новатором у сфері дослідження стилів управління [4].
Будь-якому керівнику потрібно визначити характерний
для себе стиль для гнучкого управління до відповідних
ситуацій.
Американськими вченими Р. Таннебаумом та
В. Шмідтом проведено дослідження того, яким чином
керівники впливають на підлеглих, як поєднуються
авторитарний стиль керівництва та демократичний. Це
визначається діями, які робить керівник:
1) приймає рішення і повідомляє своє рішення
підлеглим у наказному тоні;
2) приймає рішення і пояснює, чому він його
прийняв; у разі необхідності внесення необхідних
коригувань;
3) приймає рішення і представляє його підлеглим
для коригування;
4) викладає суть проблеми, вислуховує думки
співробітників, а потім приймає рішення;
5) ставить проблему та приймає лише те рішення,
яке запропоновано підлеглими.
Підсумовуючи
характеристику
діяльності
керівника виявлено, що якості керівника, його вміння
забезпечувати ефективну управлінську діяльність, як і
створювати у колективі атмосферу, що сприятиме
розвитку оптимальних взаємовідносин і поведінки. Стиль
управління керівника здебільшого визначається його
індивідуальними якостями. Але, незважаючи на високу
значущість
індивідуально-типологічні
властивості
особистості не виключають інші компоненти, що беруть
участь у формуванні стилю управління. Всі ці
компоненти, як правило, утворюють суб'єктивний
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елемент стилю, але стиль завжди має і загальну
об'єктивну основу. Як показує практика, вибір того чи
іншого стилю управління керівником визначається
усвідомленою метою, що характеризує спосіб і метод
його дій. Стиль управління визначає як діяльність
керівника, а й, зазвичай, впливає всі сторони діяльності
системи і безпосередньо на підлеглих [5].
Креативний
менеджмент
реалізується
на
підприємстві, ґрунтуючись на таких принципах:
ефективного лідерства; новаторства; стимулювання до
експериментів; постійне самовдосконалення на основі
новітніх знань; готовність до змін і викликів як
внутрішнього,
так
і
зовнішнього
середовища;
акцентування на стратегії розвитку, використання нових
ресурсів; орієнтація на унікальність і оригінальність
продукту (послуги); – ефективна мотивація реалізації
творчого потенціалу [1].
Розвитку креативної діяльності сприяють: технікоекономічні складові (збереження науковотехнічного
потенціалу та державна підтримка інноваційної
діяльності; наявність резерву фінансових та матеріальнотехнічних засобів; наявність необхідної інфраструктури);
організаційно-управлінські (гнучкість організаційної
структури; демократичний та ліберальний стиль
керівництва; ефективні комунікаційні зв’язки; наявність
стратегічного мислення; формування креативних
колективів; створення креативної та інноваційної
інфраструктури (креативних ситуаційних центрів);
організація креативної освіти; створення організації, що
самонавчаються); – юридичні (законодавчі заходи
(особливі пільги, закони), що заохочують інноваційну
діяльність, забезпечують охорону інтелектуальної
власності);
соціально-психологічні
(розвиток
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креативного суспільства та креативної освіти; співпраця з
громадськими організаціями; суспільне визнання;
розвиток інноваційної культури; сприятливість до змін,
нововведень; моральна та матеріальна винагорода;
можливість персоналу до самореалізації та саморозвитку;
удосконалення умов творчої праці). Практично в будьякій сфері виробництва в кінцевому підсумку перемагає
той, хто володіє творчим потенціалом.
Грамотно
вироблений
стиль
управління
відповідний до ситуації, визначає організацію успішною
з високими результатами і долає, нездоланні перешкоди.
1.

2.

3.

4.

5.
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ТИПИ КЕРІВНИКА:
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ
Одна з найважливіших проблем сучасного бізнесу
– питання керівництва. У всіх дослідженнях, що
торкаються цієї теми, виділяють три аспекти: люди,
вплив і мета. Керівник завжди чи так чи інакше має
справу з людьми, із співробітниками компанії й членами
інших організацій, прагне здійснити на них вплив, для
того щоб спонукати їх до визначених вчинків. І все це
спрямовано на досягнення організаційної мети. Вплив
означає, що взаємовідносини між людьми не є
пасивними. Більше того, вони здійснюються заради
визначеної мети. Отже, керівництво – це процес впливу
на підлеглих, який є способом заставити їх працювати на
досягнення єдиної мети.
В контектсі досліджуваної теми не можна не
згадати гуру менедмженту Іцхака Адізеса. Саме цей
вчений привятив все своє життя дослідженню
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особлиовостей управління людьми в процесі трудового
спілкування.
Згідно з типологією Іцхака Адізеса кожна людина
має набір з 4-х якостей: P – Виробництво результатів, A –
Адміністрування, E – Підприємництво і I – Інтеграція.
Виробник Paei. Виробника відрізняє, по-перше,
прагнення робити результат, по-друге, знання своєї
справи,
розуміння
специфіки,
конкретних
закономірностей. Виробнику потрібна мета. Він
мотивований досягнення.
Виробник насамперед відповідає питанням
«Що?». Виробник досить точний. Якщо він каже «Так»,
він має на увазі «Так», якщо він каже «Ні», він має на
увазі «Ні». Якщо припустити Виробника, якого гетьчисто відсутні решта трьох функцій, то, на думку
Адізеса, його можна назвати Героєм-одинаком, який бере
всю роботу на себе.
Адже він не вміє адмініструвати та делегувати, як
це робить Адміністратор (pAei). Причому робота його
носить якщо не короткостроковий, то не більше ніж
середньостроковий характер. Він не замислюється далеко
вперед і не створює нового подібно до того, як це робить
Підприємець (paEi). Він не любить щось обговорювати і
знаходити спільну думку, він не любить так зборів, як
любить їх інтегратор (paeI).
Адже шукати загальне бачення вирішення
питання – це марнування часу, треба займатися справою.
Герой-одинак є трудоголіком, він бере на себе багато
чого, залишаючи своїм підлеглим.
Підлеглі Героя-одиначки виконують певні
короткострокові доручення, але основні справи
перебувають у руках нашого Героя, який, звісно,
неспроможна впоратися з усім. Природно, що Герой34
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одинак – це крайній рівень виробника, так би мовити,
гротескний варіант.
Адміністратор pAei. Адміністратор займається
організацією деталей. Це вкотре. Адміністратор стежить
за тим, щоб у компанії нічого не проґавили. Він перевіряє
план діяльності на помилки та стежить за процесом.
Адміністратор дуже обережний. Якщо він каже «Так», то
справді має на увазі «Так», бо сам уже сто разів
перевірив.
Якщо Виробника більшою мірою цікавить
результат, то Адміністратор поглинений процесом, а
вірніше,
відповідністю
процесу
до
закону.
Адміністратор, у якого дуже слабко розвинені інші
функції має назву бюрократ.
Для бюрократа дуже важливо дотримуватися норм
та інструкцій. Більше того, він може сам придумати ці
правила, а потім посилатися на те, що не може їх обійти,
бо так заведено і такий порядок.
Бюрократ добре розуміє, що таке вартість,
витрати, але він слабо орієнтується у передбачуваних
вигодах та цінностях. Йому потрібен факт, що відбувся.
Бюрократ не схильний до ризику, він намагається
мінімізувати будь-яку невизначеність. Такий у нього
характер. Підлеглим бюрократа нічого не залишається
іншого, як дотримуватися його інструкцій та
погоджуватися з його думкою.
Підприємець paEi. В одній із ранніх своїх робіт
Адізес вважав, що paEi – це підприємець. Потім він став
говорити, що чистий paEi – це генератор ідей, який
продукує безліч добрих, дуже добрих і поганих думок.
Але йому не вистачає можливості виробника (P), щоб
реалізувати свої ідеї [5].
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Отже, на думку Іцхака Адізеса, добрий
підприємець характеризується двома розвиненими
функціями – PaEi. Творчий початок разом і з прагненням
досягати результатів втілюється в такій людині в бажанні
та здатності ризикувати. Адже саме вміння ризикувати
вирізняє справжнього підприємця від інших. Можна
сказати, що основним питанням Підприємця є «А
якщо?».
Підприємець перебуває у постійному пошуку. Він
бере один варіант, перевіряє його, а потім або
погоджується, або відкидає подальші дії в цьому
напрямку. Тобто, коли Підприємець каже «Так», він має
на увазі, швидше за все, «Можливо», а ось коли він каже
«Ні», він справді має на увазі «Ні», тому що він уміє
приймати рішення, і він знає ціну слова "Ні".
Але темп його ідей настільки швидкий, що Палій
часто своєю наступною ідеєю вбиває свою власну
попередню думку. В результаті, намічений тижнем тому
проект кардинально перетворюється або зупиняється.
Палія очікує від своїх підлеглих захоплення своїми
ідеями, він терпіти не може критики.
Часто він приймає рішення досить емоційно, не
продумано, тому може суперечити сам собі. Палія дуже
складно слухати інших людей, він хоче, щоб люди так
само, як і він були здатні до генерування ідей, і він хоче,
щоб їхні ідеї були такі ж, як і в нього.
Інтегратор paeI. Інтегратор з'єднує, і насамперед
він з'єднує людей. Інтегратору доводиться працювати в
середовищі з великою невизначеністю.
Головне питання інтегратора "Хто?". Ще
важливішим питанням для нього є «Як це зробити
разом?». Інтегратор налагоджує взаємозв'язки між
людьми, він передбачає або вирішує конфлікти.
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Інтегратор створюють оптимальну атмосферу для
людей, він створює не просто настрій для роботи, а
настрій для цікавої роботи разом. Він звик до того, що
мотивацією людей може бути заплутаною та
суперечливою. Він звик, що людина може щось
пообіцяти, а потім не зробити, порушивши своє слово,
вона також була свідком того, як люди, відмовившись від
чогось сьогодні, погоджувалися із цим завтра.
Всі ці обставини створюють в інтеграторі
установку зниження будь-якої категоричності у своїх
судженнях і оцінках. Тому, коли він говорить "Так", він
має на увазі "Можливо", і коли він говорить "Ні", він має
на увазі "Можливо". Адже ситуація може змінитися.
Інтегратор спрямовує свої зусилля на створення
команди професіоналів, яка має ефективно працювати і в
теперішньому, і у майбутньому. Виходить, що він
працює на два часи, на сьогодення та на майбутнє. Це
потрібно зараз, коли інтегратор разом з командою, і це
буде потрібно потім, якщо навіть інтегратор надовго
відлучиться або навіть піде [2, 3].
Тут у деяких людей може бути ілюзія, ніби
людина, яка в команді притягує всю увагу на себе, і є
інтегратором. Вміти притягувати до себе – це завдання
будь-якого з чотирьох типів керівника, що описуються. А
як же ви керуватимете, якщо в потрібний момент увага
підлеглих не сконцентрована на вас?
Можна сміливо сказати, що привертання увагу
себе – це перших етап. Другим важливим етапом для
інтегратора є те, щоб люди приділили максимум уваги
один одному, намагаючись зрозуміти чужі потреби, надії
та страхи. Тобто, інтегратор вчить своїх підлеглих бути
більш застережливим до інших людей та більш
вимогливим до себе.
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Таким чином, людей, у яких однаково добре
поєднуються всі ці якості, не існує, а отже – не може
існувати ідеального керівника. Однак, об’єднавши в
одній команді володарів різних домінуючих якостей,
можна побудувати сильний бізнес. Але таким різним
людям буває складно домовлятися між собою, тим
більше, якщо кожен з них – керівник.
1.
2.
3.
4.

5.
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ В УПРАВЛІННІ
СУЧАСНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Економічні,
соціальні,
демографічні
та
технологічні зміни в сучасному світі значним чином
змінили умови діяльності й управління підприємствами.
Організаційна структура – це сукупність людей,
груп, об'єднаних для досягнення будь-якої мети з
використанням принципів поділу праці, обов'язків і на
основі певної структури.
Нині продовжують існувати бюрократичні та
адаптивні організаційні структури, але більшу
популярність та перевагу отримують останні за рахунок
своїх переваг, які наведені у Таблиці 1.
Адаптивний
тип
організаційних
структур
управління має відносно короткочасну історію і з'явився
як протилежність бюрократичному, у допомогу
підприємствам, що переживають потребу у найбільш
еластичних, гнучких ОС, що пристосовуються до різних
обставин.
Так
само
як
органічні
речовини
пристосовуються (адаптуються) при вельми негативних
природних обставинах, так само й адаптивні структури
пристосовуються та видозмінюються відповідно до
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мінливого зовнішнього середовища та його факторів
[1, С.71].
Таблиця 1
Переваги сучасних адаптивних ОС
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Можливість швидкої адаптації та видозміни
структури організації в умовах мінливого
зовнішнього середовища.
Забезпечення ефективного балансу між ресурсами
компанії і запитів споживача, можливість
задоволення споживацького попиту
Підтримка прямих контактів, комунікацій та
взаємозв’язків між працівниками підрозділів
Послаблення бюрократичних тенденцій всередині
підприємства та підрозділів через лінійне
підпорядкування фахівців керівництву
Посилення мотивації (більш демократичні норми
поведінки в групі, як правило, додаткове
стимулювання за конкретний результат роботи
відповідно до особистого вкладу кожного
робітника)
Гнучкість

Ієрархія залишається традиційною формою
побудови організаційної структури для багатьох
підприємств, хоча експерти схильні вважати її застарілої
і неефективною.
На даний момент вертикальна ієрархічна
організація праці переважає над горизонтальною. Перша
довела свою ефективність в сучасних умовах управління
бізнесом, а саме в тих випадках, коли:
– усі виді діяльності можна розділити на прості
повторювані операції, рутинні дії, котрим можна легко та
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швидко навчитись, й надалі виробляти, виконувати їх у
масовому порядку;
– функціональна спеціалізація менеджерів та
підвищення їх кваліфікації та професіональних навиків
забезпечує істотні вигоди та підвищує ефективність
діяльності як самого персоналу, так і підприємства в
цілому;
– потреби споживачів досить стандартні, що
дозволяє легко та швидко знайти способи їх задоволення.
Починаючи з середини ХХ століття, посилились
процеси диверсифікації. Диверсифікація передбачає
засвоєння нових видів виробництва, вихід на нові ринки
збуту, його переорієнтацію на розширену категорію
споживачів. Проводяться такі заходи заради зниження
економічних ризиків, отримання додаткової вигоди
[3, C. 112].
Як результат, вирішальними ознаками досягнення
успіху підприємствами стали наступні компетенції:
– координація діяльності підрозділів, працюючих
із різноманітною продукцією, послугами, або на різних
ринках;
– швидка реакція на зміни зовнішнього
середовища;
– прискорення
операційних
процесів
та
скорочення витрат.
Зрозуміло, що вищезазначені елементи не
притаманні ієрархічним організаційним структурам
управління. Тому, саме у цей період свого піку досягають
матричні ОС, як спроба вирішення основного сегменту
проблем, пов’язаних із ростом підприємств за межі
національних, внутрішніх ринків.
Наскільки відомо, базовим принципом побудови
матричної організаційної структури є покращення
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взаємозв’язків між підрозділами та їх елементами для
реалізації того чи іншого проекту або програми, або з
метою вирішення певної проблеми, задачі [2, C. 96].
Ще
однією
прогресивною
та
сучасною
організаційною структурою вважається проектна.
Перевага проектної моделі полягає в гнучкості і високій
адаптивності до умов ринку, а недолік – у необхідності
високо оплачувати працю всіх управлінців.
Загальновідомо, що значення інформаційного
забезпечення та технологій невпинно росте, що
призводить до їх безумовного впровадження в процес
діяльності та управління, до максимальної автоматизації
робіт, до залучення зовнішніх ресурсів для виконання
другорядних функцій. Все вищезазначене призводить до
невпинного зменшення кількості зайнятих, й в результаті
– до зменшення кількості рівнів управління.
З
початком
формування
інформаційного
суспільства, розповсюдження з добули організаційні
структури мережевого типу.
Мережеві ОС стали відкриттям у сучасних
умовах. Саме з їх виникненням численні підприємства та
організації почали співробітництво із зовнішніми
контрагентами, передаючи їм різноманітні функції, які
раніше були невід’ємними елементами управлінського та
організаційного процесу.
Дослідження, розробка, поставка компонентів,
реклама, дистрибуція, організація фінансування – ось
далеко не весь перелік ключових компонентів, успішне
виконання яких стало можливим у форматі аутсорсінгу.
Аутсорсінг – це залучення зовнішніх ресурсів,
спеціалістів, робочої сили для здійснення певних
функцій, виконання певних завдань.
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Безумовно, для того, щоб підприємству вибрати
найбільш
підходящу
(відповідну)
для
нього
організаційну
структуру
управління,
необхідно
відштовхуватися від масштабів діяльності даного
підприємства, від кількості зв'язків і співробітників, які
на ньому працюють, а також від того, яка ієрархія буде
найбільш прийнятною для виробництва товарів або
послуг. Ця умова залишається незмінною та
обов’язковою в усі часи.
Таблиця 2
Сучасні тенденції розвитку організацій
Розвиток
інтегрованих
інформаційних
систем
Розвиток
організаційних
структур
Розвиток систем
управління якістю
Розвиток систем
стимулювання
Стабілізація складу
працівників
Залучення персоналу
в управління

Гнучке виробництво:
реінжиніринг, мінімальна
кількість запасів, зменшення
розмірів
Дивізіональні, матричні,
мережеві, проектні структури,
невеликі групи, стратегічні
центри прибутку
Бездефектна діяльність,
активація персоналу,
партнерство з постачальниками,
самоконтроль
Участь в отриманні прибутку,
розвиток нематеріального
стимулювання та мотивації
персоналу
Перекваліфікація, самостійність
працівників, покращення їх
складу
Демократизація управління,
робочі групи та комітети
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Головною властивістю організації майбутнього, як
показують численні дослідження, є гнучкість, постійне
пристосування
до
динамічного
навколишнього
середовища. Це, в свою чергу, потребує постійної
високої віддачі персоналу, розвитку творчості,
самостійності, демократизації управління і т.п. Звідси
випливають сучасні тенденції розвитку організацій, які
передбачають
підвищення
значущості
таких
властивостей, як велика гнучкість, прихильність
індивідуумам, переважне використання команд, висока
внутрішня конкурентоспроможність (Таблиця 2).
Сучасні організації різних галузей функціонують в
умовах невизначеності, динамічності і складності
зовнішнього середовища. На місце знеособленого
масового
споживача
приходить
індивідуальний
споживач. Це стимулює зміни в сфері як продуктів і
послуг, так і самих процесів виробництва або
обслуговування. При цьому вимоги до якості товарів
постійно зростають, їх життєвий цикл стає коротшим,
номенклатура ширше, обсяг випуску по окремих
позиціях номенклатури менше.
Також, не слід знехтувати загальноприйнятими
напрямами вдосконалення організаційних структур
управління, до яких відносяться:
1. Децентралізація
виробничих і збутових
операцій;
2. Пошук нових ринків, диверсифікація операцій;
3. Систематичне
підвищення
творчої
та
виробничої віддачі персоналу;
4. Перехід від вузької спеціалізації до інтеграції в
змісті і характері самої управлінської діяльності, в стилі
управління;
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5. Перетворення
організаційних
структур
управління в плоскі з мінімальним числом рівнів між
керівництвом і безпосередніми виконавцями;
6. Надання керівництву підприємств найширших
повноважень у вирішенні виробничо-збутових проблем.
Для успішного проведення організаційних змін
необхідна націленість співробітників на саморозвиток.
Орієнтація
суб'єктів
на
професійне
зростання,
конкуренцію і різноманітність діяльності підвищує їх
ефективність діяльності.
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ЦІЛІ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
ЛІКАРНЯНОГО ЗАКЛАДУ
Фінансовий менеджмент означає планування,
організацію, спрямування та контроль фінансової
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діяльності, такої як закупівля та використання коштів
підприємства. Це означає застосування загальних
принципів
управління
фінансовими
ресурсами
підприємства.
Фінансовий менеджмент, як правило, займається
закупівлями, розподілом та контролем фінансових
ресурсів, що викликають занепокоєння. Цілі можуть бути
наступними [1]: 1) Забезпечити регулярне та належне
надходження коштів концерну. 2) Забезпечити належну
прибутковість для акціонерів, яка буде залежати від
здатності заробляти, ринкової ціни акції, очікувань
акціонерів. 3) Для забезпечення оптимального
використання коштів. Після того, як кошти будуть
закуплені, їх слід використати максимально можливим
чином при мінімальних витратах. 4) Щоб забезпечити
безпеку інвестицій, тобто кошти слід вкладати у безпечні
підприємства, щоб можна було досягти адекватної норми
прибутку. 5) Для планування надійної структури
капіталу-має бути надійний і справедливий склад
капіталу, щоб підтримувався баланс між борговим та
власним капіталом.
Функції фінансового менеджменту [2]: 1) Оцінка
вимог до капіталу: Фінансовий менеджер повинен
зробити оцінку щодо вимог до капіталу компанії. Це буде
залежати від очікуваних витрат та прибутку, а також від
майбутніх програм та політики, що викликає
занепокоєння. Оцінки повинні бути зроблені належним
чином, що збільшує прибутковість підприємства;
2) Визначення складу капіталу: Після того, як оцінка
була зроблена, слід визначити структуру капіталу. Це
передбачає аналіз короткострокового та довгострокового
боргового капіталу. Це буде залежати від частки
власного капіталу, яким володіє компанія, та додаткових
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коштів, які необхідно залучати від сторонніх сторін;
3) Вибір джерел фінансування: Для отримання
додаткових коштів компанія має багато варіантів, таких
як: випуск акцій та облігацій; позики, що беруться у
банків та фінансових установ; державні депозити
вилучатимуться як у формі облігацій; вибір фактора буде
залежати від відносних переваг та недоліків кожного
джерела та періоду фінансування; інвестування коштів:
Фінансовий менеджер повинен прийняти рішення про
розподіл коштів на прибуткові підприємства, щоб
забезпечити безпеку інвестицій та отримати регулярну
прибутковість; утилізація надлишків: Рішення про
чистий прибуток має приймати фінансовий менеджер.
Загалом, підприємства у секторі охорони здоров’я,
які не надають продукти чи послуги безпосередньо
пацієнтам, мають таке ж робоче середовище, як і
підприємства будь-якої іншої галузі. Проте здебільшого
надання медичних послуг відбувається унікальним
чином. По-перше, часто під рукою мало постачальників
певних послуг. Далі, дуже складно, якщо не неможливо,
судити про якість конкуруючих послуг. Тоді рішення про
те, які послуги придбати, зазвичай приймається не
споживачем цих послуг, а лікарем чи іншим лікарем.
Крім того, оплата провайдеру зазвичай здійснюється не
користувачем послуг, а стороннім платником. Нарешті,
для більшості фізичних осіб придбання медичного
страхування від сторонніх платників повністю
оплачується або в значній мірі субсидується
роботодавцями або державними установами, тому
пацієнти в основному ізольовані від витрат на охорону
здоров’я [3].
Серед інших своїх обов’язків, ради охорони
здоров’я відповідають за те, щоб управлінські та
47

«Особливості сучасного менеджменту та економіки: співвідношення теорії та практики»
Матеріали VIII всеукраїнської науково-практичної конференції,
Херсонський інститут МАУП, 17 грудня 2021р.

фінансові групи працювали ефективно, досягаючи цілей,
що призводять до прибутковості. Для того, щоб
організації охорони здоров’я досягли успіху та
забезпечили якісну медичну допомогу всім своїм
пацієнтам, вони повинні мати потужні та ефективні
плани та системи фінансового управління [4].
Вищі керівники покладаються на спеціалістів у
галузі фінансів для надання їм бухгалтерської та іншої
фінансової інформації, яка допомагає їм приймати
розумні рішення та контролювати внутрішні та зовнішні
витрати. Менеджери з фінансів охорони здоров’я
відіграють першочергову роль у розробці та
впровадженні стратегій, які допомагають медичним
працівникам отримувати достатній дохід для оплати
витрат та планування майбутнього розвитку.
Нижче наведено десять цілей фінансового
менеджменту лікарні (Рис. 1.2).

Рисунок 1.2. Цілі фінансового менеджменту лікарні
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1) Ретельна оцінка та планування. Фінансові
менеджери оцінюють ефективність організації та
загальний фінансовий стан. Ретельне планування
дозволяє їм планувати майбутнє. Наприклад, скажімо, що
медична клініка втрачала пацієнтів у центрі, що на
іншому кінці міста, тому що технологія, яку вони
використовували, була повільною та застарілою.
Ретельна оцінка та планування допоможуть клініці
будувати плани оновлення своєї технології [5].
2) Генерування доходу. Іншою метою фінансового
менеджменту є інвестування в активи для забезпечення
фінансової стійкості. Щоб отримувати дохід і при цьому
залишатися
конкурентоспроможним,
фінансові
менеджери регулярно переглядають ціни на медичні
послуги з урахуванням ринкових ставок. Крім того, вони
оцінюють ефективність різних відділень у лікарнях [23].
Прибуток також може спричинити за собою
роздуми про те, чи варто запускати нові послуги.
Наприклад, тепер, коли канабіс є законним у деяких
штатах, деякі організації охорони здоров’я можуть
розглянути можливість додавання диспансеру конопель
як нового джерела доходу, що також гарантує
безпечність і законний відпуск препарату.
3) Захист податкового статусу. Федеральні уряди
та уряди штатів завжди зацікавлені у пошуку способів
залучення додаткових коштів, і один із способів цьогоколи
некомерційна
організація
втрачає
статус
звільненого від оподаткування. З цієї причини командам
управління охорони здоров’я важливо зосередитися на
дотриманні звільнених від оподаткування законів та
нормативних актів.
Однією зі стратегій, яку організації охорони
здоров’я використовують як некомерційну організацію, є
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обмеження зборів для пацієнтів з неблагополучним
статусом. Деякі організації проводять оцінку потреб
своїх громад та впроваджують стратегії для задоволення
своїх потреб. Інша стратегія полягає у створенні шкіл
медсестер у громадах, у яких мало навчальних закладів, і
стягувати доступні тарифи на навчання, щоб допомогти
створити кваліфіковану робочу силу медсестер.
4) Моніторинг внутрішніх витрат. Менеджери з
фінансів охорони здоров’я також контролюють витрати
на виявлення шахрайства та нецільового використання
коштів. Лікарі впливають на більшу частину витрат.
Вони можуть розміщувати замовлення на закупівлю ліків
або обладнання, що не відповідає потребам пацієнта, що
призвело б до організації юридичної відповідальності.
5) Вплив на сторонніх платників. Страхові
компанії та інші сторонні платники іноді покривають
повністю або частково медичні рахунки пацієнта.
Страхові компанії орієнтовані на одержання прибутку, і
для них звичайно застосовувати знижки, коли вони
страхують велику кількість людей. Менеджери з фінансів
охорони здоров’я несуть відповідальність за узгодження
справедливих тарифів, щоб вони могли утримати
більшість пацієнтів і при цьому отримувати відповідну
суму оплати за надану медичну допомогу. Команди
фінансового менеджменту в галузі охорони здоров’я
розробляють стратегії, які допомагають установам
зменшити фінансові ризики, пов’язані з укладанням угод
із сторонніми платниками шляхом узгодження
найкращих можливих контрактів.
6) Рішення щодо довгострокових інвестицій.
Рішення щодо довгострокових інвестицій допомагають
підтримувати майбутнє організацій. Фінансові команди
зазвичай беруть на себе провідну роль у прийнятті
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великих рішень щодо інвестицій за допомогою
менеджерів усіх рівнів. Використовуючи свій досвід,
вони визначають, як різні інвестиції можуть позитивно
чи негативно вплинути на їхнє фінансове майбутнє.
Якщо їм потрібно оновити свою технологію,
фінансовій групі потрібно буде визначити вартість
оновлення технології, проектувати, чи це допоможе
залучити більше пацієнтів, або забезпечити економію
іншими способами.
7. Фінансування. Фінансові менеджери також
повинні збирати кошти для покриття своїх витрат. Вони
досягають цього різними способами, включаючи збір
коштів, отримання позик або використання інших
внутрішніх коштів. Вони повинні приймати рішення на
основі оцінки вартості та вигоди від інвестицій або виду
понесеного боргу. Старший менеджер зазвичай приймає
остаточне рішення, і він або вона може залучити
експерта, щоб він визначив, що їм потрібно, скільки це
коштуватиме, і як вони це фінансуватимуть [6].
8. Управління оборотними коштами. Оборотні
кошти відносяться до оборотних активів організації
мінус її зобов'язання. Активи можуть бути у формі
готівки, ринкових цінних паперів, дебіторської
заборгованості або запасів. Керуючи капіталом,
організації можуть зменшити витрати та підвищити
ефективність.
9. Управління контрактами. У договорах можуть
бути залучені численні сторони, тому ними слід ретельно
керувати.
Фінансові
менеджери
встановлюють
визначений процес і потік для кожного виду контрактів,
що допомагає запобігти помилкам та забезпечити їх
дотримання.
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10. Управління фінансовими ризиками. Більшість
компаній мають групи управління ризиками або політику
управління ризиками для запобігання або пом'якшення
збитків. Ризики у сфері охорони здоров’я потенційно
можуть нести більші ризики, ніж в інших галузях,
оскільки існує багато ризиків щодо безпеки пацієнтів,
включаючи рішення про життя та смерть.
Таким чином, у процес фінансового менеджменту
залучено багато різних людей, включаючи правління,
вищих керівників, бухгалтерів та фінансових менеджерів.
Використовуючи високоякісне програмне забезпечення
для управління ради, таке як BoardEffect, і дотримуючись
цих 10 цілей фінансового менеджменту в охороні
здоров'я, ради можуть бути максимально підготовлені до
прийняття розумних рішень та належного контролю за їх
діяльністю.
1.

2.

3.

4.
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Куля Ірина
Старший викладач кафедри менеджменту
Придунайська філія МАУП
м. Ізмаїл
СУЧАСНІ КОМУНІКАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ
ЯК ЕЛЕМЕНТ УПРАВЛІННЯ
Управління комунікаційними процесами в
організації включає: пошук і виявлення бар'єрів для
ефективної комунікації; розробка та впровадження
шляхів усунення таких перешкод та підвищення
ефективності комунікаційних процесів.
Існує багато факторів, що перешкоджають
здійсненню ефективної комунікації, основними з яких є:
1. Фільтрація. Коли працівник каже, що його
керівник хоче почути, він фільтрує інформацію.
Фільтрація
є
функцією:
а)
конфлікту
між
компетентностями; б) конфлікт інтересів та потреб
відправника та одержувача повідомлення; в) висота
структури організації (чим вище рівень управління, тим
більше умов для фільтрації); г) досвід, отриманий від
попередніх негативних повідомлень.
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2. Селективне сприйняття. Одержувач краще
сприймає інформацію, що відповідає його потребам,
мотивації, досвіду та іншим особистим характеристикам.
Ступінь інтересу до отриманої інформації визначається
його очікуваннями, і, отже, визначає характер
декодування інформації.
3. Семантичні бар'єри. Ті самі слова мають різні
значення для різних людей. Вік, освіта, культурне
середовище є трьома найважливішими факторами, що
впливають на значення слів, що використовуються в
процесі комунікації. Люди приходять до організації з
різних типів середовищ. Горизонтальне спілкування між
фахівцями одного профілю сприяє появі власного
жаргону або конкретного технічного мови, незрозумілого
для інших. У великих організаціях з філіями в різних
країнах використовуються терміни, специфічні для
відповідного регіону. Все це в кінцевому підсумку
призводить до виникнення семантичних бар'єрів.
4. Поганий відгук.
5. Культурні відмінності (відмінності) між
відправником і одержувачем інформації.
6. Інформаційне перевантаження. Вони виникають
внаслідок нездатності ефективно реагувати на всю
отриману інформацію. Існує необхідність відібрати менш
важливу інформацію і залишити тільки наісутевіш.
Щоб підвищити ефективність комунікацій,
менеджер повинен вирішити дві проблеми:
– по-перше, йому необхідно покращити свої
посади;
– по-друге, він повинен удосконалити механізм
розуміння того, що інші намагаються донести до нього в
процесі спілкування.
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Основними методами, які допомагають вирішити
такі проблеми, є:
1. регулювання інформаційних потоків (поділ
проблем на ті, що вирішуються менеджером, і тих, які
можуть бути розв'язані підлеглими)
2. покращення зворотного зв'язку на основі:
– формулювання питань до слухача в процесі
спілкування;
– повторення всього або частини повідомлення;
– використання різних варіантів викладання
однієї і тієї ж інформації;
3. використання емпатії. Емпатія – це здатність
ставити себе на місце співрозмовника, враховувати його
почуття, самооцінку характеру тощо;
4. сприяння взаємній довірі;
5. спрощення мови повідомлення;
6. розвиток
здатності
ефективно
слухати
(встановити «мистецтво ефективно слухати» Кейта
Девіса).
Міжособистісний стиль спілкування – це
поведінка однієї людини в процесі обміну інформацією з
другою людиною. Такий спосіб залежить, головним
чином, від ступеня обізнаності (рівня знань) як однієї
сторони, так і іншої про інформацію, що є предметом
обміну. Різні комбінації поінформованості / незнання
відправника і одержувача інформації для зв'язку даються
в матриці, званої «вікном Джохара».
У матриці "Вікно Джохара" виділені чотири поля,
у кожному з яких формується відповідний стиль
міжособистісних комунікацій.
1. "Арена" (відкрита зона). В рамках цього поля
формуються умови для міжособистісного спілкування.
Як відправник, так і одержувач повідомлення мають
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достатньо знань про предмет комунікації, і тому здатні
ефективно підтримувати процес обміну інформацією. У
відкритій зоні формуються сприятливі умови для
взаєморозуміння. Чим більше арені, тим ефективнішими
будуть комунікації.
2. "Темна пляма" (сліпа пляма). Одержувач
достатньо обізнаний з повідомленням про сутність, він
повинен отримати. Відправник, навпаки, має неясне
уявлення про те, що він має сказати, і, отже, опиняється в
надзвичайно несприятливому для нього становищі. Йому
важко зрозуміти поведінку і отримати одержувачем
інформацію. У такій ситуації відправник намагається
уникнути зв'язку та знищити їх.
3. «Фасад» (таємна зона). Відправником є відома
інформація, яка стає предметом комунікації, про яку не
можна сказати про одержувача. Проблеми цього поля
полягають у недостатній глибині (кількості поверхів)
комунікацій.
а) не може передавати таку інформацію, яку вона
вважає потенційно шкідливою для відносин з
одержувачем;
б) боїться, що інформація, яку він буде передавати
в ході спілкування, може знищити його владу.
У зв'язку з цими проблемами, секретна зона
стикається з "фасадною" ситуацією, тобто передається
тільки інформація, яка є корисною для відправника.
"Фасад" зменшує поле "арени" і зменшує можливості для
ефективного спілкування.
4. "Невизначеність". Жоден з учасників
комунікаційних процесів не обізнаний з предметом
комунікацій. У цьому випадку ефективність зв'язку є
найменшою.
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Використовуються дві стратегії для підвищення
ефективності комунікації з вікон "Джохаре":
1. «Стратегія експозиції» (стратегія розкриття
інформації). Збільшення області арени та відповідне
зменшення «поля фасаду» вимагають від відправника
бути більш відкритими та чесними у передачі інформації.
Таку стратегію називають експозицією, що відправник,
передаючи правдиву інформацію, нібито виявляє себе,
залишає незахищені свої вразливі позиції.
2. "Стратегія зворотного зв'язку". Поле «темної
плями» можна зменшити за рахунок поліпшення
зворотного зв'язку. Але при цьому необхідно:
– згоду одержувача ефективно слухати;
– згода відправника є ефективною (з більшою
експозицією) для надання інформації, яка є незрозумілою
для одержувача.
Це означає що:
1. встановлення зворотного зв'язку залежить від
активної співпраці між відправником і одержувачем;
2. збільшення експозиції залежить тільки від
активної поведінки відправника.
За практикою існує багато різних підходів до
підвищення ефективності комунікаційних процесів в
організації. Одним з найбільш відомих є підхід,
запропонований
Американською
асоціацією
менеджменту, який називається "10 ефективних засобів
зв'язку".
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ЗАСАДИ ПСИХОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВОМ
Світові соціально-економічні процеси дають
зрозуміти, що проблеми сучасного управління вже не
вирішуються на основі жорстко диференційованих
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дисциплінарних підходів, що старий стиль управління
вже не дає навіть задовільних результатів. Тому керівник
має спиратися на інновації, зокрема і на розуміння
психологічних процесів впливу на особистість та
колектив.
Психологія управління як наука продукує
психологічні знання, що застосовуються під час
вирішення проблеми управління діяльністю трудового
колективу. Особливістю цієї науки є те, що своїм
об'єктом вона передбачає організовану діяльність людей.
Така діяльність – це не просто робота індивідів,
об'єднаних спільними інтересами чи цілями, симпатіями,
чи цінностями, це діяльність осіб, об'єднаних в одну
організацію, які підпорядковуються правилам і нормам
цієї організації та виконують задану їм спільну роботу
відповідно до економічних, технологічних, правових,
організаційних та корпоративних вимог.
У психології управління і окремий працівник, і
соціальна група, і колектив виступають у контексті
організації, до якої вони входять і без якої їх аналіз у
плані управління виявляється неповним. Тому вивчення
індивідуальних особистості працівника в організації,
аналіз впливу її на соціально-психологічну структуру та
розвиток колективу є на разі актуальною проблемою.
Питання психології управління стали обєктом
дослідженнях
В. Василенко,
І. Гевко,
М. Йохна,
Л. Карамушки, В. Колпакова, О. Кузьміна, Л. Мельник,
О. Мельник, Ю. Петруні, В. Савельєвої, В. Стадник,
Є. Ходаківського, Ф. Хміля та інших.
Для менеджерської сфери важливим також є
розуміння предмета психології управління, до якого
існують різноманітні підходи, що певною мірою свідчить
про складність цього феномена.
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Так, психологи Є.Є. Вендров та Л. І. Уманський
виділяють наступні аспекти предмета психології
управління:
– соціально-психологічні питання виробничих
груп та колективів;
– психологія діяльності керівника;
– психологія особистості керівника;
– психологічні проблеми підбору керівних
кадрів;
– психолого-педагогічні проблеми підготовки та
перепідготовки керівних кадрів [1].
Також до предмета вивчення психології
управління органічно входять традиційні соціальнопсихологічні явища (лідерство, психологічний клімат,
психологія спілкування тощо.), психологічні проблеми
трудової діяльності (психічні стани в рамках трудової
діяльності), загальної психології (психологічна теорія
діяльності, теорія особистості, теорія розвитку), та інших
прикладних напрямів психології.
В управлінській сфері існують різні моделі.
Традиційна модель управління увагу менеджера
націлювала майже виключно на економічні цілі. Нова
модель,
відображаючи
зростаючу
інтеграцію
економічних та соціальних процесів, ставить у фокус
уваги, вводить у коло цілей менеджера – забезпечення
зайнятості, гуманність умов праці, розширення участі в
управлінні та інше [2].
Також, на жаль, наявна стара система мислення в
управлінні. Ця система оперувала і оперує принципами
необмеженого зростання, яке розумілося в суто
кількісних термінах – як максималізація прибутку та
збільшення валового національного продукту. Щодо
нової системи мислення, то вона наразі оперує поняттям
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«рівноваги», тобто. такого стану суспільства, у якому
задоволення нинішніх потреб має збільшувати шанси
майбутніх поколінь на гідне життя. Тобто менеджер, що
діє в рамках нової концепції мислення, досліджуватиме
вплив будь-яких дій з точки зору їх наслідків для стану
рівноваги і якісної роботи підприємства.
До основних функції психології управління
відносяться:
1) пізнавальна
–
вивчення
основних
психологічних особливостей управління як специфічної
сфери професійної діяльності, визначення її ролі та
значимості в розвитку організацій, груп;
2) оцінна – виявлення відповідності або
невідповідності
системи
управління
основним
тенденціям суспільства, соціальним очікуванням,
потребам та інтересам співробітників;
3) прогностична – спрямування на виявлення
неймовірних і бажаних змін в управлінської діяльності
(не більше найближчого чи більше віддаленого
майбутнього) визначення можливих траєкторій розвитку
управління і його прогнозування;
4) освітня (навчальна). Сутність її полягає у
поширенні управлінських знань через систему
навчальних закладів, різних інститутів та центрів
підвищення
кваліфікації,
перенавчання
та
перекваліфікування кадрів, тобто набуття знань, умінь та
навичок
практичного
здійснення
управлінської
діяльності [3].
Тож, система управління підприємством має
спиратися на основні засади психології управління і на
розуміння предмета, і функцій як важливих чинників у
цьому процесі.
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Отже, основне завдання психології управління
полягає в аналізі психологічних умов та особливостей
управлінської діяльності з метою підвищення ефективності та якості роботи в системі управління, а також
синтезує у собі власне психологічні дані з найважливішими закономірностями будови та функціонування
організацій. Тобто, врахування засад психології управління є основою для побудови ефективного підприємства.
Література:
1. Березовська Л.І. Психологія діяльності. У2 кн.
Кн.1.Психологія праці як складова частина психології
діяльності.: навч.-методичний посібник. Мукачево: МДУ,
2014. С.10–23.
2. Карамушка Л. М. Психологія управління: навчальний
посібник. Київ: Міленіум, 2003. С.7–39.
3. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління: посібник.
Київ: Академвидав, 2003. С.9-54.

Фудорова Олена
к.с.н., доцент, доцент кафедри менеджменту
організацій, ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія
управління персоналом», Херсонський інститут
м.Херсон
ІНКЛЮЗІЯ ЯК МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ
СУЧАСНИМ ЗАКЛАДОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ
У сучасному світі усвідомлюється необхідність
інтеграції осіб з обмеженими можливостями здоров’я в
суспільство шляхом подолання не тільки фізичних, але й
символічних бар’єрів у їхньому житті. У зв’язку з цим
особливої гостроти набуває проблема інтеграції осіб з
обмеженими можливостями з різними формами
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інвалідності у соціум, що є вищою метою їх соціальної
реабілітації.
Численні соціологічні дослідження свідчать про
те, що вища освіта входить в десятку цінностей,
найбільш важливих для молоді. Для осіб з
функціональними обмеженнями здоров’я отримання
вищої
освіти,
престижної
спеціальності,
гідно
оплачуваної праці (чому сприяє вища освіта) є чи не
єдиною можливістю подолати стан відчуження,
соціальної ексклюзії, в якому вони опинилися за
об’єктивних умов, пов’язаних зі станом здоров’я [4]. Тим
більше, як зазначають науковці, «збільшення цінності
університетської освіти і знань, перетворення їх із
необов’язкового елемента соціально-економічного життя
суспільства в його базову складову – важлива тенденція
сучасності» [5] для всіх членів суспільства, в тому числі
для осіб з особливими потребами.
Метою даних тез є з’ясування ролі інклюзичної
освіти при управлінні сучасним закладом вищої освіти.
Одним із можливих механізмів активної інтеграції
осіб з обмеженими функціональними можливостями у
сучасне суспільство є отримання ними університетської
освіти. Університетська освіта в Україні реформується
для того, щоб стати доступною, а підготовлені фахівці –
конкурентоспроможними
на
ринку
праці
та
адаптованими до нових умов соціуму. Цьому сприяють
процеси
демократизації
освітнього
простору,
багатоукладність і варіативність освіти, її регіоналізація і
прагнення відповідати європейським стандартам.
У зв’язку з цим, наступним кроком у аналізі даної
проблеми, необхідним є розуміння такого факту: якщо
ефективність соціального включення в значній мірі
залежить від готовності індивідів та малих груп, то
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ефективність
соціальної
інтеграції
забезпечується
готовністю суспільних інститутів. Інтеграція орієнтована
на забезпечення солідарності, єдності, що представляє
собою вбудовування в макроструктуру суспільства. При
цьому соціальний статус нетиповості співвідноситься в
горизонтальній соціальній структурі зі статусом
нормальності. Як зазначає російська дослідниця Черняєва
Т.І., будь-яка людина (а не тільки нормальна) є цінністю.
Соціум створює умови, за яких індивідуальні здібності
можуть максимально розвиватися та проявлятися [1].
У кожного студента з інвалідністю є свої
особливості і функціональні обмеження, які ускладнюють процеси навчання в інтегрованому середовищі.
Болонська система покликана зрівняти у правах і
можливостях випускників усіх європейських вузів, розширити можливості для їхнього працевлаштування [3].
Необхідно підкреслити, що існують міжнародні
положення стосовно навчання студентів з особливими
потребами, де підкреслюється надання їм рівних прав,
умов і можливостей. Зокрема, прийнята Конвенція про
права та переваги інвалідів в освіті на всіх її рівнях. За
основною концепцією цієї Конвенції перевага надається
інклюзивній освіті [4].
Зрозуміло, що кількість студентів-інвалідів не
підтверджує факту якісного навчального процесу, який
залежить від багатьох факторів, які ми розглянемо далі.
Адже саме якісна університетська освіта інвалідів є
запорукою подальшого вдалого працевлаштування, та, як
наслідок, успішної інтеграції у соціум осіб з обмеженими
можливостями.
Для забезпечення рівного доступу людей з
інвалідністю до університетської освіти необхідно
впроваджувати у навчально-виховний процес спеціальні
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методи, педагогічні технології, адаптивні технічні
засоби. Суттєвими компонентами співробітництва у
процесі навчання є позитивна взаємозалежність;
особистісна взаємодія, що стимулює діяльність;
індивідуальна
і
групова
підзвітність;
навички
міжособистісного спілкування і спілкування в невеликих
групах; обробка даних про роботу групи [4].
На сьогоднішній день сформувалося чотири
основних напрямки діяльності вузів по забезпеченню
навчання осіб з особливими потребами: 1) спеціальні
відділення в вузах; 2) спеціалізовані вузи для інвалідів;
3) центри підготовки для інвалідів для вступу в вуз;
4) навчання особливих студентів в звичайних умовах ВНЗ,
але з адаптованими до їх потреб фізичним оточенням.
Існуючі спеціальні вузи для осіб з особливими
потребами, з одного боку, є елементом соціального
захисту інвалідів та надають їм можливість одночасного
лікування та освіти.
З іншого боку, спеціальна освіта сприяє
відтворенню соціальної структури, в якій особи з
інвалідністю займають маргінальні статусні позиції [5]. В
результаті подібної депривації шанси осіб з інвалідністю
на отримання університетської освіти, працевлаштування, повноцінну соціальну інтеграцію, є обмеженими.
На нашу погляд, ці фактори породжують тільки
одне – соціальну ізоляцію. Тому, одним із шляхів
інтеграції осіб з обмеженими функціональними
можливостями в суспільство повинна стати саме
інклюзивна вища освіта – система освітніх послуг в
умовах «звичайного» вузу, що базується на принципі
забезпечення права осіб з інвалідністю на вищу освіту
навчатися за місцем проживання в звичайному вузі, який
є пристосованим до потреб особливих студентів [2].
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Мається на увазі – пристосувння освтінього простору
вузу під особливі потреби студента.
Вирішення цих та інших проблем закладено в
декількох площинах:
– по-перше,
архітектурні
та
просторові
особливості вузу (організація спеціалізованого житла, в
тому числі), які обумовлюють вирішення проблем
інвалідів, пов’язаних з їх фізичними недоліками;
– по-друге, створення інклюзивного простору в
умовах вищої школи можливо, наприклад, в рамках
співробітництва із спілками людей з інвалідністю, які
використовують концепцію незалежного життя;
– по-третє,проведення просвітницької роботи зі
«здоровими» студентами;
– по-четверте, розповсюдження ідей інклюзивної
освіти на всіх її рівнях через роботу з батьками дітейінвалідів, які мають намір отримати вищу освіту;
– по-п’яте,
організація
добровільницької
студентської діяльності, яка обумовлена такою ідеєю:
«завжди є поруч люди, які потребують допомоги»;
– по-шосте, система педагогічної підтримки в процесі навчання в вузі, яка повинна бути на високому рівні.
Розширення доступності вищої освіти інвалідів за
рахунок повноцінної інклюзії, інтеграція їх в освітнє
середовище ускладнюється рядом факторів, що мають
різний масштаб і характер. Так, у сфері державної
політики по відношенню до інвалідів можна відмітити:
недостатню розробленість нормативно-правової бази
щодо вищої освіти; недостатній рівень інформаційного
забезпечення; незабезпеченість безбар’єрного архітектурного середовища; недостатній рівень виробництва
засобів технічної компенсації обмежених можливостей,
спеціального обладнання; відсутність дієвої політики
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трудової зайнятості інвалідів (що є наступним щаблем на
шляху до інтеграції після отримання університетської
освіти);
несформованість
системи
підготовки
спеціалізованих кадрів викладачів та співробітників.
Таким чином, управління вищим навчальним
закладом, в якому навчаються різні соціальні групи, в
тому числі й студенти з особливими потребами, звісно,
потребує більшої уваги у боку адміністрації вузу. Але
організація повноцінної інклюзії в стінах вищого
анвчального закладу є запорукою успішної взаємодії між
здоровою частиною навчального процесу та студентів,
які потребують особливї уваги.
Література:
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инвалидности: Социальное гражданство инвалидов в
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2006.– 260 с.
2. Створення безбар’єрного середовища та соціальна
інклюзія: світовий досвід для України : аналіт. доп. /
[Зубченко С. О., Каплан Ю. Б., Тищенко Ю. А.]. – Київ :
НІСД, 2020. – 24с.
3. Хижняк Л.М. Проблемні поля на ринку праці і ринку
освітніх послуг: оптимізація управління // Сучасні
суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Збірник
наукових праць ДонДУУ. Т.Х. Вип. 116. «Соціологія
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РОЗДІЛ 2.
ЛОГІСТИКА І ТРАНСПОРТ
Головченко Олена
д.е.н., професор, професор кафедри економічної теорії
та підприємництва на морському транспорті
Національного університету
«Одеська морська академія»
м. Одеса
ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ
ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
На сьогоднішній день в Україні немає чітко
визначених, обґрунтованих, зі сформованими заходами
реалізації пріоритетних напрямів інноваційного розвитку
транспортної системи. Тільки при наявності цих
пріоритетів можливо розробити та втілити в життя
стратегічні національні цільові програми інноваційного
розвитку транспорту.
Інноваційний розвиток транспортної системи
України сприятиме утвердженню України як високо
розвинутої транспортної держави з конкурентоспроможними видами транспорту, здатними на рівноправну
інтеграцію в міжнародну транспортну систему.
Інноваційна діяльність транспортних підприємств
України має спрямовуватися на виконання стратегічних
завдань розвитку транспортної системи, з метою
забезпечення економіки та населення у безпечних та
високоякісних перевезеннях, сприяння енергетичній
безпеці, реалізації транзитного потенціалу держави,
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інтеграції транспортної системи до європейської та
світової, впровадження новітніх інформаційних технологій,
підвищення конкурентоспроможності послуг транспорту на
міжнародному та внутрішньому ринках [3, с.403].
У галузі водного транспорту, інноваційними
об’єктами
є
судна
підвищеної
комфортності,
вантажопідйомники,
танкери
та
різноманітні
спеціалізовані судна (типу ріка-море).
Інноваційним перетворенням може підлягати
сфера інформатизації, навігації на транспорті у вигляді
впровадження сучасних навігаційних (у тому числі
супутникових) систем, втілення технології електронного
документообігу [4, с.49].
До об’єктів інноваційної діяльності, що на
сьогоднішній день є особливо актуальними, відносять
організаційно-технічні рішення щодо забезпечення
ресурсота
енергозбереження,
екологічності
і
безпечності в транспорті. Вони супроводжуються
впровадженням такої інноваційної продукції, як сучасні
системи
контролю
за
енергопостачанням
і
використанням палива, нові або удосконалені технології
експлуатації транспортних засобів, які забезпечують
мінімальні витрати палива, безпеку вантажів, скорочення
забруднення навколишнього середовища [1].
Організаційно-економічні рішення фінансового
характеру
істотно
поліпшують
ефективність
функціонування транспортної системи. До них можна
віднести будівництво автомобільних доріг транспортної
мережі за рахунок коштів, залучених на умовах концесії.
Це є новим інноваційним підходом вирішення проблеми
інвестування даного напряму діяльності, яке сприяє
залученню додаткових коштів вітчизняних та іноземних
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інвесторів і завдяки чому значно розширює та покращує
автодорожню мережу України.
Організаційно-економічні рішення правового
характеру проявляються у формі удосконалення
(адаптації) нормативно-правової бази вітчизняного
транспорту до міжнародних норм надання транспортних
послуг, розроблення норм витрат палива на роботу
транспортних засобів, які відповідають сучасній
номенклатурі, удосконалення нормативно-правових
основ
з
енергозбереження
та
використання
альтернативних видів палива в транспорті, створення
інструментів контролю за відповідністю встановленим
вимогам та якістю паливних і мастильних матеріалів,
посилення вимог до безпечності конструкції та контролю
технічного стану транспортних засобів відповідно до
європейських стандартів у сфері безпеки дорожнього
руху тощо.
Інноваційними також можуть бути механізми
формування транспортних послуг у вигляді нових
змішаних перевезень, нових маршрутів контейнерних
перевезень, сучасних логістичних принципів управління
вантажопотоками.
В Україні на законодавчій основі відсутні
критерії, за якими можна з упевненістю проводити
моніторинг інвестиційних проектів щодо відповідності їх
інноваційним, і результати реалізації таких проектів
вважати дійсно інноваційними. Як наслідок, немає чіткої
конкретизації, що саме включає в себе поняття
«інноваційний проект в сфері транспорту» або
«інноваційна продукція в сфері транспорту» [2, с.6].
Враховуючи те, що інноваційна діяльність
транспортних підприємств спрямована на створення
продукції нових вищих технологічних укладів, щоб
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забезпечити
впровадження
ресурсота
енергозберігаючої, екологічної і безпечної техніки та
технології в транспорті та підвищити рівень якості
транспортних
послуг,
пропонуються
критерії
інноваційності діяльності транспортних підприємств.
Критерієм інноваційності діяльності транспортних
підприємств
пропонується
вважати
поліпшення
параметрів не менше ніж на 5% хоча б одного з
наступних характеристик реалізації інвестиційного
проекту або техніко-технологічного удосконалення:
екологічність, безпечність, ресурсо- енергозбереження та
якість надання послуг. За кожним характерним напрямом
визначено ряд заходів, виконання яких дає змогу
досягнути інноваційності.
Критерії пропонуються для того, щоб забезпечити
визначення основних напрямів реалізації інноваційної
активності транспортних підприємств, з перспективою
можливості отримати державну фінансову підтримку та
інші економічні стимулювання, уникаючи при цьому
зловживання з боку суб’єктів інноваційної діяльності.
Отже, інноваційна діяльність підприємств в
контексті автомобільного та водного транспорту (для
перспективності розвитку змішаних перевезень) і у
відповідності
з
запропонованими
критеріями,
реалізується за такими основними напрямами: якісне
оновлення транспортних засобів, наукове формування і
розвиток
національної
транспортної
системи,
впровадження нових технологій перевезень, створення
нових
інформаційних
і
навігаційних
систем,
запровадження
енергозберігаючих
технологій,
забезпечення екологічності та безпечності транспортних
послуг, розбудова міжнародних транспортних коридорів
і інфраструктури, адаптація національної нормативно71
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правової бази транспортної галузі до міжнародного
законодавства.
Для успішної реалізації енергозбереження на
транспорті потрібно встановити більш жорсткі стандарти
на автомобільні бензини і дизельне паливо, необхідно
забезпечити інструменти контролю за відповідністю до
встановлених вимог та якості паливних і мастильних
матеріалів; розробити законодавчу базу диференційованого оподаткування власників транспортних
засобів автомобільного транспорту та класу емісії
шкідливих речовин і виду моторного палива, що сприяє
оновленню автомобільного парку. Держава має посилити
контроль за виконанням нормативних вимог експлуатації
технічних засобів та при сертифікації і ліцензуванні
транспортної діяльності.
Зміни у нормативно-правовому регулюванні під
час інтеграції до міжнародної транспортної системи
призведуть до проведення політики захисту і підтримки
діяльності українських транспортних підприємств на
зовнішніх ринках при введенні міжнародними
організаціями та урядами окремих держав нових, більш
жорстких економічних, технічних та інших вимог щодо
транспортної
діяльності,
розроблення механізмів
оперативного реагування у випадках дискримінації
українських перевізників за кордоном, здійснення
державних заходів щодо гарантованого захисту інтересів
споживачів транспортних послуг на основі відповідності
міжнародним стандартам транспортних послуг.
Основними
державними
інструментами
і
важелями стимулювання здійснення інноваційної
діяльності в галузі транспорту є закони та інші
нормативно-правові акти України, цільові програми
розвитку, механізми фінансової підтримки, ліцензування,
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сертифікації та контролю. Держава має створювати
організаційні, правові і економічні умови для
стимулювання інноваційної діяльності підприємствами
транспорту.
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ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Низька конкурентоспроможність транспортних
підприємств України приводить до незадовільного рівня
транспортного обслуговування, зменшення швидкості
просування товарів, залежності зовнішньої торгівлі
України від іноземного транспорту.
Основними причинами виникнення проблем є:
недостатнє фінансування державних програм розвитку
транспорту; недостатній обсяг залучення іноземних та
вітчизняних інвестицій на розвиток транспорту;
недосконала система оподаткування; недосконалість
нормативно-правової бази, повільна гармонізація
вітчизняного
транспортного
законодавства
до
міжнародного; загострення конкурентної боротьби за
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транзитні потоки в умовах наближення Європейського
Союзу безпосередньо до кордонів України тощо [3, с.53].
Одним із шляхів вирішення вищеперелічених
проблем
розвитку
транспорту
є
провадження
транспортними підприємствами інноваційної діяльності.
Інноваційний розвиток транспортної системи Україні
сприятиме утвердженню України як високо розвинутої
транспортної держави з конкурентоспроможними видами
транспорту, здатними на рівноправну інтеграцію в
міжнародну транспортну систему.
Це
передбачає
активізацію
транспортних
підприємств за такими основними напрямами діяльності
у транспортно-дорожньому комплексі: інноваційне
оновлення рухомого складу всіх видів транспорту;
реконструкція
портів;
розбудова
міжнародних
транспортних коридорів і інфраструктури; упровадження
нових технологій, спрямованих на забезпечення
конкурентоспроможності на ринку транспортних послуг;
створення й упровадження інформаційних систем нового
покоління; упровадження заходів з підвищення рівня
безпеки та охорони праці на транспорті, поліпшенню
екології; упровадження енергозберігаючих технологій;
удосконалення нормативно-правової бази інноваційної
діяльності у сфері транспорту[2, с.32].
В інноваційному оновленні рухомого парку всіх
видів транспорту, передбачається поповнення його
прогресивними, сучасними, відповідними Європейським
стандартам транспортними засобами нового покоління.
Враховуючи прогнозне збільшення обсягів перевезень
вони
мають
забезпечити
більшу
потужність,
вантажопідйомність та розширення номенклатури
перевезення вантажів. Прискорення оновлення рухомого
складу потребує удосконаленої нормативно-правової
75

«Особливості сучасного менеджменту та економіки: співвідношення теорії та практики»
Матеріали VIII всеукраїнської науково-практичної конференції,
Херсонський інститут МАУП, 17 грудня 2021р.

бази, формування організаційних і економічних
(фінансового) механізмів для сприяння інноваційного
відновлення транспорту [4].
Упровадження
прогресивних
транспортних
технологій,
спрямованих
на
забезпечення
конкурентоспроможності на ринку транспортних послуг,
передбачає
організацію
перевезень
на
основі
транспортної логістики. Це дозволяє координувати рух
матеріальних, інформаційних і фінансових потоків за
принципами «від дверей до дверей» і «точно за
терміном».
Для
цього
потрібно
створювати
взаємопов’язані логістичні центри, сприяти розвитку й
широкому застосуванню контейнерних перевезень,
провадженню
змішаних
(інтермодальних,
мультимодальних) перевезень та взаємодії різних видів
транспорту у транспортних вузлах, упровадженню
сучасних інформаційних технологій обміну даними,
транспортною
документацією,
електронного
документообігу [3, с.54].
Щодо підвищення паливної ефективності на
транспорті, вона має відбуватися за рахунок застосування
альтернативних видів палива: стисненого природного
газу, біоетанолу, біодизельного палива.
Розвиток транспортної системи неможливий без
реалізації транзитного потенціалу України. За оцінками
англійського інституту Rendall, Україна має найвищий в
Європі транспортний транзитний рейтинг 3,11 бала [1,
с.152]. Транзитний рейтинг території тієї або іншої
країни враховує розвиненість розміщених у ній
транспортних систем і мереж, а також рівень і стан
інфраструктури. Реалізація транзитних можливостей
України потребує розвитку національної транспортної
мережі, що передбачає розбудову магістральних шляхів
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сполучення, на яких сконцентровані найбільші
транспортні потоки і системи міжнародних транспортних
коридорів з відповідною інфраструктурою. Це
найважливіший
напрям
розвитку
транспортнодорожнього комплексу в інноваційній сфері. Важливу
роль у системі МТК відіграє розвиток інформаційної
інфраструктури, що акумулює, обробляє, зберігає й
утилізує інформацію про наявність вантажу, потребу в
тих або інших транспортних засобах, забезпечує
безперервне спостереження за проходженням вантажів і
підвищує рівень їх збереження.
Реалізацію інноваційної політики у різних галузях
економіки здійснюють центральні органи виконавчої
влади. В галузі транспорту цю функцію виконує
Міністерство інфраструктури, яке здійснює підготовку
пропозицій щодо реалізації інноваційної політики у
транспортно-дорожньому
комплексі,
створює
організаційно-економічні
механізми підтримки її
реалізації, доручає державним інноваційним фінансовокредитним установам здійснення конкурсного відбору
першочергових інноваційних проектів з пріоритетних
галузевих напрямів інноваційної діяльності для
здійснення фінансової підтримки цих проектів коштами,
закладених
Державним
бюджетом
України
на
відповідний рік.
Для державного економічного стимулювання
інноваційної
діяльності
(реалізації
інноваційних
проектів) суб’єктам такого виду діяльності, чинним
законодавством, передбачається фінансова підтримка (а
саме: можливість отримання безвідсоткових або частково
(до 50%) безвідсоткових кредитів через державні
інноваційні
фінансово-кредитні
установи).
Для
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фінансової підтримки запроваджується державна
бюджетна програма [4].
Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в
Україні
складаються
зі
стратегічних
та
середньострокових.
Стратегічними
пріоритетними
напрямами
діяльності транспортної системи України визначено
будівництво і реконструкція.
До середньострокових напрямів інноваційної
діяльності
належать:
застосування
інноваційних
технології будівництва і реконструкції мостів; введення
глобальних та регіональних систем радіонавігації
транспортних засобів з використанням супутникового та
наземного обладнання; реконструкція портів [4].
Недосконалість нормативно-правових документів,
що регулюють інноваційну діяльність в Україні, гальмує
впровадження інновацій транспортними підприємствами
і, як наслідок, значно знижує їхню конкурентоспроможність як на національному так і на
міжнародному ринках транспортних послуг [5, с.56].
Для
покращення
інноваційної
діяльності
транспортних підприємств та, як наслідок, підвищення
рівня їхньої конкурентоспроможності необхідно:
– обґрунтувати
на
законодавчому
рівні
стратегічні пріоритетні напрями інноваційного розвитку
транспорту;
– налагодити систему державного економічного
стимулювання та фінансової підтримки інноваційної
діяльності транспортних підприємств, що вирішить
більшість проблем і буде сприяти здійсненню
інноваційної діяльності в галузі транспорту.
– визначити критерії конкурентоспроможності
діяльності транспортних підприємств та розробити
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кількісну оцінку їх результативності, за якими можливо
здійснювати моніторинг господарської діяльності
підприємств транспорту та транспортної галузі в цілому.
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РОЗДІЛ 3.
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ
НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Чумаченко Алла
к.е.н, доцент кафедри менеджменту організацій
ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна
академія управління персоналом»
Херсонський інститут
м.Херсон
АНАЛІЗ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ У ЗОВНІШНІЙ
ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ ТОВАРАМИ
Структурні зрушення відносяться до різких змін у
тому, як функціонує галузь або ринок, зазвичай
викликані великими економічними подіями. Сутність
структурних зрушень полягає у «змінах в економіці, що
приводять до трансформації існуючих взаємозв’язків між
елементами її структури» [1], що за умови їх позитивної
спрямованості сприяє економічному зростанню.
Дане дослідження зосереджене на оцінці
структурних зрушень у зовнішньоекономічній діяльності
Україні, що набуває особливої актуальності в аспекті
переорієнтації напряму потоку товарів зі сходу на захід. З
цією метою розраховано квадратичний коефіцієнт
«абсолютних» структурних зрушень. Він «демонструє
відсоткову
динаміку
відхилення
питомої
ваги
структурних елементів один від одного в заданій
сукупності протягом визначеного періоду» [2].
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Таблиця 1
Коефіцієнти структурних зрушень зовнішньої торгівлі
України товарами*
Показники
2015р. у
2020р. у
2020р. у
структурних
порівнянні порівнянні порівнянні
зрушень
з 2010р.
з 2015р.
з 2010р.
Структурні
зрушення за
1,64
2,71
3,69
експортом, %
Структурні
зрушення за
0,51
2,40
2,61
імпортом, %
*розраховано на основі джерела [3]
Відтак, якщо у 2015 р. структурні зрушення як за
експортом, так і за імпортом товарів в Україні були
незначними, у 2020 р. – суттєвими. Варто зазначити, що
незначні структурні зрушення за експортом у 2015 р.
супроводжувалися зменшенням обсягу експорту на
25,6% у порівнянні з 2010 р., а суттєві у 2020 р. –
зростання обсягу експорту на 30,2% у порівнянні з
2015 р. Аналогічна тенденція прослідковувалася щодо
обсягу імпорту (зменшення на 38,3% у 2015 р., порівняно
з 2010 р. та зростання на 48,2% у 2020 р., порівняно з
2015 р.).
У результаті обчислення відхилень часток
експорту товарів України у 2020 р., порівняно з 2010 р.,
було виділено дві категорії товарних груп, які
найбільшим
чином
вплинули
на
структурну
трансформацію зовнішньої торгівлі:
– зростання частки на більш як 1%: зернові
культури (+14,18%), вироби з чорних металів (+11,63%),
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жири та олії тваринного або рослинного походження
(+6,49%), руди, шлаки та зола (+3,89%), залишки і
відходи харчової промисловості (+2,25%), насіння і
плоди олійних рослин (+1,60%), мідь i вироби з неї
(+1,25%), деревина і вироби з неї (+1,23%), м’ясо та
харчові субпродукти (+1,14%);
– зменшення частки на менш як -1%: добрива
(-1,08%), електричні машини і устаткування
(-1,09%),
папір та картон (-1,60%), котли, машини, апарати і
механічні пристрої (-5,84%), енергетичні матеріали
(-6,04%), чорні метали (-28,40%).
Аналогічно виокремлено дві категорії товарних
груп, які позначилися на структурній трансформації
імпорту в Україну:
– зростання частки
на більш як
1%:
аеронавігаційні або космічні апарати (+9,92%), залізничні
або трамвайні локомотиви, шляхове обладнання
(+9,46%), електричні машини і устаткування (+5,04%),
годинники (+2,23%), маса з деревини (+1,8%), друкована
продукція (+1,3%), мідь i вироби з неї (+1,23%);
– зменшення частки на менш як -1%: руди, шлаки
та зола (-1,11%), прилади і апарати (-1,38%), папір та
картон (-2,21%), чорні метали (-2,89%), наземні
транспортні засоби, крім залізничних (-5,32%), котли,
машини, апарати і механічні пристрої (-6,99%),
енергетичні матеріали (-18,02%).
Зазначене дозволяє стверджувати, що за 2015–
2020 рр. зовнішня торгівля України товарами зазнала
суттєвих
структурних
зрушень. Вважаємо,
що
факторами, які вплинули на трансформаційні зміни є:
зростання попиту на зовнішньому ринку на окрему
українську
продукцію
сільського
господарства,
деревообробної,
добувної
та
металургійної
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промисловості, що позначилося на експорті; зниження
якості виробництва електронних машин та устаткування,
що позначилося як на експорті, так і на імпорті;
зростання внутрішнього попиту на енергетичні
матеріали, що також позначилося і на експорті, і на
імпорті.
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АНАЛІЗ СЦЕНАРІЇВ РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ
ПОЛІТИКИ З УРАХУВАННЯМ ЕКОЛОГІЧНОЇ
СКЛАДОВОЇ
Зміна клімату – це реальна і неминуча загроза
існуванню людства. Клімат змінюється багато в чому
внаслідок викидів у повітря продуктів згоряння викопних
видів палива. Щоб зупинити зміну клімату, необхідно
скоротити споживання цих видів палива, насичених
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вуглецем. Відновлювані джерела енергії можуть стати
центральним елементом врятування клімату нашої
планети.
Збільшення обсягів використання енергії з
відновлюваних джерел дасть й інші позитивні
результати. Застосування таких технологій дозволяє
створити робочі місця, зменшити забруднення атмосфери
на місцевому рівні та скоротити споживання води.
Технології виробництва енергії з відновлюваних джерел
майже виключно ґрунтуються на використанні місцевих
ресурсів і, отже, допомагають захистити економіку країн
від зовнішніх потрясінь, пов'язаних з енергетичною
безпекою.
Яскраво виражений модульний характер багатьох
з цих технологій, особливо фотовольтаїки, яка
ґрунтується на використанні енергії сонця, та наземної
вітроенергетики, також означає, що вперше за всю
історію електроенергетики окремі особи та спільноти
відіграють активну роль у власному електропостачанні.
У цій якості технології виробництва енергії з
відновлюваних джерел знаменують собою перехід до
більш демократичної та рівномірної енергосистеми.
Переваги відновлюваних джерел енергії численні
та очевидні, проте настільки ж численні та очевидні
перешкоди до їх впровадження. Ринкові структури, що
вже склалися, нерозуміння принципів дії нових
технологій, заснованих на відновлюваних джерелах
енергії, ускладнений доступ до фінансування та його
висока вартість, неадекватні механізми регулювання,
відсутність системи винагород за компенсацію
забруднення викопними видами палива (наприклад,
викидів в атмосферу вуглецю), невелика ємність ринків
та політична невизначеність – усі ці чинники відіграли
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свою роль у стримуванні використання відновлюваних
джерел енергії.
Економічна
складова
використання
відновлюваних джерел енергії має ключове значення для
розуміння їхньої потенційної ролі в енергетиці, а також
темпів та вартості переведення енергетики на дійсно
стійкі рейки. На жаль, більшість урядів не проводили
систематичного
збору
даних,
необхідного
для
відстеження тенденцій у плані витрат на впровадження
технологій,
що
ґрунтуються
на
використанні
відновлюваних джерел енергії. У результаті ефективність
політики
надто
часто
знижувалась
внаслідок
неправильного розуміння структури витрат або через
використання застарілих даних.
Міжнародне агентство з відновлюваних джерел
енергії (МАВДЕ) розробило базу даних світового рівня,
до якої включено близько 15 тис. проектів із виробництва
енергії з відновлюваних джерел для комунального
енергопостачання та майже три чверті мільйона малих
систем, заснованих на принципах фотовольтаїки.
Тенденції, виявлені з урахуванням цієї бази даних,
показують як успіх політики, спрямованої на зниження
витрат, так й основу для трансформації енергетичного
сектора у майбутньому.
За прогнозом Міжнародного енергетичного
агентства (МЕА), до 2025 року споживання
електроенергії у світі сягне 26 трлн. кВт/год, при цьому
встановлена потужність електростанцій зросте до
5500 ГВт, а до 2035 збільшиться до 32 трлн. кВт/год,
встановлена
потужність
електростанцій
досягне
5900 ГВт. Значну роль (близько 44%) у досягненні
заявлених параметрів лідери провідних держав відводять
ВДЕ [1].
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Згідно з доповіддю Міжурядової групи експертів
зі зміни клімату в ООН, з висновками якої солідарні 194
країни, частка альтернативної енергії до 2050 року у разі
найбільш позитивного сценарію може становити 77%, у
найгіршому – 15%. У максимально сприятливих умовах
викиди вуглекислого газу за цей період можуть бути
скорочені до 220–560 млрд. т на рік [2].
Роль ВДЕ в регіоні Європейська економічна
комісія ООН (ЄЕК ООН) аналізує на основі вивчення
трьох різних сценаріїв енергетичної політики: Базовий
сценарій заснований на загальному соціальноекономічному варіанті розвитку (SSP2), «помірному» або
«бізнес як завжди» як відправна точка. Його соціальноекономічні, ринкові та технологічні припущення є
помірними досягненнями. REF не включає політику або
заходи щодо пом'якшення наслідків зміни клімату. REF
забезпечує відповідний «базовий випадок» для вивчення
безлічі (альтернативних) шляхів, а також є основою
роботи Міжурядової групи експертів зі зміни клімату
(МГЕЗК).
Сценарій NDC передбачає реалізацію внесків, що
визначаються на національному рівні (NDC) відповідно
до Паризької угоди до 2030 року, а потім ефективно
підтримує їх і надалі.
Сценарій P2C є техніко-економічним сценарієм,
де передбачається, що регіональні обмеження CO2, що
відповідають NDC до 2030 року, продовжать
скорочуватися [3].
Сьогодні приблизно 80% енергетичного балансу
ЄЕК ООН ґрунтується на викопному паливі. Незважаючи
на те, що викопне паливо лежить в основі якості життя в
усьому регіоні, ця висока залежність означає, що
прискорене безвуглерожування всієї енергетичної
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системи у поєднанні з технологічними змінами має
вирішальне значення для ЄЕК ООН, щоб відіграти свою
роль у досягненні температури 2°C.
В економічно раціональному сценарії, який
відповідає цільовому показнику 2°C при реалізації інших
аспектів на період до 2030 року, викопні види палива
(вугілля, нафта і газ), як і раніше, становитимуть 56%
регіонального енергетичного балансу до 2050 року
(рис. 1).
сценарій

вугілля

нафта газ атом

сценарій

гідро

сценарій

геотерм сонце вітер біомаса електрика

Рис. 1. Потреба у первинній енергії у регіоні ЄЕК ООН
з розбивкою за сценаріями енергетичної політики
Це передбачає, що альтернативні енергетичні
технології або більш дорогі, або не можуть бути
розгорнуті в терміни, що розглядаються. Наприклад,
розгортання відновлюваної енергії в транспортному
секторі залишається проблемою доти, доки не
скоротиться вартість батарей, і інфраструктура не
адаптується
для
підтримки
більш
широкого
використання електромобілів у громадських місцях.
Як і у разі балансу первинних енергоресурсів,
баланс кінцевого споживання в регіоні ґрунтується на
викопному паливі (рис. 2).
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зріджені гази
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Рис. 2. Кінцевий попит на енергію у регіоні ЄЕК ООН
з розбивкою за сценаріями енергетичної політики
У сценарії REF загальний кінцевий попит на
енергію після 2020 збільшується на 0,7% на рік, що
відображає демографічні зміни. Він заснований на рідких
нафтових паливах, за якими йдуть природний газ та
електрика. Очікується, що попит на рідке паливо,
зумовлений транспортним сектором та неенергетичним
використанням, зросте до 2050 року.
У сценарії NDC до 2050 року очікується незначне
зниження попиту лише на рівні близько 6%. Це
залежатиме
від
підвищення
енергоефективності,
перерозподілу палива та адаптації інфраструктури. У
період з 2020 по 2050 рік кінцева потреба в енергії
збільшується для всіх видів палива (хоч й нижчими
темпами, ніж REF), за винятком систем централізованого
теплопостачання та природного газу. Рідкі палива та
електрика (що поступово виробляється з відновлюваних
джерел енергії), як очікується, замінять газ у кінцевому
енергетичному балансі.
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Після початкового помірного зростання в сценарії
P2C кінцевий попит на енергію неухильно знижується,
що відображає перетворення енергосистеми, спричинене
пом'якшенням наслідків зміни клімату. У порівнянні зі
сценарієм REF очікується, що кінцевий попит на енергію
скоротиться приблизно на 25%, в основному за рахунок
підвищення
ефективності
та
інтенсивності,
технологічних та структурних змін, а також зміни
способу життя. У той час як споживання рідкого палива
та природного газу скорочуються, використання ядерної
енергії залишається значним протягом періоду, що
розглядається, відповідно до її низького вуглецевого
сліду.
Традиційна система електропостачання в регіоні
ЄЕК ООН сьогодні визначається великомасштабними
установками, які виробляють переважно на основі
викопного палива електроенергію та тепло кінцевим
користувачам в односпрямованому режимі. Очікується,
що аналогічно до остаточного балансу енергії, у
структурі виробництва електроенергії будуть суттєві
структурні зміни тільки за сценарієм P2C після
2030 року.
У сценарії NDC очікується невелике збільшення
виробітку електроенергії в порівнянні зі сценарієм REF,
головним чином зумовленим освоєнням електричної
мобільності. Сценарій P2C передбачає більш високий
рівень диверсифікації зі швидким освоєнням технологій з
низьким рівнем викидів вуглецю.
На тлі очікуваної повсюдної електрифікації
енергосистеми до 2050 року очікується вищий попит на
електроенергію на 30%. По-перше, з 2025 року
спостерігається
швидке
зростання
використання
відновлюваних джерел енергії, переважно за рахунок
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енергії вітру та сонячної енергії. Це передбачає, що
потрібні інвестиції будуть направлені в регіони, де
інфраструктура відновлюваних джерел енергії все ще
недостатньо розвинена, такі як Кавказ, Центральна Азія,
Східна
та
Південно-Східна
Європа.
По-друге,
модифіковане вугілля та газ з використанням технологій
уловлювання та зберігання вуглецю (CCS) поступово
вводитимуться з 2030 року та набиратимуть обертів до
2050 року. Хоча очікується, що звичайне використання
вугілля буде поступово припинятися, деяке виробництво
електроенергії на вугіллі з використанням CCS, як
очікується, збереже роль вугілля в балансі вироблення
електроенергії. Газ та вугілля з використанням CCS
мають великий потенціал у регіоні та у разі
інтенсифікації їх розвитку можуть стати рішенням для
обмеження викидів CO2 в енергетичному секторі (рис. 3).
сценарій
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Рис. 3. Виробництво електроенергії у регіоні ЄЕК ООН
з розбивкою за сценаріями енергетичної політики
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У
сценарії
NDC
структура
генеруючих
потужностей відрізняється лише трохи від сценарію REF.
Очікується, що до 2030 року вугілля та нафта
обмежуватимуться регіональними лімітами викидів
парникових газів та поступово будуть заміщені
різноманітним спектром низьковуглецевих потужностей,
починаючи
від
природного
газу,
атомної,
гідроенергетики, сонячної та вітрової енергетики. З
2030 року продовження скорочення викидів NDC
призводить до подальшого заміщення вугілля, нафти, а
також природного газу (з 2030 по 2040 роки) на
додаткові потужності, не пов'язані з копалинами.
Очікується, що змінна генерація забезпечить 25% від
загального виробітку до 2050 року, що призведе до
«відновлення» газових потужностей після 2040 року з
метою балансування навантаження.
До 2050 року потужності з видобутку вугілля
будуть на 27% нижчими, ніж у сценарії REF. Проте це не
передбачає кінця вугільної генерації. 200 ГВт щодо
нових вугільних електростанцій все ще працюють у
2050 році. Крім того, після 2040 року на ринку з'явиться
невелика кількість вугільних електростанцій, оснащених
системою CCS, включаючи потужності на газі та біомасі,
також оснащені системою CCS.
У сценарії P2C до 2050 року відновлювана енергія
має становити 55% (3050 ГВт) електрогенерації. Це
означає, що до 2050 року коефіцієнт заміщення викопних
видів палива становитиме 18:1, що буде обумовлено
майже
виключно
політикою,
що
визначається
глобальними бюджетами викидів парникових газів, та
відповідним коригуванням кінцевого енергобалансу
(збільшення частки електроенергії та, в незначній мірі,
водню).
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Майбутнє енергетичної галузі в регіоні виглядає
дуже по-різному: за різних сценаріїв, і на всіх рівнях
суспільства будуть як переможці так й переможені.
Галузі викопного палива будуть порушені найбільш
негативно, але в той же час вони необхідні для
економічного благополуччя під час перехідного періоду,
що триватиме принаймні до кінця цього сторіччя. Отже,
темпи енергетичного переходу залежать від маневреності
енергосистеми та генерації на викопному паливі у
напрямку нових бізнес-моделей та інновацій [4].
У 2050 році половина енергії регіону, як і раніше,
ґрунтуватиметься на викопному паливі за будь-якого
економічно раціонального сценарію. У всіх субрегіонах
вироблення електроенергії, системи централізованого
теплопостачання, а також транспортний сектор, як і
раніше, залежать від викопного палива. Таким чином,
інвестиції мають бути розподілені за більш широким
діапазоном технологій з нульовим рівнем викидів та по
всіх
субрегіонах,
щоб
забезпечити
швидкий
енергетичний перехід до сталої енергетики.
Література:
1. Место альтернативных источников в электрогенерации //
https://www.tadviser.ru/index.php/
2. https://nangs.org/analytics/irena-innovation-landscape-for-arenewable-powered-future-february-2019-eng-pdf
3. Status of Power System Transformation. System integration
and local grids. IEA, 2017//https://www.iea.org/reports/stusof-power-system-transformation-2019
4. Афонченкова Т.М. Економічний механізм енергозбереження агропідприємств: монографія / Афонченкова
Т.М. – К.: ННЦ ІАЕ, 2009. – 176с.
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ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО
КЛІМАТУ
Створення сприятливого інвестиційного клімату
залежить від дії низки факторів. Під фактором будь-якого
процесу розуміють рушійну силу цього процесу. Отже,
рушійні сили, які формують інвестиційний клімат в
країні, можна назвати факторами інвестиційного клімату.
В науковій літературі приводяться різні види
класифікацій факторів. Однією з таких, що заслуговує на
увагу при виконанні економічного аналізу та фінансового
аналізу, є класифікація факторів, викладена [1], де
виділено групи факторів за системою відповідних ознак,
що "подаються ранжовано до їхнього значення":за
економічним змістом (виробничі та соціальноекономічні); за ступенем впливу (основні і другорядні
фактори);за ступенем залучення резервів (інтенсивні та
екстенсивні фактори);за внутрішнім змістом (кількісні і
якісні фактори);за часом дії (постійні і тимчасові
фактори);за ступенем охоплення (загальні і специфічні
фактори); за характером дії (об`єктивні і суб`єктивні
фактори); за ступенем кількісного виміру впливу
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(фактори, що піддаються кількісній оцінці, і фактори, що
не піддаються кількісній оцінці); за способом визначення
впливу (прямі і розрахункові фактори); за об`єктами
маркетингового середовища (демографічні, економічні,
природні, науково-технічні, політичні, культурного
порядку).
Однак, на нашу думку, ми повинні аналізувати
фактори за об'єктами інвестиційного середовища та
інноваційної інфраструктури (Табл. 1)
Таблиця 1
Фактори, що формують інвестиційний клімат країни
Фактори
1
1. Організаційноправовий фактор
2. Політичний
фактор
3. Економічний
фактор

4. Характеристика
потенціалу країни
5. Фінансовий
фактор

Ознаки
2
- рівень управління інвестиційною
діяльністю на рівні органів виконавчої влади;
- дієва законодавча база.
- стабільна політична ситуація в
країні;
- рівень довіри суспільства до влади.
- стан економіки країни;
- динаміка росту ВВП;
- розмір внутрішнього та
зовнішнього боргів;
- рівень тіньової економіки.
- наявність трудових, земельних,
енергетичних, науково-технічних
ресурсів.
- доходність бюджету;
- розмір відсоткової ставки за
кредитами;
- сума вкладів на душу населення.
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1
6. Соціальнокультурний
фактор

7. Міжнародні
відносини

8. Розвиток
ринкової
економіки
9. Загальні умови
господарювання

Продовження табл. 1
2
- рівень забезпеченості населення;
- житлові умови;
- рівень охорони здоров’я і
медичного обслуговування;
- рівень злочинності;
- соціальний захист населення;
- дотримання прав людини.
- міжнародний рейтинг країни;
- співпраця з міжнародними
організаціями;
- дотримання норм і правил
конвенції та договорів.
- наявність вільної конкуренції;
- рівень інфляції;
- наявність ринку збуту;
- рівень розвитку вільної
конкуренції серед підприємств.
- екологічна безпека;
- розвиток галузей матеріального
виробництва;
- ступінь зносу основних
виробничих засобів.

Правове середовище є одним з найважливіших
факторів формування інвестиційного клімату. З досвіду
багатьох країн стало очевидним, що збалансованого
бюджету,
сучасних
технологій
та
сильного
Національного банку недостатньо щоб гарантувати
нормальну інвестиційну діяльність.
Повинні бути також ефективні суди, контракти,
що мають правову силу; справедливі закони; захист прав
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власності; передбачувані правила та процедури. Країни,
де законність не є основою життя, залишаються
"країнами з великим потенціалом" і не більше. Сприяння
розвиткові законності у цьому напрямку також є ключем
до успішної боротьби з корупцією.
Підприємці в усіх країнах мають труднощі з
податками, митними процедурами, стандартами та
іншими вимогами. Але привабливий інвестиційний
клімат пропонує підприємцям певні права і гарантії:
право на отримання попереднього повідомлення про
запропоновані зміни у правилах, нормативах, стандартах
та законах, що регулюють економічну і комерційну
діяльність, право публічних коментарів та відкритих
дебатів тощо.
У цій сфері "ясність" є ключовим словом. Кожна
країна створює власну правову систему, і всі вони досить
складні. Але юрист зобов’язаний пояснити інвестору на
простих прикладах ризики, з якими він зустрінеться.
Якщо не вдасться, то це означатиме або помилку юриста,
або недосконалість законів, які погано сформульовані
через політичні компроміси чи брак часу.
Для інвестора важлива наявність [2]:
– цивільного, контрактного і корпоративного
права як основи правил гри (в Україні особливо
недосконале корпоративне право);
– права власності на землю і нерухомість,
оскільки ніхто не захоче вкладати інвестиції, якщо ці
права можуть бути скасовані;
– надійної системи земельної реєстрації;
– права на використання землі як додаткового
забезпечення (застави) під кредит, який надає банк або
кредитор дебітору;
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– гарантії на випадок неспроможності дебітора,
наприклад, щоб кредитор зміг за борги відсудити у
дебітора приміщення у власність. Однак іноземні
інвестори
визначають
наявні
перешкоди
для
інвестування в українську економіку, які формують
несприятливий інвестиційний клімат. Це: нестабільне та
надмірне державне регулювання, нечітка правова
система, мінливість економічного середовища, корупція,
великий податковий тягар, проблеми щодо встановлення
чітких прав власності, низький рівень доходів громадян,
мінливість
політичного
середовища,
відсутність
інфраструктури, проблеми виходу.
Серед інших важливих факторів формування
сприятливого інвестиційного клімату можна назвати
наступні, котрі в своїх працях, визначають економісти
[3,4]:
– Вивіз грошей за кордон. Як вже зазначалося,
курс валют один з основних економічних ризиків
інвестора, який існує в усьому світі, за винятком
єврозони. Між тим, Національний банк України,
намагаючись захистити курс гривні, ввів значну кількість
обмежень на переказ грошей за кордон та із-за кордону.
Гірше те, що ці обмеження щодня змінюються і дуже
часто повідомляються комерційним банкам факсом у
короткий відрізок часу. Не треба доводити, як це
підриває впевненість інвесторів і зменшує їх бажання
щодо інвестування.
– Трудове законодавство. Інвестор, який наймає
новий штат, хоче знати принципи поведінки з
працівниками у разі згортання бізнесу і обсягів своїх
зобов’язань. Чи може він скоротити штат, чи повинен
забезпечити людей робочими місцями до їх пенсійного
віку? Чим важче звільнити людей з робочих місць, тим
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обережнішим буде інвестор при найманні працівників.
Українське трудове законодавство зберігає комуністичні
тенденції захисту прав працюючих, і, що дивно, дуже
мало іноземних інвесторів висловлює скарги з цього
приводу.
– Непрозорість бізнесу. Дуже ненадійними є
щорічні доповіді про баланс прибутків і витрат, що їх
надають українські компанії (до того ж, їх важко
одержати). Для запровадження у банках були створені
західні облікові стандарти, але й досі вони залишаються
невідомими багатьом бізнесменам. Звичайно, це стримує
прагнення іноземних інвесторів співпрацювати з
українськими компаніями. Більше того, в Україні чимало
ділових операцій ґрунтується на особистих стосунках
між керівництвом компаній і банків, які (операції) рідко
бувають узаконеними.
– Високий рівень злочинності. Злочинність
загрожує безпеці, добробуту, здоров'ю і навіть життю
людей. В економічному плані вона є серйозним
фактором, який впливає на поведінку інвестора. Він
вимушений турбуватися про охорону, оплату захисту
тощо. Зрозуміло, що створення безпечного середовища
для бізнесу є важливим завданням уряду.
– Втручання уряду у справи бізнесу. Незважаючи
на обіцянки розвивати ринкову економіку, український
уряд постійно втручається у справи бізнесу. Це особливо
помітно у банківській галузі, де здійснюється вплив на
банки:
- щодо надання позик компаніям (особливо
державним), які зазнали труднощів;
- щодо придбання в уряду облігацій позики при
конвертації цих облігацій у довгострокові і
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менш прибуткові форми надання кредиту
уряду.
Ключовими умовами, які можуть спонукати
іноземного інвестора до діяльності в Україні, є [5]:
– рівноправність між місцевими та іноземними
компаніями;
– чесні умови конкуренції (однакове “поле для
гри”);
– антимонопольне (антитрастове) законодавство,
гарантоване урядом і судом.
Отже, очевидно, що інвестування (особливо за
кордон) – справа ризикована. Певні види ризику,
властиві бізнесу (наприклад конкуренція), є здоровими,
так як стимулюють нововведення, прогрес і процвітання.
Інших видів ризику зусиллями уряду або інших
організацій
можна
позбутися,
забезпечивши
сприятливіший інвестиційний клімат в Україні.
Для збільшення інвесторів Україні насамперед
потрібно проаналізувати та усунути перешкоди на шляху
іноземного інвестування. Це сприятиме розквіту України.
Отже, ми з’ясували, що до основних факторів, що
формують інвестиційний клімат держави належать:
організаційно-правовий фактор, політичний фактор,
економічний фактор, характеристика потенціалу країни,
фінансовий фактор, соціально-культурний фактор,
міжнародні відносини, розвиток ринкової економіки,
загальні умови господарювання.
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ПОКРАЩЕННЯ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ
ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В ПОТОЧНИХ
РИНКОВИХ УМОВАХ
У статті запропоновано та обґрунтовано основні
напрямки
підвищення
економічної
ефективності
вітчизняних підприємств на основі комплексної оцінки,
для досягнення додаткових конкурентних переваг на
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ринку. Процес ефективності підприємства викладений в
науковій літературі значною мірою носить описовий
характер і не відображає методологічних проблем
встановлення оптимального набору критеріїв і методів
відбору для визначення та оцінки ефективності, що
призводить до моделей удосконалення ефективності
підприємств, що, власне, і викликало необхідність цього
дослідження.
В умовах ринкової економіки дослідження,
присвячені
сутності
поняття
«ефективність»
є
актуальними, оскільки впливають на успішний вибір
показників і критеріїв ефективності, а також на перевірку
напрямків їх вдосконалення. Ефективність є основою для
побудови кількісних критеріїв, оскільки рішення
здійснюються і відображають процес розвитку
продуктивних сил у тісному зв'язку з виробничими
відносинами.
У сучасних умовах української економіки
підприємства потребують адекватного інструментарію
для оцінки ефективності підприємства. Такий механізм
дозволить побудувати ефективну комунікацію та
поставити перед керівництвом конкретні завдання,
контроль за їх виконанням, прив'язку до системи
мотивації та стимулювання [1].
На сьогоднішній день більшість наукових робіт у
цій галузі, на жаль, зосереджені на адаптації іноземних
методик до сучасних проблем вітчизняних підприємств.
Найважливішим
елементом
ефективності
підприємства є механізм вимірювання та оцінки
ефективності компанії. Бухгалтерська та управлінська
звітність не дозволяє отримати необхідну інформацію
про реальний стан речей: фінансові параметри
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характеризують лише історичний аспект подій, які вже
відбулися [2].
Ігнорування таких факторів, як наявні відносини з
клієнтами та партнерами, знання та досвід персоналу,
рівень передових технологій, не дозволяє компанії
досягати довгострокових цілей.
Традиційну систему фінансових показників слід
доповнити показниками, що стосуються інших важливих
видів діяльності компанії: виробництва, інновацій,
маркетингу, праці (рис. 1).
Беручи до уваги дослідження ефективності
діяльності компанії, внутрішні та зовнішні фактори, що
впливають на ефективність підприємства, необхідно
розглядати сферу діяльності підприємства в розрізі двох
груп. До першої групи входять такі функціональні сфери
бізнесу, як маркетинг, дослідження та розробки,
закупівля, виробництво та розподіл.
Друга група – персонал, фінанси та розвиток
організації. Персонал і фінанси є важливим ресурсом
будь-якої діяльності та відіграють ключову роль на всіх
етапах
розвитку
та
впровадження
продуктів
підприємства. Інші види ресурсів є частиною закупівлі,
придбаної за допомогою людських і фінансових ресурсів.
Розвиток, як функціональна сфера промислового
підприємства – це діяльність, спрямована на збільшення
привабливість бізнесу та забезпечення його зростання.
Незважаючи на самостійне значення в сучасних
умовах, можливість розвитку підприємств впливає на
ефективність їх основної діяльності, тому ця сфера
вибирається як кінцевий компонент у структурі основних
напрямків ділової активності [3].
У ході аналізу запропоновано наступні показники
економічної ефективності підприємств.
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Рис. 1. Методи оцінки ефективності компанії
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1. Маркетинг. Маркетинг зараз стає «філософією
менеджменту», основні елементи якої є ринкова
орієнтація, підпорядкування інтересам споживачів,
пропозиція збільшених переваг споживачам.
Для оцінки ефективності маркетингу ми виділили
ряд показників: частка ринку, рентабельність витрат на
маркетинг, збереження та збільшення кількості клієнтів,
відносну якість товару.
2. Дослідження та розробки. Оцінка ефективності
НДДКР пов'язана з оцінкою наук і технічний потенціал
компанії і може бути виконано рядом параметрів, які
відображають поряд з НДДКР деякі інші області. До них
можна віднести такі показники, як інтенсивність досліджень, оновлена продукція, скорочення часу розгортання.
3. Покупки. Оцінка ефективності закупівель може
здійснюватися за таким показником, як прибутковість на
інвентарі, скорочуючи час постачання.
4. Виробництво. Характеризуючи ефективність
виробництва, такі показники, як рентабельність
виробництва (частка прибутку в загальному обсязі
реалізації), продуктивність (ефективність усіх факторів
виробництва),
гнучкість
виробництва,
капітал,
вказувалася продуктивність та матеріаломісткість.
5. Розповсюдження. Як відносно самостійну
функціональну сферу підприємства збут можна оцінити
через показник «рентабельності витрат», у цьому випадку
може використовуватися показник «частка ринку».
Підвищення
ефективності
збуту
збільшує
пропускну здатність каналів збуту.
У технологічному ланцюжку розробки продукції
такі сфери бізнесу, як фінанси, персонал, розвиток,
відсутні окремі етапи, які впливають на всі аспекти
основної виробничої діяльності [4].
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1. Персонал. Ефективність роботи персоналу
можна оцінити за допомогою таких кількісних
показників: продажі за працівника, навчання та оплату
праці персоналу, окупність витрат на навчання.
2. Фінанси. Ефективність корпоративних фінансів
призводить до підвищення фінансової стійкості,
платоспроможності, рентабельність, норму прибутку та
майновий стан.
3.
Розвиток.
Ефективність
розвитку
як
функціональної сфери – це діяльність, спрямована на
підвищення цінності компанії та забезпечення
привабливості бізнесу.
Запропоновані показники для оцінки економічної
ефективності
підприємств
підвищать
їх
конкурентоспроможність продукції, заснованої на
використанні механізмів ефективного управління в
умовах мінливої ринкової ситуації.
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Херсонський національний технічний університет,
м.Херсон
АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ ВІД ОРГАНІВ
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ:
ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ
Один із головних заходів, який відрізняє сучасну
Україну від її радянського й пострадянського
попередника, – це децентралізація, що є провідною
ознакою демократичного суспільства поряд із реальним
волевиявленням народу його волі у формі участі у
різноманітних
виборах.
Така
децентралізація
декларована в державному законодавстві, зокрема в
Концепції реформування місцевого самоврядування та
територіальної організації влади в Україні, ухваленій
розпорядженням Кабінету Міністрів України №333-р від
1 квітня 2014 року. Також у цій площині за
розпорядженням КМУ №591-р від 18.06.2014 працює
План заходів з її реалізації.
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Сутність цього процесу полягає в переданні
органами центральної влади владних повноважень
органам місцевого самоврядування, а також частки
загальнонаціональних податків у місцеві бюджети, що є
набагато ближчим до інтересів громадян і створює
економічну їх зацікавленість у розвитку території та
загалом країни.
Про ефективність такої політики засвідчує досвід
інших унітарних держав, у яких здавна передано значні
повноваження від державних органів до органів
місцевого самоврядування. Це призвело до того, що,
наприклад, у Польщі, Естонії, Чехії, Данії, Норвегії,
Франції, Голландії та інших країнах таке передання
відбулося тим органам, які є ближчими до людей
територіально, а також робить адміністративні послуги
від них доступнішими, що не заважає приватному
підприємництву, створює прозорий інвестиційний
клімат, а те у свою чергу сприяє розвитку території.
Наприклад, у Законі України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації
мережі
та
функціонування
центрів
надання
адміністративних послуг та удосконалення доступу до
адміністративних послуг, які надаються в електронній
формі» говориться про центри надання адміністративних
послуг, що утворюються міською, селищною та
сільською радами [1]. При цьому, за Законом України
«Про
співробітництво
територіальних
громад»,
територіальні громади можуть укладати угоди про
співробітництво між територіальними громадами з
метою підвищення якості надання послуг населенню та
забезпечення належного доступу до послуг, для чого
можуть утворюватися територіальні підрозділи та
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пересувні адміністративні центри надання таких послуг
[2].
У Законом України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо оптимізації мережі та
функціонування центрів надання адміністративних
послуг та удосконалення доступу до адміністративних
послуг, які надаються в електронній формі» можемо
визначити кілька положень, що стосуються органів
місцевого самоврядування. Так, у ч.ч. 6-8 статті 12
надається перелік послуг, що надаються органами
місцевого
самоврядування
через
центри
адміністративних послуг, і зазначено, що суб’єктам
надання послуг забороняється виконувати пов’язану з
цим діяльність (приймати заяви, видавати оформлені
результати, рішення про відмову в наданні тощо) поза
зазначеними центрами; у п. 1 ч. 11 статті 12 зазначено,
що прийом громадян у центрах надання послуг
здійснюється без перерви на обід; у статті 13 говориться
про склад центру надання послуг, до якого включаються
посадові особи відповідного виконавчого органу, на яких
можуть покладатися завдання адміністратора, при тому
ці обов’язки може здійснювати староста [1].
Окрім діяльності місцевих центрів надання
послуг,
головними
економічними
аспектами
децентралізації визначаються передання фінансових
ресурсів із загальнодержавного рівня на місцевий рівень,
коли до громади відходить частка доходів, які
перебувають у розпорядженні місцевих органів влади, а
також частка видатків, які здійснюються на місцевому
рівні управління. Тому громади та їх лідери
безпосередньо зацікавлені в залученні інвестицій,
зокрема іноземних, що сприятиме наповненню місцевих
бюджетів. Це відбувається за допомогою розвитку
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територій, їх популяризації (зокрема для туризму),
залучення інвестицій та підтримки місцевого бізнесу. З
цією метою громада має насамперед визначити
пріоритетну галузь виробництва на своїй території –
наприклад,
фермерство
у
вирощуванні
сільськогосподарських культур і тваринництво в
сільських громадах.
Для виконання наведених вище завдань місцеві
органи влади мають виконати такі завдання:
стимулювати місцеве підприємництво, залучати зовнішні
та внутрішні інвестиції; регулювати ставки податку на
землю, що покращить загальний бізнес-клімат;
упроваджувати інституції самоорганізації, що підвищить
активність громади; установлювати місцеві стандарти,
що не суперечать законодавчо визначеним, сучасним
нормам виробництва продукції, дасть змогу забезпечити
контроль за їх дотриманням; установлювати взаємодію
бізнес-структур та органів влади на місцевому рівні;
створити програмне забезпечення розвитку регіону,
зокрема і в галузі надання адміністративних послуг;
здійснювати моніторинг, прогнозування та планування
розвитку громади та галузей місцевого господарства.
Як
висновок
зазначимо,
що
надання
адміністративних
послуг
органами
місцевого
самоврядування має не лише економічний ефект, але й
утверджує державну політику децентралізації, за якою
громадяни мають змогу реалізувати своє право на участь
у державному управлінні.
Література
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо оптимізації мережі та функціонування центрів
надання адміністративних послуг та удосконалення
доступу до адміністративних послуг, які надаються в
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ЕКОНОМІЧНІ КРИЗИ В УКРАЇНІ:
МИНУЛЕ ТА СУЧАСНЕ
Економічні кризи є обов’язковим етапом
циклічного розвитку будь-якої системи. Кризи бувають
різними за причинами походження, масштабами,
тривалістю та призводять до значних негативних
наслідків. Їх природу та причини виникнення вже
декілька століть пояснюють та аналізують вчені різних
країн й наукових течій. Однак запропоновані ними
заходи не завжди є ефективними та дієвими. В кращому
випадку вони допомагають прискорити відновити
економіку після спаду.
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Економічна криза – надзвичайно складне явище,
яке характеризує суперечність між суспільним
характером виробництва та приватнокапіталістичною
формою привласнення. Підтвердженням цього висновку
є виникнення економічної кризи в Україні та інших
країнах СНД. Сімдесят років економіка країни поступово
зростала, не знаючи кризових потрясінь, пов’язаних із
циклічним розвитком. Це відбувалося тому, що необхідні
макроекономічні пропорції відтворення формувалися
свідомо через систему загальнодержавного планування.
Отримання Україною незалежності супроводжувалося
процесом «реставрації капіталізму», яке в свою чергу
породжувало процеси роздержавлення та приватизації, а
першим
соціально-економічним
наслідком
стало
відродження циклічного характеру розвитку економіки.
Суперечливі, а інколи непродумані дії по
реформуванню економіки не могли не відбитися на її
ефективності. Уповільнення темпів розвитку, яке
намітилося ще за часів командно-адміністративної
системи, в умовах прискореної розбудови капіталізму під
гаслами «створення соціально-орієнтованої економіки»
трансформувалося з 1991 року у глибоку економічну
кризу, яка продовжується на цей час.
Ринкові перетворення, подальша інтеграція
України до складу глобального світового господарства та
явища глибокої економічної кризи в країні стали
причиною виникнення в реальному секторі економіки
ряду серйозних економічних проблем. У наявності
масштабні розриви соціально-економічного, інвестиційно-фінансового
та
організаційно-технологічного
характеру, а також асиметрія у відносинах власності,
розподілі та системі управління. Тому, в сучасних
кризових умовах все більшої актуальності набуває
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вивчення однієї із головних проблем в економіці нашої
країни – дослідження джерел виникнення та пошук
шляхів подолання кризових явищ, а також зменшення
масштабів їх наслідків.
Прояви кризи в сучасних конкурентних
економічних системах є довгостроковими, важко
передбачуваними й найчастіше загальносистемними за
розмірами охоплення. Велика кількість підприємств
перебуває у стані кризи, експортоорієнтовані галузі
почали занепадати, вітчизняні підприємства та інші
галузі економіки держави не в змозі працювати стабільно
без інструментів антикризового управління. Особливо це
стало актуальним під час пандемії COVID-19.
Дослідженню проблематики кризових явищ, їх
причин та наслідків в економіці присвятили свої праці
видатні вітчизняні та іноземні науковці, такі як
Д. Рікардо, К. Маркс, Дж. Кейнс, М. Туган-Баранвський,
А.М. Ткаченко, Л. Бартон, С. Брю, К. Маконнел та багато
інших. Однак переважна кількість наукових думок
залишається дискусійними та потребують подальших
досліджень.
Світова та вітчизняна економічна наукова думка
щодо теорії циклічного розвитку економічних криз на
кінці XX та початку XXI ст. має конкретні напрями
подолання кризових явищ та зменшення їх соціальних
наслідків. Процес економічного зростання передбачає
безперервний розвиток, однак ця безперервність має свої
фази, стадії та особливості. Періодично спостерігаються
стадії стабільного розвитку економіки, пожвавлення
підприємницької
діяльності,
загострення
всіх
суперечностей суспільного відтворення, в тому числі між
виробництвом та споживанням, попитом та пропозицією,
з подальшим застоєм у всіх галузях економіки [1, с.5-10].
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Зниження або зростання фаз економічного розвитку
призводить до змін у структурі економіки, коливанні
рівня цін, обсягах виробництва та ін. Фрідріх А. фон
Хайєк, прихильник ринкової свободи і послідовний
супротивник державного втручання, вважав, що кризи
надвиробництва
виникають
через
надлишкове
фінансування з боку держави. Англійський економіст
Д. Рікардо причиною виникнення криз вважав
несправедливість у розподілі багатства. Швейцарський
економіст
С.
де
Сісмонді
пояснював
кризи
недоспоживанням народних мас, невідповідністю між
виробництвом та споживанням. К. Маркс найбільш
глибинною
причиною
кризи
називав
основну
суперечність капіталістичного способу виробництва –
суперечність між суспільним характером виробництва і
приватнокапіталістичним характером привласнення
результатів цього виробництва. Видатний український
економіст М. Туган-Барановський причину криз вбачав у
диспропорційності розвитку економіки, тобто у
нерівному розвитку всіх галузей. Дж. Кейнс пояснював
економічні кризи дією основного психологічного закону,
згідно з яким люди «схильні, як правило, збільшувати
споживання із зростанням доходів, але не такою мірою,
якою зростає дохід». П.В. Кухта зазначає, що циклічність
появи криз та їх тривалість ототожнюють з НТП.
Активна частина основного капіталу морально застаріває
протягом 10-12 років. А що потребує оновлення
призводить до економічного пожвавлення [2]. Деякі
сучасні
економісти
пояснюють
кризи
різним
співвідношенням
оптимізму
та
песимізму
в
господарській діяльності та іншими причинами.
Економіка України є особливою, незважаючи на
час. Потенційно вона має всі можливості, щоб входити
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до
переліку
провідних
економік
розвинених
європейських країн та світу. Однак, не дуже вдала
економічна політика з боку керівництва міцно тримає
Україну в категорії сировинних держав з незначним
розміром ВВП та низьким рівнем доходів. Для того щоб
відбулися якісь позитивні зміни необхідно диво.
Якщо проаналізувати шлях незалежної української
економіки, то можна побачити шлях від кризи до кризи.
Тільки починає здаватися, що зміни відбулися на краще,
держава стикається з новою економічною кризою та
падінням рівня ВВП. І знову доводиться розпочинати все
з початку. Володимир Винниченко зазначив, що
«українську історію не можна читати без брому» [2]. Цей
вислів можна застосувати й до економіки нашої країни в
останні 30 років незалежності. 1990 роки стали для
України періодом економічної кризи та соціальних
потрясінь. Індустріальна потужність УРСР значною
мірою нагадувала «мильну бульбашку». Більшість
секторів промисловості були відірвані від внутрішнього
та зовнішнього споживача, а також орієнтувалися на
ВПК. Енергозатратні, застарілі промислові підприємства
виявлялися збитковими, а їх продукція була
неконкурентоспроможною на ринку. Ситуація стала ще
гіршою після значних скачків інфляції та розвитку
тіньової економіки. Не дуже ефективна політика з боку
керівництва держави та провальні реформи 90-х років
сприяла розвитку кризових явищ.
Економічне піднесення розпочалося у 2000 роках.
Після десятирічного затяжного періоду падіння ВВП
виріс на 5,9%, поступово покращувався рівень життя
українців, збільшилися заробітні платні та пенсії,
активізувалися
різні
сектори
економіки,
які
переорієнтувалися не тільки на внутрішнє споживання, а
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й на експорт переважно сировини та напівфабрикатів.
Однак впевнений, але не дуже потужний ріст економіки
2000-х років не зміг компенсувати глибинних провалів
90-х років. У четвертому кварталі 2008 року розпочалася
чергова економічна криза.
У 2009 році відбулася одна із рекордних хвиль
падіння економіки – 14,8%, збільшення курсу гривні з
5-ти до 8 грн. за долар, зменшення реальних доходів
населення майже на 10% та обвалу промислового
виробництва. Повільно, відновлення економіки України
розпочалося у 2010-2012 роках. Однак наприкінці
2012 року цей процес фактично зупинився і у 2013 році
приріст ВВП склав 0%.
Нова криза в країні розпочалася у 2014-2015 роках
під час агресії Росії проти України. За два роки ВВП
скоротився на 15%, курс національної валюти обвалився
у 3 рази, реальний дохід домогосподарств знизився на
30%. У 2014-му році річний рівень споживчої інфляції в
Україні становив 24,9%, а 2015-го року виріс до 43,3%.
Це дуже рекордні цифри, починаючи 1996 року.
Відновлення економіки країни розпочалося у
2016 році у вигляді щоквартального збільшення ВВП
понад 4%. Однак ці темпи були нижчими ніж
очікувалося. Максимальний успіх вдалося досягти у
2019 році, проте потім відмітилися тенденції до
сповільнення. Причиною цьому стала пандемія COVID19, яка відкрила нову сторінку рецесії в Україні. 2020 рік
став кризовим для переважної кількості країн світу, і
Україна не стала винятком. Пандемія призвела до
падіння більшості галузей. Однак, падіння економіки не
було занадто рекордним й глибоким. Причиною відносно
стійких економічних показників у 2020 році стала
сприятлива світова кон’юнктура, що дозволила
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наростити міжнародні валютні резерви до 28, 5 млрд. дол.
Умови торгівлі для України суттєво покращилися тому,
що
зросли
ціни
на
первинний
експорт
–
сільськогосподарські товари, залізну руду, сталь, тоді як
ціни на імпорт енергії впали. Це допомогло країні
досягти поточного позитивного сальдо, що дорівнював
4% ВВП. Однак це одноразовий ефект, який навряд чи
може повторитися. У 2021 році відновлення ВВП
України є менш впевненим, ніж у інших країнах світу, а
рівень безробіття складає 10,5% від усього працездатного
населення. Таким чином, цього року країна не зможе
повернутися до рівня докризового 2019 року [1, с.18-28].
Отже, після падіння комуністичної імперії багато
українців повірили у добробут. Однак, 30 років
незалежності дали нам зрозуміти, що економічне диво не
відбудеться і ми на багато років відстали від країн ЄС. У
нас є з кого брати приклад і є в кого повчитися. Не
потрібно вигадувати велосипед, а потрібно ставити перед
собою чіткі цілі, в основу яких повинно бути покладена
правильна та чітко сформована соціально-економічна,
інвестиційно-фінансова та фіскальна політика уряду, а
сприятливими факторами відновлення економіки
України повинно стати послаблення карантинних
обмежень та прискорення вакцинації від короновірусу,
вихід із кризи світової економіки, якісне проведення
економічних реформ, яке призведе до покращення
інвестиційного клімату, співпраця України з потужними
міжнародними фінансовими установами, зниження цін на
світових ринках нафти й газу, а також підвищення цін на
світових ринках продовольства, металу та корисних
копалин.
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СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Ахек’ян Артем
к.ф.-м.н., директор
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ПРОБЛЕМИ СТРАХОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ
Страховий ринок України розвивається в несприятливих соціально-економічних і політичних умовах. Понад
двісті років страховий ринок змінювався залежно від
нинішніх соціальних, економічних та політичних умов. На
попит на страховий захист в Україні значно впливають
поведінкові фактори, а також традиції та культура.
Економічна криза зачіпає всі компоненти
фінансової системи. В економічній літературі відомі три
види фінансових криз: валютні кризи, банківські кризи та
боргові кризи. Термін страхова криза, на нашу думку,
відрізняється за своїми наслідками від економічних криз
у страховій галузі. Економічна криза впливає на страхову
галузь через інтеграцію страхування в складові
фінансової системи та їх взаємозв'язки. Існують
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розмежування між страховим, банківським і фінансовим
ринками, але сьогодні, в умовах глобалізації, ми бачимо
велику взаємодію між цими сферами.
Важливим фактором, що визначає розвиток, є рівень
попиту на страховий захист з боку домогосподарств і
підприємств. Стратегічною метою розвитку страхування на
макроекономічному рівні є трансформація ринку за
стандартами фінансової системи Європейського Союзу та
зменшення кількості страхових компаній в результаті
підвищення конкурентоспроможності. На мікроекономічному рівні страхові компанії приймають рішення про
обмеження витрат на ведення бізнесу, підвищення рівня
платоспроможності, збільшення капіталізації, злиття та
інтенсивний розвиток каналів збуту [1].
Страховий ринок в Україні визначається двома
основними факторами: попитом для страхового захисту
та постачання. Формується попит на страхування
домогосподарствами,
урядовими
рішеннями
та
діяльністю юридичних та фізичних осіб, які здійснюють
підприємницьку діяльність. Економічний добробут
кожної з конкретних зацікавлених сторін впливає на
ступінь доходу та страхові внески. Дослідження
показали, що економіка в Україні носить деструктивний
характер, оскільки від'ємні темпи зростання економіки
спричиняють зниження фінансової спроможності
громадян, зниження виробничої потужності галузей, а
отже, зменшення виручки підприємств.
Такі зміни негативно впливають на вартість
страхового внеску та спричиняють зниження попиту на
страховий захист. До основних джерел обвалу страхових
премій в Україні можна віднести: інфляція та воєнний
конфлікт, зниження реальної вартості гривні, втрата
територій Криму – 44 тисячі. км², занепад економіки,
міграції населення, спад у промисловості, банкрутство в
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галузі фінансів. Крім того, знецінення гривні щодо
найважливіших валют) призвело до значного зростання
вартості автомобілів, автозапчастин та імпортних
медичних препаратів. Падіння індексу страхування
автокаско пов'язане з девальвацією гривні; зростання цін
на автомобілі призвело до збільшення страхових сум, а
отже, і страхових премій.
Ще економічна криза 2008 року спонукала заводи
подбати про нові канали розповсюдження страхових
послуг, таких як продаж мережами супермаркетів, через
поштові відділення, магазини електронної техніки,
відділи зв'язку, кіоски преси, туристичні агентства та
медичні установи. З іншого боку, через зниження попиту
на банківські послуги роль банківського страхування
зменшується [2].
За останні роки під впливом руйнівних факторів
страховий ринок на територіях антитерористичної
діяльності зазнає змін, пов’язаних із великою кількістю
шахрайств з боку страхувальника, особливо у
страхуванні майна; відмоваою деяких страхових
компаній від обов'язку виплати компенсації потерпілим;
значною кількістю позовів, що стосуються визначення
права на компенсацію у страхуванні майна.
У 2021 році в Україні продовжується тренд на
скорочення кількості страховиків, насамперед – через
добровільну відмову від ліцензій та вихід з ринку за
власною ініціативою. Пандемія CОVID-19 також
вплинула на страховий ринок. У 2020 році продовжилася
тенденція до зростання показників страхових премій –
приріст становив 12%. Також у 2020 році зросли на 9%
виплати страхових відшкодувань. Крім цього, у 20202021 рр. продовжувався тренд на скорочення кількості
страховиків. Насамперед – через добровільну відмову від
ліцензій та вихід з ринку за власною ініціативою.
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Статистичні дані показують, що за останні 11 місяців
страховиків стало на 24 компанії менше [3]. Водночас
поступово зростає коефіцієнт збитковості страхування,
витрати на ведення страхової діяльності все ще
залишаються значними, хоч і поступово знижуються.
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РОЛЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ТА ЦИФРОВІЗАЦІЇ
В УМОВАХ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
Сьогодні світ переживає глибокі технічні і
технологічні зміни у сфері інформаційних технологій.
Мова про «цифровізацію» різних сфер життєдіяльності
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людини, суспільства, держави. Принципово нові
технології виробництва і бізнесу, які поширюються у
світі в рамках Четвертої промислової революції, у т.ч. під
впливом чинників і результатів коронавірусної кризи,
упродовж
найближчих
двох-трьох
десятиліть
кардинально змінюватимуть економічну картину світу.
Проведені дослідження показали, що Україна в
останні роки може заявити про себе як про «цифрову»
країну, незважаючи на складні умови соціальноекономічного розвитку на фоні російської агресії на сході
країни. Зокрема, нашій державі вдалося досягти значного
поступу у сфері відкритих даних (open data) та
цифровізації державних послуг. Так, в Україні
функціонують портали відкритих даних, на яких
розміщується
структурована
інформація
щодо
будівництва та бюджетних фондів, земельних відносин,
безпеки, системи охорони здоров’я та освіти. Особливо
актуальним є офіційний інформаційний on-line портал
про сервіси та державні послуги в Україні, які надаються
органами виконавчої влади та органів самоврядування на
місцях.
В результаті таких нововведень, у режимі on-line
можна змінити місце реєстрації, задекларувати доходи,
сплатити податки та збори ФОП, подати електронну
петицію тощо.
У 2020р. за Індексом розвитку е-урядування, який
формується ООН, Україна посіла 69 місце з-поміж 193
країн-членів організації, порівняно як у 2014р. Україна
знаходилася лише на 87 позиції [1].
Важливість
цифровізації
та
масовості
впровадження інформаційних технологій та систем, у
першу чергу Інтернету, визнана у цілому світі
прискорювачем розвитку через його критичне значення
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для економічного зростання, соціальної включеності та
захисту довкілля. Пандемія COVID19 лише підтвердила
вагомість Інтернету, оскільки завдяки йому та наявності
різноманітних
комунікаційних
систем
вдалося
мінімізувати «зриви» у ділових операціях, підвищити
рівень соціальної обізнаності, пришвидшити обмін
знаннями у сфері освіти та системі охорони здоров’я.
Отже нині країна має великі можливості і шанси
посісти гідну позицію на світовому ринку інноваційних
інформаційних послуг, а також можливість повного
технологічного оновлення. Та попри ці здобутки, Україні
необхідно докласти значних зусиль для створення нової
технічної бази виробництва з метою збільшення
вітчизняного експорту технологічної продукції на
міжнародні ринки та формування людського капіталу,
який би здатний ефективно використовувати новітні
інформаційні технології; формувати та прийняти
нормативно-правову базу у сфері цифрової безпеки;
розширити повсюдний доступ до мережі Інтернет.
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СУЧАСНІ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
Проблема якості для системи охорони здоров'я
дуже важлива тому, що від неї залежить не просто
комфорт клієнта, а насамперед біль, страждання,
здоров'я, безпека, саме життя людини.
Крім цього, в умовах ринкової економіки якість
послуг – важлива умова успішної діяльності та розвитку
будь-якої організації, у тому числі й медичної.
Успіх ефективного функціонування системи
управління якістю медичної організації залежить від ряду
факторів, основними з яких є:
– відповідність характеру діяльності медичної
організації та її структурних підрозділів, приватної
медичної практики вимогам відповідного законодавства;
– належний рівень професійної підготовки
лікарів та середнього медичного персоналу, регулярне
підвищення їхньої кваліфікації;
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– оптимальний вибір медичних технологій, їх
відповідність
існуючим
стандартам;
дотримання
встановлених вимог під час надання медичної допомоги;
– створення належних умов безпеки;
– ступеня задоволеності пацієнтів медичною
допомогою, що надається [1].
Під ефективним управлінням якістю часто
розуміють виключно контроль якості продукції або
послуг, не враховуючи таких важливих аспектів, як
організаційні питання, взаємодія структурних одиниць,
планування, облік та оцінка результатів діяльності,
підбір, підготовка та ефективне використання персоналу,
безпека та ін.
Вся різноманітність моделей системи управління
якістю, і насамперед та, яка орієнтована на вимоги норм
ISO 9001:2015, ґрунтуються на моделі Демінгу. Суть
останньої відбиває такий алгоритм: планування – дія –
перевірка – коригування. Процес прийняття рішень, що
використовується для управління якістю, має циклічний
характер:
Планування – це визначення основних цілей, а
також процесів та робіт, які слід здійснити, ресурсів, які
необхідно впровадити для досягнення цих цілей та
задоволення клієнта.
Виконання – здійснення запланованих робіт.
Перевірка – отримання інформації та аналіз
результатів діяльності на підставі показників, отриманих
у ході виконання процесу; виявлення та аналіз можливих
відхилень, встановлення їх причин.
Вплив – впровадження заходів для усунення
причин відхилень від запланованого результату, а також
внесення змін до планування, розподілу ресурсів та
інших процесів; включає управління і коригування.
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Одним із ключових інструментів моделі Демінга є
моніторинг усіх процесів роботи, а також контроль
показників, що вимірюються під час процесу та при
проведенні аналізу отриманих результатів.
Підвищення результату ефективної роботи
системи управління якістю медичних послуг можна
визначити такими напрямами [2]:
– розробка, впровадження стандартів медичної
допомоги, які відповідають за регламентацію збору
інформації про пацієнта (отримані на основі опитування,
огляду, лабораторних, інструментальних, апаратних
обстежень); постановки первинного, клінічного діагнозу;
визначення курсу лікування; видача рекомендацій на всі
етапи лікування;
– підвищення кваліфікацій лікарів, проведення
семінарів для лікарського персоналу з важливих питань;
– аналіз
лікарських
помилок,
проведення
систематичних семінарів із лікарським персоналом з
метою аналізу цих помилок;
– виплати надбавок до заробітної плати
медичного персоналу з урахуванням експертизи КМП;
– закупівля
та
встановлення
необхідного
обладнання для виключення загальних (системних)
помилок;
– проведення моніторингу дотримання стандартів
медичної допомоги.
Медична практика виробила чимало механізмів
забезпечення якості. Наведемо основні з них (рис. 1) [3].
Доцільно розглянути ще одну програму, яка може
суттєво вплинути на забезпечення якості медичної
допомоги – Total Quality Management, хоча її підходи і не
цілком узгоджуються з класичною теорією загального
управління.
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Механізми забезпечення якості
Стандарти TQM
(Total Quality
Management)

Специфікація у
відповідності з
нормою
ISO 9001:2000

Акредитація
Моніторинг

Цикл Демінга
(PDSA)

Рис. 1. Механізми забезпечення якості в медичних
організаціях
Виходячи з постулату, що більшість працівників
старанно працюють, метод TQM підтримує таких людей,
не ставлячи під сумнів їхню мотивацію. Недоцільно
спонукати до покращення роботи людей, які і без того
старанно її виконують, вважають фахівці з TQM, тому
більш уваги приділяють не персоналу, а процесу
виробництва медичних послуг. Доведено, що недоліки
головним чином є наслідком недосконалості та
неналежної організації цих процесів, а не промахів
персоналу. Тому управлінська ланка має розробити такі
процеси і так організувати їх виконання, щоб
забезпечити «бажаючим працювати» можливість робити
те, що вони вже хочуть і намагатимуться робити завжди.
Концепція управління організацією за TQM
полягає в організації охорони здоров'я з упором на
стратегічне планування та залучення до процесу
реалізації цієї стратегії всіх співробітників організації.
Заходи, що плануються і проводяться, покликані
задовольнити потреби клієнтів, дати очікуваний ними
результат. Одночасно вони сприяють успішній
конкуренції медичної організації на ринку відповідних
послуг. Метод TQM весь процес управління розглядає
крізь призму якості. Він реалізується у різний спосіб.
Одна з запропонованих моделей представлена на рис. 2.
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Мотивація до загального
менеджменту якості

Тотальне навчання TQM, ISO
9000, QS 9000, ISO 14000

TQM 2
Взаємодія + сертифікати ISO
9000, QS 9000, ISO 14000

Якість
фірми

Сертифікат QS 9000 +
самооцінка

Рис. 2. Модель TQM 2 [4]
Крім названих загальних вигод, можна також
відзначити деякі інші позитивні моменти, пов'язані з
впровадженням TQM, зокрема: творчий підхід до справи
кожного працівника; задоволеність клієнтів очікуваним
результатом; усунення невідповідностей; ефективна
взаємодія співробітників та персоналу з пацієнтами;
доступність інформації та її розуміння; постійне
вдосконалення процедур, процесів тощо.
Впровадження положень TQM передбачає
проведення довгострокової політики із залученням
всього персоналу медичної організації. Головне при
цьому – виявити специфіку надання допомоги для
оптимальної організації управлінського процесу.
Впровадження в медичних організаціях програм
управління якістю ускладнює звичка до ручного
управління, що міцно укорінилася на всіх управлінських
рівнях. Тому керівництво таких організацій з
побоюванням відноситься до різноманітних сертифікатів
і додаткових вимог щодо якості, не вбачаючи прямого
зв'язку між якістю управління та якістю медичної
допомоги, що надається.
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Ефективне управління якістю медичної допомоги
сьогодні є одним із найважливіших стратегічних завдань,
що стоять перед окремими медичними закладами та
системою охорони здоров'я в цілому [5]. В умовах
вітчизняної медицини це вимагає радикальної зміни
ситуації та розробки програми, спрямованої на
пріоритети якості. Поширена точка зору, що брак коштів
перешкоджає реалізації цієї мети не зовсім правильна,
оскільки існують так звані «неінвестиційні можливості»
підвищення рівня якості медичних послуг, а в багатьох
випадках можлива зміна розподілу наявних у
розпорядженні медичних установ ресурсів. У високій
якості медичних послуг повинні бути зацікавлені перш за
все пацієнти, і самі установи системи охорони здоров'я
повинні підвищувати рівень медичних послуг. Це
дозволить останнім збільшити шанси на ринку послуг,
що вплине на кількість пацієнтів, що обслуговуються.
Досягнення мети можливе завдяки ефективному
використанню наявних коштів, практичних навичок,
інформаційно-комунікаційної складової.
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Зарубіжний досвід показує, що будь-які
організаційно-адміністративні зміни в територіальному
поділі країни мають бути пов’язані та підпорядковані
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місцевого самоврядування, включаючи незалежністю
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органів місцевого самоврядування від зовнішнього
фінансування.
Сучасна модель фінансування органів місцевого
самоврядування не відповідає сучасним особливостям
управління та мобільності господарюючих суб’єктів
бізнесу та населення. При існуючих низьких власних
доходах мотивація органів місцевого самоврядування
орієнтована на популістські цілі, тобто своєрідний
«розподіл» державних коштів, де-факто посилюючи
одиниці операційних витрат, але без раціональних
вкладень у основи зростання регіональної/місцевої бази
доходів.
Результати дослідження показали, що «надмірна
централізація бюджетних ресурсів, недосконалість
порядку їх розподілу, незабезпечення місцевих бюджетів
в повному обсязі коштами на проведення, зокрема,
видатків розвитку, низька ефективність управління
коштами міжбюджетних трансфертів суттєво стримують
повноцінне
функціонування
інституту
місцевого
самоврядування, не забезпечують надання населенню
України якісних послуг і підвищення рівня соціальноекономічного розвитку регіонів. І тому стає необхідним
здійснення адекватних заходів щодо вдосконалення
формування місцевих бюджетів» [1].
У цьому зв’язку, вважаємо, що оскільки кожен
орган місцевого самоврядування потребує ефективних
джерел
доходу,
слід
розглянути
можливість
запровадження податку на майно, пов’язаного із
збільшенням вартості майна територіальної одиниці.
Тому бюджет одиниць місцевого самоврядування
має бути пов’язаний з вартістю їх майна, активів, що
передбачає необхідність паралельної реформа системи
оподаткування загалом. Ця реформа має бути спрямована
131

«Особливості сучасного менеджменту та економіки: співвідношення теорії та практики»
Матеріали VIII всеукраїнської науково-практичної конференції,
Херсонський інститут МАУП, 17 грудня 2021р.

на зниження ролі податку на прибуток у забезпеченні
державного бюджету та підвищення ролі податків на
майно, оскільки їх важче або навіть неможливо уникнути
(при цьому податкова реформа не має означати збільшення податкового навантаження на душу населення).
Необхідно було б також передбачити можливість
стягнення міських зборів та інших подібних зборів для
фінансування спільної інфраструктури в інституційних
функціональних
сферах,
а
також
розширити
використання
формули
державно-приватного
партнерства як механізму фінансування розвитку
територіальних громад.
Зміна
методів
фінансування
окремих
територіальних громад також має супроводжуватися
впровадженням в органах місцевого самоврядування
сучасних методів управління в державному секторі,
пов’язаних з управлінням в умовах невизначеності та
необхідністю управління ризиками, що виникають
внаслідок таких явищ, як: економічні коливання
внаслідок глобалізації економіки, зовнішніх міграцій,
зміни клімату та теперішньої пандемії корона вірусу.
Проте особливо важливим є використання
комплексного підходу до планування розвитку та
управління на основі участі громадських, соціальних та
бізнес-суб’єктів. Ця потреба є результатом зміни
характеру детермінант сучасних процесів розвитку. Досі
домінуюча роль «жорстких» факторів розвитку (у тому
числі інфраструктурних) була обмеженою. Сьогодні
ключову роль відіграють «м’які» фактори, такі як:
інновації, підприємництво, людський та соціальний
капітал тощо.
У нову, постіндустріальну еру інфраструктура та
масштабні інвестиції в її розширення мають рушійну
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силу для розвитку лише тоді, коли вони дозволяють
усунути перешкоди розвитку там, де вже існують явища
розвитку.
В результаті проведеного дослідження можна
сказати, що основним завданням, яке стоїть сьогодні
перед місцевими органами влади, є дії, спрямовані на
формування територіального капіталу, який визначається
як доступ до матеріальних і нематеріальних факторів на
певній території, які можуть створювати специфічні
ресурси або обмеження, що визначають функціонування
територіальної громади.
Зарубіжні науковці під територіальним капіталом
розуміють специфічні зовнішні ефекти, що виникають і
доступні в результаті багатофункціональної взаємодії
користувачів відносно відокремленої території. Іншими
словами, територіальний
капітал має
характер
«комплексного сукупного блага», динамічного в часі та
просторі, доступного користувачам, що діють у межах
функціональної зони» [2].
Таким чином, у процесі розвитку даної території,
що належить конкретній територіальній громаді,
створюються ендогенні цінності, ресурси та фактори –
матеріальні
та
нематеріальні,
що
складають
територіальний капітал конкретної території, який можна
виділити за функціональними (не адміністративними)
критеріями. Активізація цих потенціалів значно залежить
від спроможності органів місцевого самоврядування
налагодити співпрацю у функціональних сферах
територіальної громади. З цієї причини важливо
запровадити багаторівневість управління в місцевому
самоврядуванні.
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ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ, ПЕРЕВАГИ
Сьогодні ринок характеризується перенасиченням
реклами. Для того, аби викликати у споживачів відповідну
реакцію на маркетингові зусилля, потрібно щось
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«надзвичайне» що запам’ятовується та позитивно
сприймається. Відповідно, виникла потреба у формуванні
комплексу маркетингу, що відображає враження клієнта та
дає можливість управляти емоціями. Так однією з сучасних
концепцій управління маркетингом стає маркетинг
вражень. На ринку визначено, що виробити і
запропонувати споживачеві «просто товар» або «просто
послугу» недостатньо. Потреба у враженнях при прийнятті
рішення про купівлю товару може стати вирішальною.
Аналізом
маркетингу
вражень
займалися
О.Болотна, Ю.Поверіна, Джо Пайн і Джеймс Гілмор.
Метою тез є визначення і принципи маркетингу вражень.
Для досягнення мети визначені задачі: розкрити
сутність маркетингу вражень, його поняття, принципи та
переваги.
Головним завданням компанії на ринку, є
правильний вибір маркетингової стратегії. У маркетингу
виділяють комплекс маркетингових інструментів:
маркетологи,
торгові
представники;
комплекс
просування, що здійснює комунікаційний вплив;
комплекс маркетингових досліджень.
Для збільшення клієнтів, маркетологи освоюють
нові способи (стратегії) залучення клієнтів. До нових
маркетингових стратегій відносяться: створення та
розвиток бренду, маркетинг вражень. Для цього
використовуються інструменти, які поділяються на дві
категорії. Перша категорія, не передбачає контакт з
клієнтами, друга категорія – безпосередній контакт зі
споживачем. Брендинг та маркетинг вражень, відносяться
до другої групи маркетингових інструментів [2].
Бренд створює емоційний зв’язок між товаром та
споживачем. Тому при створенні бренду варто
враховувати бажання споживачів самовиразитися.
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Оскільки бренд справляє враження на оточуючих,
викликає у них емоції. А маркетинг вражень зміцнює
бренд і є основою для його комунікації.
Враження – те, що залишається в свідомості
людини від баченого, пережитого.
Маркетинг вражень – це інструмент, завдяки
якому встановлюється емоційний зв'язок між продуктом
та споживачем у рамках події. Проблемою є то, що
покупець часто сприймає консультацію продавця, як
нав’язування товару. Тим самим покупець може
відмовитися від покупки. Тому маркетологи повинні
вміти обирати найбільш вигідну емоцію та викликати її.
Емоція – це переживання людиною свого
ставлення до дійсності, почуття людини.
Якщо викликані емоції будуть позитивні,
споживач стає лояльнішим. Найбільш поширенні емоції
цільової аудиторії:
1) Хвилювання – відчуття, яке багатьом складно
описати. Щоб викликати таке почуття у споживача,
можна опублікувати статтю в блозі, засновану на
вражаючому житті реальної людини.
2) Гнів – небезпечне почуття. Щоб розгнівати
будь-кого, достатньо говорити на провокаційні теми або
поставити чиїсь переконання під сумнів.
3) Страх – один із найсильніших мотиваторів для
людини. Щоб викликати страх у споживачів, достатньо
навести приклади помилок інших людей, говорити про
потенційні проблеми.
4) Радість – почуття, яке розслаблює і суттєво
притуплює пильність. Щоб порадувати будь-кого, можна
поділитися позитивними історіями, або навіть розповісти
короткий анекдот.
5) Бажання – безмежне почуття, властиве
абсолютно будь-якій людині. Досить спокусити
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споживача потенційним успіхом чи результатом – і вже
важко буде утриматися від покупки. Таким чином
Петриченко П. пропонує новий принцип «масової
персоналізації, що визначається як комунікація з
індивідуальним та мережевим споживачем, створеної на
базі персональної інформації споживачів, заснована на
наявності широкого кола пропозицій щодо задоволення
потреби, які можна скомпонувати відповідно до
індивідуальних характеристик клієнта, що дасть змогу
задовольнити його персональну потребу [1, с. 236].
Головне пам'ятати, що комунікація з клієнтом має
бути взаємовигідною, а не приносити покупцю
розчарування.
Маркетинг вражень у взаємовідносинах діє за
схемою: вплив маркетингових інструментів; оцінка;
рішення про покупку; покупка. Послідовність є
важливою, оскільки споживач переконується у цінності
товару, у нього виникає враження, що він сам прийняв
рішення про покупку.
Завдання маркетингу вражень – розуміти
психологію споживача, підкреслити його індивідуальність та значимість.
Головними перевагами є те, що:
1. Споживачі краще запам’ятовують інформацію
про товар;
2. У споживачів формується міцний асоціативний
зв'язок з товаром;
3. Позитивний ефект від реклами зберігається
довше.
Висновки: Підсумовуючи поняття та принципи
маркетингу визначимо, що враження націлені на емоції
та почуття клієнта. Сучасний споживач сприймає
властивості та переваги як належне. Тому він очікує, що
137

«Особливості сучасного менеджменту та економіки: співвідношення теорії та практики»
Матеріали VIII всеукраїнської науково-практичної конференції,
Херсонський інститут МАУП, 17 грудня 2021р.

продукт, комунікації та маркетингові кампанії викликатимуть у нього позитивні емоції. Споживачу потрібен
продукт який би підкреслював його індивідуальність
(унікальність). Маркетинг вражень дає можливість
компаніям виробляти не лише товари та послуги, а й
враження. Для успішності на глобальному ринку.
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природні умови, лікувальні ресурси, багату історію та
культуру. Це може максимально задовольнити потреби
вітчизняних та іноземних туристів, забезпечивши при
цьому комплексний розвиток територій, задоволення
соціально-економічних
інтересів
населення
при
збереженні історико-культурного довкілля та екологічної
рівноваги.
Маючи передумови та прогрес, все ж важко
говорити про достатні успіхи в туристичній індустрії.
Низька конкурентоспроможність фахівців даного
напряму і невідповідність їх кваліфікації вимогам ринку
залишається головною проблемою в індустрії туризму.
Останніми роками дана тенденція особливо зачіпає нашу
країну, пред'являючи підвищені вимоги до підготовки
фахівців з туризму. Адже робота в туристичній сфері
вирізняється креативними підходами до формування
інноваційного туристичного продукту, а це не можливо
без знань сучасних тенденцій і вміння надавати
комплексні персоніфіковані послуги, які задовольняють
потреби туристів. Функціонування туристичного ринку
залежить від якості підготовки фахівця, його здатності
креативно мислити, навчатись протягом життя і
самореалізовуватися в професії.
Останнім часом і роботодавці все частіше
виражають незадоволення рівнем туристичної освіти,
скаржаться на неповну відповідність рівня підготовки
фахівців вимогам ринку праці, на низький рівень вмінь та
навичок випускників ЗВО, які приходять до екскурсійних
бюро, туроператорських та турагентських компаній.
Хоча саме слабка залученість роботодавців у розробку
освітніх програм і організацію навчального процесу у
закладах вищої освіти значно збільшує розрив між
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теоретичним навчанням і професійною діяльністю
майбутніх фахівців сфери туризму [2].
Одним із напрямів підвищення якості підготовки
фахівців у туризмі є впровадження дуальної форми
здобуття освіти. Дуальна система освіти – одна з
найефективніших форм підготовки кадрів у світі. Вона
успішно функціонує в таких країнах, як Німеччина,
Австрія, Данія, Нідерланди, Швейцарія [3]. Дуальна
форма, як показує практика європейської системи освіти,
є продуктом тісної взаємодії освітніх установ і
роботодавців щодо успішної професійної та соціальної
адаптації майбутнього фахівця. Суть дуальної системи
навчання – поєднання теоретичного навчання у ЗВО з
практичною підготовкою на підприємстві. Висока
надійність дуальної системи навчання пояснюється тим,
що вона відповідає інтересам всіх сторін-учасниць –
підприємств, працівників, держави [1].
Впровадження
дуальної
форми
навчання
дозволить розв'язати основну проблему вищої освіти –
розрив між теорією і практикою. Від того, якою буде
співпраця закладу вищої освіти та роботодавців залежить
якість фахової освіти, сучасний стан туризму і його
подальший розвиток.
Так, наприклад, при підготовці фахівців з
сільського (аграрного) туризму головною умовою для
успішного трансферу цієї моделі є зацікавленість
стейкхолдерів і наявні ресурси. Досягнення необхідного
синергетичного ефекту можливе шляхом ефективної
взаємодії між закладами вищої освіти, агротуристичними
підприємствами, фермерськими господарствами та
відповідними державними структурами. Рекомендовано,
щоб програми дуальної форми здобуття освіти
узгоджувалися з профспілками фермерів, освітніми
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установами, передовими організаціями, спілками
сільського зеленого туризму та передбачали практичну
частину підготовки на підприємствах, що є лідерами у
сфері туризму [4].
В результаті, здобувач вищої освіти, що
навчається за даною програмою, отримає всі необхідні
загальні
гуманітарні,
соціально-економічні,
загальнопрофесійні і спеціалізовані знання та сформує
вміння, необхідні для організації сільського туризму. В
процесі дуального навчання майбутній фахівець сформує
готовність займатися таким перспективним видом
діяльності як сільський та агротуризм, чітко зрозуміє
роль сільського туризму в розвитку сільських територій.
Література:
1. Дернова М. Г. Дуальна модель вищої професійної освіти
дорослих: європейський досвід. Освіта дорослих: теорія,
досвід, перспективи. 2014. Вип. 2. С. 137-145. URL:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/OD_2014_2_19
2. Концепція підготовки фахівців за дуальною формою
здобуття освіти: Розпорядження КМУ від 19.09.2019 р.
№660-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/660-2018-р.
3. Мілл У. Дуальне навчання: досвід Німеччини. Маркетинг
в Україні. 2016. № 6. С. 53-62.
4. Швабій К. І. Декілька лайфхаків із запуску дуальної
освіти. URL: https://osvita.ua/vnz/74966/
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ПСИХОЛОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА СТРЕСОВИХ
ПЕРЕВАНТАЖЕНЬ СЕРЕД ВИКЛАДАЧІВ
ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
У сучасному світі проблема психологічного
стресу хвилює багатьох людей. Це пов’язано з тим, що
особи
щоденно
потерпають
від
неприємних
несподіванок, надмірних навантажень, великих і малих
душевних потрясінь. Тому індивіду дуже важко буває
зрозуміти, що саме викликає інтенсивні стресові реакції,
які мають здатність накопичуватися.
Питання
психічного
здоров’я
людини
розглядається науковцями на декількох рівнях:
біологічному, психологічному та соціальному. Біологічне
здоров’я передбачає наявність досягненого гомеостазу,
що дозволить людині адекватно реагувати на різні
чинники навколишньої дійсності. Психологічне здоров’я
є свідченням нормального функціонування психічних
процесів, станів та властивостей. Соціальне здоров’я є
показником ефективної взаємодії з оточуючими.
Важливою
є
і
проблема
емоційного
перевантаження серед викладачів вищої освіти. Вона
більшою мірою пов’язана з синдромом професійного
вигоряння. Така ситуація стосується того, що часто
більшість викладачів працюють понаднормово, а
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потрапивши додому ще продовжують працювати, або не
можуть «перемкнути» свій емоційний стан на
відпочинок. Від цього виникає емоційне напруження,
відчуття постійної перевтоми, підвищення частоти та
інтенсивності головного болю, безсоння, погіршення
стану здоров’я, роздратованість, небажання виконувати
свою роботу. Звичайно такий стан треба контролювати і
проводити психопрофілактичну роботу.
Тож, якщо людина не має задоволення від роботи,
мало відпочиває, не може сконцентруватися на рішеннях,
не здатна брати відповідальність за виконання власної
роботи, то це є ознаками вигоряння, що згодом
призводить до професійної деформації і стресової
ситуації.
Важливим у професійній сфері є розуміння
емоційного вигоряння, як фізичного, емоційного або
мотиваційного виснаження. А також розуміння того, що
цей синдром зазвичай розцінюється як стрес-реакція у
відповідь на виробничі та емоційні вимоги, що походять
від зайвої відданості людини своїй роботі [1].
Отже, для подолання деформацій у професійній
сфері треба індивіду зважати на низку чинників, зокрема
на емоційне вигоряння, вміти його розпізнавати,
усвідомлювати, враховувати наслідки та здійснювати
профілактику.
Для збереження професійної працездатності
викладачу закладу вищої освіти варто враховувати такі
аспекти, зокрема:
– Саморегуляція професійної діяльності, яка
передбачає здійснення цілеспрямованої діяльності,
попереднє психологічне програмування дій і їх
регуляцію в ході самої діяльності.
143

«Особливості сучасного менеджменту та економіки: співвідношення теорії та практики»
Матеріали VIII всеукраїнської науково-практичної конференції,
Херсонський інститут МАУП, 17 грудня 2021р.

– Самоконтроль професійної діяльності. Одним із
провідних механізмів забезпечення надійності суб’єкта
діяльності, що відображає ступінь його професійної
придатності, є самоконтроль за своїми діями щодо
управління та регулювання трудового процесу, а також
за результатами діяльності.
– Професійна
компенсація.
Подолання
негативних явищ у професійному становленні людини
(деформацій, наслідків криз) здійснюється шляхом
компенсації і реабілітації [2].
Отже, зазначимо, що у професійній сфері
працівників закладів вищої освіти спостерігаються
психосоматичні розлади, викликані систематичними
емоційними навантаженнями, і вони набувають дедалі
більш значну роль.
Для вирішення проблеми щодо стресових
перевантажень варто зважати на її профілактику. Серед
них: психологічне консультування Воно дає можливість
вирішує наступні основні завдання:
1. Уточнення (пояснення) проблеми, з якою
зіткнувся клієнт.
2. Інформування клієнта про суть виниклої у
нього проблеми, про реальну міру її серйозності.
3. Вивчення
психологом-консультантом
особистості клієнта з метою з’ясування того, чи зможе
клієнт самостійно справитися з виниклою у нього
проблемою.
4. Чітке формулювання рад і рекомендацій
клієнту з приводу того, якнайкращим образом вирішити
його проблему.
5. Надання поточною допомозі клієнту у вигляді
додаткових практичних рад, що пропонуються в той час,
коли він вже приступив до розв’язання своєї проблеми.
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6. Навчання
клієнта тому,
як
найкраще
попередити виникнення в майбутньому аналогічних
проблем (задача психопрофілактики).
7. Передача психологом – консультантом клієнту
елементарних, життєво необхідних психологічних знань і
умінь, освоєння і правильне вживання яких можливе
самим клієнтом без
спеціальної
психологічної
підготовки. (Психолого-просвітницьке інформування
клієнта) [6].
Таким чином, кожна сучасна людини певною
мірою має психосоматичні розлади. І на жаль, вони
трапляються все частіше. Часто такі люди зустрічаються
і у сфері вищої освіти. Тому варто звертати увагу на
профілактику і розв’язання проблеми стресових
перевантаження викладачів закладів вищої освіти.
1.

2.

Література:
Емоційне
вигорання
чи
втома?
URL:
https://ohoronapraci.kiev.ua/article/medicina-praci/emocijnevigoranna-ci-vtom a (дата звернення 23.11.2021).
Що таке професійна деформація особистості: ознаки і
причини її появи, наслідки деформації. URL:
https://savona.org.ua/shho-take-profesijna-deformaciyaosobistosti-oznaki-i-prichini-%D1%97%D1%97-poyavinaslidki-deformaci%D1%97/ (дата звернення 25.11.2021).
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УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ
ЩОДО ЗАЙНЯТОСТІ ЧЕРЕЗ ПАРТНЕРСТВО
З ПРИВАТНИМИ СЕКТОРОМ
У сучасних умовах господарювання питання
забезпечення підприємств відповідними працівниками, а
працівників відповідною роботою відіграє ключову роль
у забезпечення стабільного розвитку національного
господарства. Посередньою ланкою у даному процесі
відіграють служби зайнятості, які протягом тривалого
часу в Україні були представлені переважно державними
організаціями. Ринки праці, що швидко змінюються,
впливають на модель надання послуг державних служб
зайнятості. Державні служби зайнятості (ДСЗ) в Україні з
недавнього часу почали застосовувати більш комплексні
та орієнтовані на клієнта послуги, щоб задовольнити
зростаючі потреби шукачів роботи та підприємств. Окрім
розширення спектру послуг, ДЗС також стали об’єктом
зростаючих вимог щодо підвищення їх якості та
ефективності [1].
Державні служби зайнятості в усьому світі
реагують на підвищені вимог, вступаючи в різні типи
партнерства. Окрім співпраці з іншими державними
органами, партнерство з недержавними суб’єктами ринку
праці, такими як приватні агенції зайнятості, приватні
підприємства, що займаються тренінгами та неурядові
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організації, стають все більш важливим інструментом для
державних служб зайнятості для збільшення рівня
охоплення ринку праці, якості та ефективності послуг [2].
Існує чимало моделей партнерства з державними
службами зайнятості. Типи відповідних моделей
партнерства відрізняються залежно від різних типів
зацікавлених сторін і цілей державних служб зайнятості.
Загалом, більшість партнерств можна розглядати як
«співпрацю» (наприклад, обмін інформацією) або
«доповнюваність», причому останнє передбачає передачу
вибраних послуг або активних заходів до кваліфікованих
постачальників [3].
Основні
переваги
партнерства
стосуються
покращення обміну інформацією, кращого доступу до
зовнішньої експертизи, а також більшої інноваційності та
гнучкості. Міжнародний досвід свідчить про те, що
державні служби зайнятості в основному отримують
переваги від кращого обміну інформацією про ринок
праці, доступу до більшої кількості вакансій і резюме, а
також підвищення гнучкості та ефективності за рахунок
надання послуг із працевлаштування, навчання та інших
активних заходів із зовнішніми постачальниками [4].
Виходячи з вищезазначеного слід підсумувати, що
на тлі складної динаміки ринку праці та зростаючих
вимог до державних служб зайнятості щодо покращення
охоплення
всіх
зацікавлених
сторін
процесу
працевлаштування, а також його якості та ефективності,
очевидно, що державні служби зайнятості не можуть
виконувати свої функції самостійно. Таким чином,
надання послуг з працевлаштування має перейти від
монополій державного сектору до нових механізмів, які
все більше покладаються на державно-приватне
партнерство. Державне служба зайнятості України може
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отримати
значну
користь
від
партнерства
з
недержавними постачальниками. Проте, враховуючи
обмежений досвід роботи з партнерствами, важливо
дотримуватися підходу «навчання на практиці», який
дозволяє встановлювати відповідну послідовність
партнерських домовленостей, одночасно нарощуючи
потенціал для управління такими партнерствами. Крім
того, Державна служба зайнятості України може
використовувати переваги партнерства, залучаючи до
співпраці та укладання угод громадськість та інші
зацікавлені сторони.
1.

2.

3.

4.
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РОЗДІЛ 5.
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВАМИ
Новак Наталія
д. е. н., професор кафедри управління персоналом,
економіки та підприємництва
ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна
академія управління персоналом»
Херсонський інститут
м.Херсон
ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГУ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ-ВИРОБНИКАХ
ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ
Ринок органічних продуктів стрімко розвивається
уже декілька десятиліть. Екологічно чисті продукти все
більш впевнено стають лідерами продаж в Європі та
Сполучених Штатах Америки. Попит на безпечні для
здоров`я продукти харчування поступово зростає і в
Україні, однак темпи його зростання ще доволі низькі.
Однією з причин є «формування сталих і надійних
маркетингових джерел збуту такої продукції» [4, с. 26].
Питанням розвитку виробництва органічної
продукції, організації маркетингу на ринку екологічно
чистих агропродовольчих товарів присвятили наукові
дослідження Є. Бойко, Т. Галушкіна, Т. Зайчук, А. Сава,
Т. Чайка та ін. Проте маркетингові стратегії потребують
більш чіткого аналізу, що передбачає врахування не
лише ринкових законів, але й підтримки держави на рівні
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нормативно-правової
бази
для
забезпечення
конкурентноспроможності органічної агропродукції.
Український
ринок
органічної
продукції
стикається з проблемами збуту, що спричинене
відсутністю у населення традицій здорового харчування,
низьким рівнем купівельної спроможності споживачів
тощо. Ведення органічного агрогосподарства стикається
з цілою низкою ризиків, зокрема це нестабільна ситуація
в Україні, плаваючі ціни на органічну продукцію, ризик
відміни
субсидіювання
сільськогосподарських
підприємств, глобальні зміни клімату та природні
катаклізми у світі та ін.
До важливих умов та принципів розвитку
вітчизняного органічного агровиробництва та ефективної
діяльності товаровиробників продовольчої продукції
органічного походження є формування сталих і надійних
їх маркетингових стратегій на агропродовольчому ринку.
Сільськогосподарські підприємства в Україні, особливо
фермерські та селянські господарства, мають великий
ресурсний потенціал, вільні ринкові ніші збуту для
покращення екологічного, соціального й фінансовоекономічного
становища
за
рахунок
розвитку
органічного сектору [2, с. 64]. Тому важливе значення
має обґрунтування форм, напрямів, видів, механізмів та
інших складників маркетингових стратегій.
Серед
основних
видів
маркетингового
забезпечення ринку органічної сільськогосподарської
продукції варто назвати: рекламу, створення позитивної
думки, персональний продаж, стимулювання попиту
споживачів на внутрішньому ринку збуту. Винятково
важлива
роль
належить
ключовим
елементам
формування маркетингових каналів збуту органічної
продукції товаровиробниками, окремі з яких знаходяться
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на стадії становлення, а інші лише формуються.
Впровадження та ефективна взаємодія цих елементів
прямо залежать від законодавчої бази України.
Відомо, що нині органічне виробництво в Україні
більше орієнтоване на експорт. Статтею 13. Закону
України «Про основні принципи та вимоги до
органічного виробництва, обігу та маркування органічної
продукції» (2018 р.) визначено галузі органічного
виробництва: органічне рослинництво (у тому числі
насінництво та розсадництво); органічне тваринництво
(у тому числі птахівництво, бджільництво); органічне
грибівництво (у тому числі вирощування органічних
дріжджів);
органічна
аквакультура;
виробництво
органічних
морських
водоростей;
виробництво
органічних харчових продуктів (у тому числі органічне
виноробство); виробництво органічних кормів; заготівля
органічних об’єктів рослинного світу [3].
Для
успішного
збуту
виробленої
сільськогосподарської органічної продукції споживачам
необхідно створювати умови передусім для дрібних
товаровиробників. Наприклад, проєкт «Німецькоукраїнська співпраця в галузі органічного сільського
господарства / Cooperation in Organic Agriculture (Проєкт
CОA – Фаза II)» реалізується з 2016 року: перша
чотирічна фаза проєкту тривала до серпня 2020 року,
друга фаза розпочалася з 1 вересня 2020 року [5].
Двостороння коопераційна програма ставить за мету
розширення українського сектору органічного сільського
господарства та покращення якості продукції [5].
На основі проведених досліджень вітчизняних
науковців було доведено, що потенційними споживачами
органічної продукції є сім`ї з дітьми до 7-ми років та
працівники з високим рівнем доходів. Потенційним
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покупцям органічної продукції виробники можуть
пропонувати придбати товари через web-сайти чи
інтернет-магазини. Це один із найвдаліших способів
реалізації продукції у часи пандемії.
На вітчизняному ринку існують такі шляхи збуту
органічної продукції: спеціалізовані прилавки у великих
супермаркетах (Good Wine, Billa, Metro, Мегамаркет,
Фуршет, Чумацький шлях, Велика кишеня, Наш Край,
Еко-маркет, Сільпо, Караван, Novus); спеціалізовані
органічні бутики, магазини; доставка через інтернетмагазини (у великих містах) та експорт. При
розрахункових
відносинах
органічної
продукції
першочергове значення має якість, а саме: її екологічна
чистота і безпека для навколишнього середовища є
основними
факторами
конкурентоспроможності
аграрного виробництва. Вдалий маркетинг органічної
продукції через мережу супермаркетів та інтернетмагазинів здатний створити у споживачів позитивне
ставлення до пропонованих товарів, що збільшить попит
та вплине на розвиток органічного агровиробництва.
Становлення органічних місцевих продовольчих систем
(кластерів) та підприємств призводить до сталого
регіонального розвитку, екологізації сільських територій
загалом.
Для дрібних товаровиробників (особистих
селянських господарств, фермерів) кооперативи дають
можливість використовувати спільний капітал та інші
ресурси; мати вихід на великий ринок; користуватися
спільним устаткуванням, технікою, інфраструктурою та
досвідом.
Саме
обслуговуючі
кооперативи
надають
можливість товаровиробникам зайняти відповідну
ринкову нішу та здійснювати спільну господарську
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діяльність,
що
була
б
малоефективною
для
відокремлених суб’єктів господарювання агросфери.
Останні підвищують свою фінансово-економічну
стійкість, відновлюють продуктивність природних
агроресурсів [1, с. 19]. Вони мають значні конкурентні
переваги від участі в кооперативному об’єднанні, що
стимулює кооперацію більше, ніж конкуренцію між
ними,
дає
змогу
конкурувати
з
великими
агроформуваннями.
Результатом
виключення
посередників
є
збільшення
прибутків
агроформувань.
Тому
впровадження маркетингових стратегій для підприємстввиробників органічної продукції безпосередньо буде
залежати від: ринкової кон`юнктури, типу господарства,
його спеціалізації, розмірів підприємства та чисельності
працівників, виробничої структури підприємства.
Ще
одним
важливим
маркетинговим
інструментом може бути формування «зеленого»
мислення: виробники продукції зауважують на
екологобезпечних технологіях,
охороні довкілля.
Екологічний маркетинг сприяє розвитку органічних
підприємств, а також впливає на їх конкурентоспроможність у перспективі. Якщо інструменти
збутового маркетингу орієнтовані на завоювання ринків,
позиціонування на них органічних агропідприємств,
розширення каналів та обсягів збуту органічної
продукції, то екологічний маркетинг направлений на
покращення
умов
виробництва,
раціональне
ресурсокористування та відтворення довкілля.
Освоєння вітчизняними агротоваровиробниками
зарубіжних ринків продукції органічного агровиробництва
не тільки приваблива, реальна, але й довгострокова
перспектива. Для досягнення цієї мети система
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державного регулювання та управління у цій сфері має
сприяти розвитку органічного та екологічного напряму в
сільському господарстві через розробку технологічних і
організаційних регламентів, узгодження стандартів і
сертифікатів, державних програм органічного руху й
екологізації
з
наданням
фінансово-інвестиційної
підтримки, державно-приватного партнерства. Отже, вдалі
маркетингові стратегії дають можливість розвиватися
ринку органічної продукції України
1.

2.

3.

4.
5.
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Варениченко Людмила
к. е. н., доцент
Яготинський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП»
м. Яготин
СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ
СТАБІЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
За умов глобалізації та інтеграційних процесів в
Україні особливої актуальності набуває проблема
забезпечення підприємства необхідними фінансовими
ресурсами, ефективного управлінням ними та зміцнення
фінансово-економічної стабільності.
Важливим
інструментом
ефективного
стратегічного управління фінансовими процесами
підприємства є розробка фінансової стратегії.
Фінансова стратегія – це довгострокова програма
управління фінансами в напрямку досягнення загально
економічних стратегічних цілей довгострокового
розвитку підприємства.
Розробку
стратегії
стабілізації
фінансової
діяльності
промислових
підприємств
доцільно
здійснювати за наступними етапами:
– збір інформації, необхідної для обґрунтування
управлінських рішень;
– визначення рівня ефективності фінансової
діяльності
підприємства
(абсолютний, достатній,
допустимий, гранично допустимий, критичний);
– оцінка потенційних можливостей підприємства
та його забезпеченість відповідними ресурсами;
– формування комплексу стратегічних напрямів
стабілізації та розвитку фінансової діяльності у
відповідності до визначених рівнів її ефективності;
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– формулювання стратегічних цілей стабілізації
та розвитку економічної діяльності підприємства за
кожним видом господарських процесів;
– моделювання варіантів стратегічних сценаріїв
та розробка альтернативних стратегій.
Фінансова стратегія розробляється на основі
балансування матеріальних і фінансових потоків,
визначає джерела формування фінансових ресурсів та
напрями їх використання.
Важливою складовою фінансової стратегії є
обґрунтування важелів і прийомів управління рухом
фінансових ресурсів з урахуванням ризику неплатежів,
інфляції та інших несприятливих факторів.
Стратегічне фінансове управління включає
розробку альтернативних варіантів прогнозу розвитку
підприємства
щодо
формування
розподілу
та
використання фінансових ресурсів з урахуванням
змінних умов і факторів.
Важливим правилом управління процесом
стабілізації є постійний моніторинг зовнішнього та
внутрішнього середовища підприємства з метою
своєчасного виявлення небезпеки кризових явищ. Під час
моніторингу зовнішніх умов контролюється вплив
зовнішніх факторів. Особлива увага при цьому повинна
спрямовуватися на своєчасне виявлення симптомів
дестабілізації становища підприємства. Звичайно,
виявити всі симптоми майже не можливо через
складність врахувати значну кількість обставин, які
формують зовнішні та внутрішні умови функціонування
підприємства. Але найбільш суттєві джерела ймовірних
загроз та можливостей потрібно визначати.
Процес
формування
стратегії
фінансової
стабілізації підприємства може корегуватись, у зв’язку з
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мінливістю умов діяльності підприємства. Якщо
сформована
стратегія
не
відповідає
критеріям
економічної стабільності підприємства, відбувається її
коригування на тому етапі, де були допущені помилки, і
продовжується послідовна реалізація всіх наступних
етапів. Якщо сформована стратегія відповідає критеріям
економічної стабільності підприємства, то в подальшому
здійснюється її впровадження через поточні та
оперативні плани і проекти.
Важливою проблемою управління процесом
соціально-економічної
стабілізації
промислових
підприємств є постійний моніторинг зовнішнього та
внутрішнього середовища підприємства з метою
своєчасного виявлення небезпеки кризових явищ. Під час
моніторингу зовнішніх умов контролюється вплив
зовнішніх факторів. Особлива увага при цьому повинна
спрямовуватися на своєчасне виявлення симптомів
дестабілізації становища підприємства.
Для того, щоб процес управління забезпеченням
фінансової
стабільності
підприємства
був
результативним, необхідно розробити відповідну
тактику,
тобто
сукупність
конкретних
та
короткотермінових дій терміном на рік, спрямованих на
впровадження конкретної стратегії.
Література:
1. Волощук Л.О. Фінансова стратегія в управлінні розвитком
та економічною безпекою підприємств / Л.О. Волощук /
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ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна
академія управління персоналом»
Херсонський інститут
м.Херсон
СПЕЦИФІКА МАРКЕТИНГУ
НА РИНКУ ВИННОГО ТУРИЗМУ
(НА ПРИКЛАДІ ХЕРСОНСЬКИХ ТУРАГЕНЦІЙ)
Як відомо, функціонування маркетингу в туризмі
розглядають на трьох рівнях: 1. Суспільний – з точки зору
якого туристичний маркетинг має забезпечувати
туристичні
фірми
та
країни
маркетинговими
інструментами для ефективної діяльності на ринку
туристичних послуг. 2. Регіональний – туристичний
маркетинг покликаний розвивати туристичну діяльність
в регіонах, рекламувати їх ресурси, заохочувати
населення до ознайомлення зі своїм краєм, а також
вирівнювати
розвиток
туризму
в
регіонах.
3. Індивідуальний – туристичний маркетинг виконує такі
функції: а) формує нові потреби туристів; б) пропонує
послуги певної турфірми; в) переконує споживача стати
постійним клієнтом туристичної фірми [2].
Сьогодні туристичний бізнес є важливою галуззю
економіки України. Незважаючи на пандемію Covid-19,
внутрішній туризм стає більш популярним, порівнюючи
з попередніми роками. Представники Державного
агентства розвитку туризму стверджують, що він
активізувався ще у 2020 році. Для відпочинку українці
обирають цьогоріч як далекі тури, так і місцеві.
Турагенства
зі
свого
боку
намагаються
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урізноманітнювати свої послуги з метою зацікавити своїх
клієнтів. Саме тому набувають більшого попиту раніше
маловідомі для України види туризму, одним із яких є
винний.
Для провідних виноробських країн такий вид
зайнятості є джерелом отримання великих прибутків,
адже турист може відчути себе частиною тієї місцевості,
куди потрапив через її гастрономічні традиції.
Актуальність винного туризму полягає у популяризації
української культури та стимулювання розвитку регіонів,
а відтак і покращення стану місцевого бюджету.
Сутність винного туризму полягає у дегустації
різних сортів вин безпосередньо у місці їх виготовлення,
відвідування виноградників, виноробень, винних підвалів
тощо. Знавці вин стверджують, що саме такий підхід до
цього ремесла дає змогу повністю зрозуміти філософію
напою та його виробництва. Окрім цього, як відомо, вино
краще смакує у місці виготовлення через те, що під час
транспортування смак та аромат видозмінюються. Через
це можна зробити висновок, що краще смакувати цей
напій беззаперечно у місці виготовлення [1].
Херсонські турагенції, беручи до уваги розвиток
нового підвиду гастрономічного туризму, починають
поширювати інтерес до нього та вдаються до різних
способів маркетингу.
Наприклад, у турагенції ХерсON останнім часом
користується популярністю тур вихідного дня до Шато
Трубецького, що знаходиться у селі Веселе Херсонської
області.
Для
туристів
пропонується
екскурсія
мальовничими прилеглими територіями (зокрема
відвідання степових водоспадів, Башти Вітовта) та до
самого шато. Гід розкриває історію виноробні та появу
цього напою на цій території. Відвідувачі шато окрім
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екскурсії відвідують дегустацію, на якій знайомляться зі
смаком вина, яке народжується саме тут.
Турагенція Admiraltravel має більш сезонний
нахил, адже вони пропонують тур саме влітку та через те,
що після відвідування екскурсії у виноробні «Коблево»
пропонується відпочинок на морі.
Також перевагами є дегустація більшої кількості
сортів вин: у Коблево (Admiraltravel) – 12, у Шато
Трубецького (ХерсON) – 5.
У системі туристичного маркетингу велику роль
відіграє реклама. Як відомо, реклама повинна
підкреслювати такі особливості туристичного продукту,
які відрізняють його від аналогів фірм-конкурентів.
Аналіз сайтів означених херсонських туристичних
агенцій, що репрезентують винні тури, свідчить, що ціна
на винний тур варіюється від кількості годин, відведених
на екскурсію, та від програми гастрономічного туру:
У туристичній організації ХерсON варість
становить 695 грн., тривалістю 7 годин 30 хвилин з
включеним у вартість проїздом.
Admiraltravel – пропонує тур вартістю 550 грн.,
тривалістю 10 годин та з включеним у вартість проїздом.
Отже, кожен турист може обрати для себе
найкращий та найзручніший варіант винного туризму:
закордоном або у межах України. У межах південного
регіону можна обрати спокійний відпочинок на природі
або відпочинок на морі, у разі бонусу через відвідування
екскурсії до шато. Винний туризм дає можливість
просякнути історією, культурою, традиціями та оцінити
за гідністю смак справжнього вина.
Література:
1. Іванов С. В., Домарецький В. О., Басюк Д. І., та ін. Винний
туризм: підручник для студентів вищих навчальних
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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ
ПІДТРИМКИ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
З УРАХУВАННЯМ СВІТОВОГО ДОСВІДУ
Ефективне функціонування малого бізнесу є
запорукою розвитку національної економіки, створення
робочих місць, економічного зростання тощо. Особливої
актуальності проблема підтримки малого бізнесу набула
в умовах пандемії Covid-19, що вимагає удосконалення
державної політики його підтримки в Україні. Саме
розвиток малого бізнесу може стати потужним
інструментом відновлення економік країн світу,
центральним елементом стратегії їх інклюзивного
зростання.
Результати досліджень міжнародних організацій
свідчать про недостатність фінансового забезпечення,
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політичної стабільності, відсутність доступу до
технологій, що особливо проявилось у період пандемії,
та неефективність державного регулювання малого
бізнесу [1; 2]. Роль держави є однією з визначальних у
процесі розвитку малого бізнесу, оскільки сприяє
формуванню справедливих умов функціонування
бізнесу, удосконаленню конкурентного середовища,
зменшенню безробіття тощо.
Більшість країн світу реалізують програми
підтримки малого бізнесу. Наприклад, Німеччина,
Ісландія та Японія понад 50 % усіх своїх державних
програм підтримки спрямовують на розвиток малого
бізнесу [1]. Уряд Китаю реалізує програми державноприватного партнерства у сфері інноваційної підтримки
малого бізнесу, стимулювання їх участі у формуванні
циркулярної моделі економіки [3]. Світовий досвід
свідчить про необхідність активізації зусиль держав
щодо підтримки розвитку малого бізнесу, удосконалення
інформаційної підтримки, підвищення гнучкості та
адаптивності державних програм. Аналіз ключових
елементів державної політики підтримки малого бізнесу
представлений у табл. 1.1.
Відповідно до світової практики інструменти
державної підтримки можна класифікувати залежно від
мети на ті, що спрямовані на підтримку ліквідності, та ті,
що
сприяють
структурній
перебудові
малого
підприємництва. Перша група інструментів спрямована
на вирішення короткострокових проблем фінансового
забезпечення малого бізнесу. Друга група – це
інструменти,
які
спрямовані
на
реалізацію
довгострокової підтримки малого бізнесу, створення
нормалізованих умов для його функціонування та
розвитку.
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Таблиця 1.1
Сфери та інструменти державної підтримки малого
бізнесу*
Сфера
Ключові інструменти підтримки
реалізації
малого бізнесу
Фінансування Зменшення ризиковості фінансів та
капітовкладень, оптимізація
податкового навантаження, реалізація
програм фінансової допомоги на
пільгових умовах
БізнесУдосконалення нормативно-правової
середовище бази, надання консультативної та
інформаційної допомоги, сприяння
взаємодії стейкхолдерів
Технології
Збільшення клієнтоорієнтованості,
зростання рівня інноваційності,
використання автоматизованих
програм
Менеджмент Розробка та реалізація програм
навчання та підвищення кваліфікації
персоналу
Доступ до
Забезпечення доступу до ресурсів,
ринків та
розвиток інфраструктури,
ресурсів
удосконалення механізму державних
закупівель в контексті активізації
участі малого бізнесу
*Складено авторами з використанням [1; 2; 4; 5]
Потрібно відмітити, що в Україні намітились
позитивні тенденції у державній політиці підтримки
малого бізнесу, у тому числі внаслідок здійснення
реформ у сфері державних закупівель, дерегуляції,
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уніфікації законодавства відповідно до норм ЄС тощо
[6]. Водночас сучасні умови пандемії Covid-19
обумовили необхідність активізації програм державної
підтримки через значні темпи скорочення кількості
суб’єктів малого підприємництва. Крім того, велика
частка малих підприємств в Україні представлена у тих
галузях та сферах, які найбільше постраждали від Covid19, зокрема тимчасове розміщення та харчування
(99,6 %), торгівля (99,6 %), транспортування (98,7 %).
Вважаємо,
що
основними
напрямками
удосконалення державної підтримки малого бізнесу в
умовах пандемії мають бути такі:
1. Забезпечення взаємодії стейкхолдерів з метою
формування внутрішніх ланцюгів постачання.
2. Підтримка доступу малого бізнесу до
технологій, у тому числі дистанційних.
3. Вибір програм фінансової підтримки малого
бізнесу в контексті необхідності оптимізації обсягів
заборгованості малого бізнесу, які значно зросли за часів
пандемії.
Таким чином, державна підтримка малого бізнесу
є вкрай необхідною за часів пандемії для забезпечення
його розвитку, зростання ВВП, формування робочих
місць та платоспроможного попиту. Відповідно до
загальносвітової практики в умовах пандемії уряду світу
вдавались до безпрецедентних заходів фінансової
підтримки, проте інструменти державної підтримки
мають бути більш комплексними, системними та
гнучкими, орієнтованими на формування стійких
взаємовигідних відносин між стейкхолдерами, розвиток
інфраструктури тошо.
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СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ЗАСОБИ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
ЯКІСТЮ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА
У сучасному світі технологій ІКТ стають
найважливішими для кожного в різних аспектах. Як
правило, це додаток для роботи з комп’ютерами та
телекомунікаційними пристроями для доступу до даних
для передачі пам’яті, маніпулювання та відновлення їх у
потрібний час. Часто ІТ працювали над кожним відділом
найбільш ділової та підприємницької галузі. В даний час
у фармацевтичній промисловості краще використовувати
ІТ-методи для отримання та зберігання даних.
Підрозділи фармацевтичної промисловості, які
функціонують у пориві, можуть використовувати ІТоперації, щоб покращити ефективність роботи вручну та
працювати над точністю. Програмне забезпечення може
допомогти в обробці всіх деталей фармацевтичної
продукції,
таких
як
потреби
виробництва,
розповсюдження
та
обліку
у
фармацевтичній
промисловості. Вона також включатиме спеціальні
примітки та коментарі до різних лікарських засобів, і
процес буде повністю автоматизований.
Програмне забезпечення для СУЯ надає ряд
переваг для таких зацікавлених сторін:
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1) Менеджери НДДКР (регуляторні, клінічні та
доклінічні):
можуть
використовувати
систему
програмного забезпечення для управління якістю
фармацевтики, для більш ефективної організації, пошуку
та інвентаризації різних навчальних документів у
централізованій безпечній системі. Завдяки функціям
автоматизованої
маршрутизації
та
затвердження
менеджери можуть легше контролювати проєктні групи,
що складаються з ресурсів з кількох відділів, навіть якщо
ці команди працюють над кількома проєктами
одночасно. Програмне забезпечення для управління
фармацевтичною якістю компанії також гарантує, що
кореспонденція регуляторних органів, організацій та
постачальників пов'язана з відповідною документацією.
2) Автори документів для досліджень та розробок.
Система програмного забезпечення для управління
якістю фармацевтичних засобів легко надає авторські
документи з відповідних шаблонів, і автору не потрібно
турбуватися про їх переробку відповідно до шаблонів.
Оскільки система управління фармацевтичною якістю
компанії є з’єднаною та цілісною, авторам не доведеться
постійно переміщатися між різними системами (від
електронної пошти до Word, а потім до системи
управління документами тощо), щоб знайти документ,
перегляньте його, а потім надіслати на перегляд або
затвердження – ПЗ дозволяє виконувати всі такі дії в
межах однієї інтегрованої системи.
3)
Виробничий
персонал:
Може
легко
відстежувати
всі
специфікації,
відхилення
та
невідповідність протягом циклу розробки. ПЗ гарантує,
що весь відповідний персонал проходить навчання за
найсучаснішими операціями та робочими інструкціями.
Система також автоматизує навчальні завдання та
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дозволяє без труднощів знаходити навчальні записи в
централізованій системі.
4) Клінічний персонал: програмне забезпечення
для управління фармацевтичною діяльністю може
уникнути подання паперових скарг, які створюють
«чорну діру» документів, які практично неможливо
знайти. Оскільки система є електронною та
автоматизованою, пошук архівних документів для
ознайомлення з документацією (протоколи, інформація
IRB тощо) є простим. Електронні копії документів,
електронних листів, резюме тощо з навчальних сайтів
легко доступні в єдиній централізованій системі.
5) Керівництво підприємства: може запропонувати
комплексне рішення для будь-якої організації, що
займається наукою про життя, незалежно від наявних
внутрішніх можливостей. Незалежно від того, чи
потребує
організація
просто
навчання
щодо
функціональності системи, або їй потрібна допомога у
налаштуванні системи під конкретні потреби, системи
програмного забезпечення для управління якістю
фармацевтичних засобів можуть бути упаковані з будьяким рівнем обслуговування та підтримкою, якої
потребує організація. Організація, якій потрібні
експертні
знання,
може
мати
кваліфіковану
консультативну групу для аналізу обставин та розробки
та чіткого визначення цих вимог.
Аналіз
досвіду
сучасних
фармацевтичних
підприємств дозволило виокремити чотири види
програмного
забезпечення,
якій
користуються
найбільшою популярністю: Qualio, Pilgrim, MasterControl
та QT9. Розглянемо їх докладніше.
Qualio – це система управління якістю на основі
хмар, розроблена спеціально для потреб стартапів та
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малого та середнього бізнесу у високорегульованих
галузях наук про життя, таких як фармація [1].
Qualio
пропонує
інтуїтивно
зрозумілий
користувальницький досвід і прості реалізації з
дизайном, створеним для масштабування з швидким
зростанням компанії. Qualio зосереджений на якісному
управлінні документами з функціями для глобальної
співпраці та вбудованими функціями для створення
таких документів, як політика, стандарти операцій та
інша необхідна документація.
Він пропонує правильний баланс гнучкості та
контролю за допомогою інструментів робочого процесу,
редагування документів, інструментів навчання та
індивідуальних сповіщень. Він також забезпечує
підтримку скарг клієнтів, аудитів та інших важливих
аспектів
життєвого
циклу
управління
якістю
фармацевтики.
Qualio створений для потужних можливостей
управління документами та глобальної співпраці та
пропонує безкоштовну підтримку для тих, хто вперше
використовує системи СУЯ. Якщо паперові рішення
заважають цілям зростання, Qualio може забезпечити
швидкий шлях до хмарного значення.
SmartSolve – це система управління якістю
Pilgrim, вироблена глобальною фірмою програмного
забезпечення
Iqvia.
Це
рішення
покликане
«автоматизувати та спростити» загальні проблеми
управління якістю у фармацевтичній вертикалі. Це
включає зосередження продукції на управлінні ризиками,
що виникають у середовищі якості, процесах контролю
документів,
нормативному
кліматі
та
мережі
постачальників [2].
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Рис. 1. Популярне програмне забезпечення для
управління якістю фармацевтичного підприємства
Продукт побудований з робочими процесами для
управління документами та процесами та включає
підтримку сумісних електронних підписів, контрольних
стежок та інформаційних панелей.
Ціни на Pilgrim не надаються постачальником в
Інтернеті, а обмежені дані щодо цін третіх сторін
доступні в Інтернеті. Одне стороннє джерело повідомляє,
що ціна на Pilgrim починається з 542 доларів США за
одноразову ліцензію користувача. Портфоліо клієнтів
включає багато відомих світових підприємств,
включаючи Abbot, Американський Червоний Хрест,
Центри з контролю захворювань (CDC) та Medela.
Відгуки користувачів на Capterra хвалять Pilgrim
за його статус «лідера у галузі програм з якості»,
включаючи
передові
можливості
планування
підприємства. Інші рецензенти відзначають, що
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постачальник надає чітку, організовану документацію
для системних адміністраторів.
Рішення MasterControl – це добре відома назва
програмного забезпечення для управління якістю
фармацевтичного підприємства. Місія MasterControl
полягає у створенні програмного забезпечення як
послуги, яка допомагає фармацевтичним та науководослідним організаціям швидше виводити продукцію на
ринок за допомогою рішень для всього життєвого циклу
фармацевтики.
Хмарні
інструменти
включають
управління документами, навчання, валідацію тощо [3].
Дані про обмежені ціни на MasterControl доступні
в Інтернеті, хоча одне джерело сторонніх виробників
каже, що ціна за ліцензію користувача починається від
1000 доларів на місяць. Постачальник також пропонує
спеціалізовані пакети ціноутворення для малого бізнесу,
які значно дешевші, але ці підписки для малого бізнесу
можуть запропонувати значно обмежені можливості.
Наприклад, "базовий" пакет малого бізнесу за ціною
109 доларів на користувача на місяць надає доступ лише
до управління документами та можливостей PDF без
підтримки навчання, аудиту чи управління ризиками.
QT9 – це програмне забезпечення для управління
якістю для підприємства, яке відповідає стандартам ISO
9001, ISO 13485 та FDA, що застосовуються у
відповідності з належною виробничою практикою
(GMP). Бренд пропонує як хмарні, так і локальні
розгортання, а також рекламує «зручний для користувача
додаток».
Функції QT9 розроблені так, щоб відповідати
повним вимогам до СУЯ у фармацевтичній
промисловості, пропонуючи підтримку контролю
документів, навчання, аудиту, якості постачальників
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тощо. Постачальник не надає даних про ціноутворення
на продукцію, а звітів про ціноутворення немає на
сторонніх веб-сайтах для огляду. Однак QT9, як правило,
має ціну і продається відповідно до моделі підписки
SaaS.
Хоча QT9 пропонує вбудовану підтримку
нормативних вимог організацій у фармацевтичній
промисловості, це не СУЯ, спеціально розроблена для
даної галузі. Постачальник обслуговує організації у менш
жорстко регульованих галузях, а також клієнтів у
фармацевтичній галузі.
Таким чином, QT9 може бути відповідним
варіантом для організації, якщо у неї є обмежене бажання
гнучкості програмного забезпечення для СУЯ та
мінімальні потреби в управлінні документами. Однак, він
може бути недостатньо гнучким для задоволення вимог
організацій, на яких поширюються різні нормативні
вимоги. Він також може не забезпечити достатню
функціональність пошуку або оптимізацію для
організацій, які керують великим обсягом документів.
Література:
1. Qualio. Cloud-based Quality Management System for Life
Sciences. URL: https://www.qualio.com/.
2. Pilgrim
Quality
Solutions.
URL:
https://www.pilgrimquality.com/.
3. MasterControl. The world’s leading solution for product
quality. URL: https://www.mastercontrol.com/.
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РОЛЬ КЕРІВНИКА
В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЄЮ
Існування організації, підприємства, фірми,
компанії або установи неможливе без участі в ньому
керівника. Керівник є тією людиною на підприємстві, яка
несе відповідальність за всі прийняті рішення, за
розробку цілей, вирішення проблем, підбір персоналу,
встановлення робочого дня та багато інших аспектів
функціонування організації.
Для того, щоб керівник зміг «підняти» компанію
на вищій рівень, тобто забезпечити її впізнаваність серед
конкурентів на ринку, забезпечити її кваліфікованими
робітниками та виготовляти продукт або послугу, що
буде користуватися попитом серед споживачів, йому
необхідно перш за все мати професійні знання та навички
в організаційній діяльності фірми та навики співпраці з
людьми.
Робимо висновок, що ефективна управлінська
діяльність керівника залежить від його здібностей,
якостей та рис характеру. Можна виокремити наступні
риси, притаманні кваліфікованому керівнику [2, c.273]:
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1. Вміння вирішувати нестандартні проблеми, до
яких складно знайти шляхи рішення.
2. Вміння масштабувати свій кругозір, тобто
розвивати своє мислення;
3. Здатність
забезпечити
позитивну
самоорганізацію управлінської системи.
4. Здатність правильно оцінювати ефективність
діяльності працівників.
5. Емоціональна врівноваженість.
6. Відповідальність.
Орієнтуючись на рівень управлінської ієрархії
можна виділити три основних рівня керівників [4, c. 33]:
1. Керівники вищого рівня
2. Керівники середнього рівня
3. Керівники низового рівня
Керівник

Вищого рівня
Середнього
рівня

Низового
рівня

Рис. 1. Типи керівників за ієрархією управління
Керівник вищого рівня це президенти, віце –
президенти організації, що займають найвищу ланку в
організаційній структурі. Вони в загальному займаються
документами, звітами, розробкою місій, цілей, завдань
підприємства. Керівники вищої ланки дуже рідко мають
особистий контакт з працівниками підприємства.
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До керівників середнього рівня можна віднести
керівників головних підрозділів або підприємств, що
входять в організаційну структуру. Керівники цього
рівня назначаються на посаду керівниками вищого рівня
та несуть перед ними відповідальність за виконання
поставлених завдань та досягнення цілей. За рахунок
керівників низового рівня, керівники середнього рівня
виконують роботу.
Керівники низового рівня підпорядковуються як
керівникам середнього рівня, так і керівникам вищого
рівня. Цей рівень керівників можна ще назвати
технологічним через те, що вони забезпечують і
потроюють ефективну працю робітників підприємства.
В теперішній час будь – який керівник намагається
виконувати свої обов’язки на підприємстві лише в
притаманному для нього стилі. Стиль керівництва
визначається тим, які методики використовує керівник в
процесі своєї управлінської діяльності для спонукання та
мотивування підлеглих до роботи та творчого підходу до
виконання завдань, що були покладені на працівника,
виконання яких контролює керівник організації [3, c.176].
Стиль, що використовує керівник може дати
характеристику його діяльності, здатності ефективно
керувати як підлеглими, так і підприємством та здібності
створення робочої атмосфери, що буде сприяти
позитивному розвитку діяльності підприємства.
В широкому сенсі, ефективність управління
можна розуміти як відношення результатів діяльності
організації,установи та витрат на діяльність до
управління або витрат в цілому. У вузькому сенсі
ефективне управління розуміється як відношення
результатів процесу діяльності підрозділів та працівників
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до витрат, що використовують для досягнення цих
результатів [1, c.136].
Щоб досягти ефективного керівництва необхідно
володіти наступними елементами:
1. Ініціативність;
2. Інформованість;
3. Захист своєї думки;
4. Прийняття рішень;
5. Розв’язання конфліктних ситуацій;
6. Критичний аналіз своїх дій;
7. Системний та ситуаційний підхід
Ефективність ролі керівника на підприємстві
визначається його особливими якостями, тобто його
вмінням вирішувати конфліктні ситуації, які з’являються
в процесі розвитку підприємства, вмінням знаходити
спільну мову з персоналом підприємства, налагоджувати
стосунки між працівниками, розуміння виробничого
процесу та вміння правильно розставити пріоритети в
ході діяльності організації.
Література:
1. Герчикова І.М., Менеджмент. – М.: Підручник, ЮНИ.ТИ,
2003
2. Маслоу. А. Основи менеджменту. – Х.: 2010. – 312с.
3. Менеджмент: підручник для вищих навчальних закладів з
економічних спеціальностей / [А. В. Ігнатьєва і ін.]; під
редакцією М. М. Максімцова, М. А. Комарова. – Москва:
ЮНИТИ ДАНА, 2018. – 320 с.
4. Чуйкин А.М. «Основи менеджменту» – 1996р. – 110с.
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ОСОБЛИВОСТІ РИНКУ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Високі технології (від англ. high technology, high
tech, hi-tech) – найновіші і найпрогресивніші технології
сучасності. До високих технологій належать найбільш
наукомісткі галузі промисловості[1, с. 33].
Термін «високі технології» перебуває у вжитку,
починаючи з кінця 60-х років, коли його почав
використовувати журналіст Роберт Мец в своїй
авторській колонці в газеті “New York Times” [2, с. 64].
Згідно з визначенням департаменту торгівлі США,
галузі, в яких співвідношення витрат на НДДКР та
обсягів збуту перевищує більше ніж в два рази
середньостатистичні показники, класифікуються як
високотехнологічні [3, с.79]. Визначення високотехнологічних галузей Організацією економічного співробітництва та розвитку враховує три складові – частку витрат
на НДДКР у витратах підприємств галузі, частку
високотехнологічної комплектації у складі виробів та
частку персоналу НДДКР у складі підприємств[4, с.26].
Серед таких галузей: мікроелектроніка, інформаційні
технології, обчислювальна техніка, програмування,
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робототехніка, нанотехнології, атомна енергетика,
аерокосмічна техніка, біотехнології,фармацевтика, генна
інженерія, штучний інтелект.
В монографії «Інноваційні перспективи України»
за редакцією Геєця В.М. представлено наступні
високотехнологічні галузі промисловості[5, с.83]:
виробництво фармацевтичної продукції, біотехнології;
виробництво літальних апаратів та космічної техніки;
виробництво апаратури для засобів масової інформації:
для радіо, телебачення та зв’язку; виробництво медичної
техніки, засобів вимірювання, оптичних приладів та
апаратури; виробництво офісної апаратури та обчислювальної техніки, програмного забезпечення; керування,
розроблення і використання ресурсів Інтернету.
Продукти високих технологій з'являються у
процесі реалізації новітніх досягнень науки, сприяють
підвищенню добробуту й реалізації інтересів усього
суспільства загалом та окремого індивіда, спрямовані на
задоволення потреб, які раніше не задовольнялися і
здебільшого не усвідомлювалися споживачами на ринку.
Продукція або послуга належить до продукції, що
створюється в секторі високих технологій, якщо частка
науково-дослідних та конструкторських робіт в її
собівартості становить більше десяти відсотків.
Специфіка та особливості високотехнологічної
продукції
визначають
характер
формування
і
функціонування їхніх ринків. До основних особливостей
цих ринків належать.
1. Високий рівень ризику, пов'язаний з розробкою
і виведенням продукту на ринок. Проведення наукових і
ринкових досліджень, розробка і
виробництво
технологічно складних виробів потребують вкладення
значних фінансових коштів. Дуже високі витрати
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виробника також під час просування нового товару на
ринок. Проте існує імовірність того, що вкладені
інвестиції не окупляться у разі невдалої комерціалізації
розробленої технології.
2. Висока динамічність ринкових процесів.
Сьогодні через стрімке прискорення технологічного
прогресу значно скорочується час переходу від наукових
досліджень до комерціалізації. Вже через невеликий
проміжок часу порівняно з існуючою на ринку високою
технологією з'являється прогресивніша, яка надає
споживачеві нових вигод та переваг. Разом з новою
технологією з'являються нові продукти і ринки, а
застарілі ринки або «вмирають», або стають масовими і
традиційними.
Висока динамічність ринкових процесів змушує
виробника постійно інвестувати кошти у наукові
дослідження і розробки, систематично здійснювати
ринковий аналіз, приділяти значну увагу діяльності
конкурентів.
3. Інтенсивна конкуренція. Незважаючи на
технологічну складність виробництва, значні фінансові
витрати, а також високий рівень ризику, на ринках
високих технологій прагнуть працювати багато
виробників. Пояснюється це насамперед тим, що
прибутковість наукомістких виробництв вища, ніж у
галузях з консервативним типом розвитку У середньому
у світовій економіці нормальним вважається рівень
рентабельності до інвестиційного капіталу у розмірі 78%. Високотехнологічні компанії будь-якої країни мають
рентабельність понад 15%. Наприклад, рентабельність
вкладень у НДДКР для американської компанії IBM
становить приблизно 30-40% [6, с.24]. Тому конкурентна
180

«Особливості сучасного менеджменту та економіки: співвідношення теорії та практики»
Матеріали VIII всеукраїнської науково-практичної конференції,
Херсонський інститут МАУП, 17 грудня 2021р.

боротьба за лідируючі позиції на ринку дуже напружена,
динамічна і непередбачувана.
4. Підвищена значущість іміджу виробника.
Найчастіше, приймаючи рішення про покупку споживач
відчуває невпевненість, оцінюючи переваги одного
високотехнологічного товару порівняно з іншими. Така
невпевненість виникає через низьку компетентність
покупця, а також практичну неможливість збагнути всі
тонкощі й особливості технологічно складного продукту.
Прихильність
споживачів
слід
постійно
підтримувати, і якщо виробник не може підтверджувати
імідж технологічного лідера, він дуже швидко втрачає
свої позиції.
5. Слабкість ринкової сили покупця. На відміну
від ринку товарів масового попиту, де позиції споживача
набагато сильніші, ніж позиції продавця, ринок
продуктів
високих
технологій
характеризується
слабкістю позицій покупця. Пояснюється це насамперед
унікальністю високотехнологічної продукції, а саме: її
здатністю
задовольняти
незадоволені
потреби
споживачів. Оскільки товари, раніше запропоновані
споживачеві, не змогли задовольнити його нагальні
потреби, то ці потреби стають дедалі актуальнішими і
значущими для нього. Незадоволена потреба змушує
споживача продовжувати пошук і робить його особливо
вразливим щодо її задоволення. Тому виробник, який
запропонував необхідний продукт, має певну ринкову
силу і може диктувати покупцю свої умови на ринку.
6. Низька значущість цінового чинника для
споживача при купівлі високотехнологічного продукту.
Слабка позиція покупця на ринку високих технологій
може обумовлюватись низькою роллю цінового чинника.
Найважливішою
для
споживача
є
здатність
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високотехнологічного
товару
задовольнити
його
нагальну потребу. Споживачі менш чутливі до ціни,
якщо товар, який купується, має унікальні особливості
або виняткові властивості. Тому ціна істотно не впливає
на прийняття рішення про покупку. Крім того,
найчастіше покупець готовий свідомо сплачувати
завищену ціну за задоволення своїх потреб. Це з успіхом
використовують високотехнологічні компанії.
Особливістю розвитку ринку високих технологій в
Україні є його істотне відставання як від ринків
високорозвинутих країн, так і від світового ринку
загалом. Основна з причин, на думку експертів, полягає у
цілковитому підпорядкуванні протягом тривалого часу
високотехнологічного сектора військово-промисловому
комплексу. Внаслідок цього нині відсутній механізм
залучення інвестицій у високотехнологічні галузі, не
розвинена інфраструктура ринку інтелектуальної
власності, у підприємств, що спеціалізуються на розробці
та виробництві наукомісткої продукції, практично немає
досвіду та навичок роботи у ринкових умовах
господарювання.
Зауважимо, що українські високотехнологічні
компанії здатні постачати на ринок наукомісткі вироби,
які відповідають світовим стандартам. Вони ще мають
значний науково-технічний потенціал для комерціалізації
високотехнологічних розробок. Однак недооцінка
керівниками цих підприємств ролі маркетингу значно
перешкоджає ефективній комерціалізації розроблених
технологій. Ввважаємо, що технологія, інвестиції
маркетинг – три ключові елементи успішного бізнесу на
ринку продуктів високих технологій.

182

«Особливості сучасного менеджменту та економіки: співвідношення теорії та практики»
Матеріали VIII всеукраїнської науково-практичної конференції,
Херсонський інститут МАУП, 17 грудня 2021р.

Література:
1. Олейніков О.О. Сучасні тенденції світового ринку
високотехнологічної продукції та місце України на ньому.
Проблеми науки. 2019. №12. С. 30-38
2. Metz R. Market Place: Collins Versus The Middle Man. The
New York Times. April 24, 1969. С. 64.
3. Hatzichronoglou T. Revision of the High-Technology Sector
and Product Classification. OECD Science, Technology and
Industry Working Papers. Paris: OECD Publishing, 1997.
1997/2. 26 с.
4. John G., Weiss A., Dutta S. Marketing in TechnologyIntensive Markets: Toward a Conceptual Framework. Journal
of Marketing. Volume 63, no. Special. 2019. C. 78-91.
5. Геєць В.М. Інноваційні перспективи України Харків :
Константа, 2006. 272 с.
6. Одотюк І.В. Вітчизняна індустрія високих технологій:
знаннєві, інноваційні, інвестиційні фактори її формування
і розвитку. Вісник НАН України. 2018. № 11. С. 21-33.

183

«Особливості сучасного менеджменту та економіки: співвідношення теорії та практики»
Матеріали VIII всеукраїнської науково-практичної конференції,
Херсонський інститут МАУП, 17 грудня 2021р.

АВТОРИ ТЕЗ:
✓ Афонченкова Тетяна – к.е.н., доцент кафедри
менеджменту організацій, ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна
академія управління персоналом», Херсонський інститут,
м.Херсон
✓ Ахек’ян Артем – к.ф.-м.н., директор Львівського
інституту ПрАТ «ВНЗ МАУП», м.Львів
✓ Бовдир Олена – кандидат педагогічних наук, доцент,
завідувач кафедри фундаментальних дисциплін, ПрАТ
«ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»,
Херсонський інститут, м.Херсон
✓ Бондарь Юрій – магістрант кафедри менеджменту
організацій, ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія
управління персоналом»,Херсонський інститут, м.Херсон
✓ Варениченко Людмила – к. е. н., доцент, Яготинський
інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», м.Яготин
✓ Вельдбрехт Олена – к.психол.н., доцентка кафедри
фундаментальних
дисциплін,
ПрАТ
«ВНЗ
«Міжрегіональна академія управління персоналом»,
Херсонський інститут, м.Херсон
✓ Голова Анастасія – студентка 4 курсу спеціальності 281
«Публічне управління та адміністрування», Херсонський
національний технічний університет, м.Херсон
✓ Головченко Олена – д.е.н., професор, професор кафедри
економічної теорії та підприємництва на морському
транспорті Національного університету «Одеська
морська академія», м.Одеса
✓ Гончаренко Любов – к.пед.н., доцентка, доцентка
кафедри фундаментальних дисциплін, ПрАТ «ВНЗ
«Міжрегіональна академія управління персоналом»,
Херсонський інститут, м.Херсон

184

«Особливості сучасного менеджменту та економіки: співвідношення теорії та практики»
Матеріали VIII всеукраїнської науково-практичної конференції,
Херсонський інститут МАУП, 17 грудня 2021р.

✓ Грабовенко Євгенія – здобувачка другого (магістерського)
рівня вищої освіти, Міжнародний гуманітарний
університет, м.Одеса
✓ Демченко Алла – к.ф.н., доцентка, Херсонський інститут
«ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»,
м.Херсон
✓ Демченко Володимир – к. філол. н., доцент, Херсонський
національний технічний університет, м.Херсон
✓ Діденко Сергій – директор ПрАТ «ВНЗ» Міжрегіональної
академії управління персоналом», Херсонський інститут,
Заслужений юрист України, доктор юридичних наук,
професор, м.Херсон
✓ Дойчева Єлизавета – студентка 2 курсу, ОКР магістр,
спеціальність «Міжнародні економічні відносини»,
Міжнародний гуманітарний університет, м.Одеса
✓ Дуга Вікторія – старший викладач кафедри готельноресторанного та туристичного бізнесу й іноземних мов,
Херсонський
державний
аграрно-економічний
університет, м. Херсон
✓ Зеркіна Оксана – к.е.н., доцент, Міжнародний
гуманітарний університет, м.Одеса
✓ Зеркіна Оксана – к.е.н., доцент, Міжнародний
гуманітарний університет, м.Одеса
✓ Квасній Любов – к.е.н., доцент, Дрогобицький державний
педагогічний університет імені Івана Франка, м.Дрогобич
✓ Кеворков Михайло – здобувач вищої освіти 2 року
навчання освітнього ступеня магістр, освітня програма
«Міжнародні економічні відносини», Міжнародний
гуманітарний університет, м.Одеса
✓ Король Ірина – магістрантка кафедри менеджменту
організацій, ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія
управління персоналом», Херсонський інститут, м.Херсон
✓ Король Сергій – магістрант кафедри менеджменту
організацій, ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія
управління персоналом», Херсонський інститут, м.Херсон
185

«Особливості сучасного менеджменту та економіки: співвідношення теорії та практики»
Матеріали VIII всеукраїнської науково-практичної конференції,
Херсонський інститут МАУП, 17 грудня 2021р.

✓ Куля Ірина – старший викладач кафедри менеджменту,
Придунайська філія МАУП, м.Ізмаїл
✓ Левченко Ангеліна – студентка 3 курсу спеціальності
«Менеджмент», Придунайська філія МАУП, м. Ізмаїл
✓ Лобик Олеся – аспірантка, Львівський інститут ПрАТ
«ВНЗ МАУП», м.Львів
✓ Мджоян Тигран – студент 2 курсу, ОКР магістр,
спеціальність «Міжнародні економічні відносини»,
Міжнародний гуманітарний університет, м.Одеса
✓ Назаренко Людмила – доктор педагогічних наук, доцент,
завідувач кафедри менеджменту організацій, ПрАТ «ВНЗ
«Міжрегіональна академія управління персоналом»,
Херсонський інститут, м.Херсон
✓ Нестерова Катерина – к.е.н., доцент, Міжнародний
гуманітарний університет, м.Одеса
✓ Новак Наталія – д. е. н., професор кафедри управління
персоналом, економіки та підприємництва, ПрАТ «ВНЗ
«Міжрегіональна академія управління персоналом»,
Херсонський інститут, м.Херсон
✓ Поленчук Вікторія – старший викладач кафедри
менеджменту організацій, ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна
академія управління персоналом», Херсонський інститут,
м.Херсон
✓ Попова Юлія – студентка кафедри менеджменту
організацій, ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія
управління персоналом», Херсонський інститут, м. Херсон
✓ Райчева Лариса – к.е.н., доцент кафедри економіки та
міжнародних
економічних
відносин
Міжнародний
гуманітарний університет, м.Одеса
✓ Романченко Анастасія – студентка 2 курсу
спеціальності «Психологія», ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна
академія управління персоналом», Херсонський інститут,
м.Херсон
✓ Тельнова Олександра – студентка 2 курсу спеціальності
«Менеджмент», ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія
управління персоналом», Херсонський інститут, м.Херсон
186

«Особливості сучасного менеджменту та економіки: співвідношення теорії та практики»
Матеріали VIII всеукраїнської науково-практичної конференції,
Херсонський інститут МАУП, 17 грудня 2021р.

✓ Тріщанович Софія – студентка 2 курсу спеціальності
«Менеджмент» кафедри менеджменту організацій, ПрАТ
«ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»,
Херсонський інститут, м.Херсон
✓ Файбиш Максим – студент, Дрогобицький державний
педагогічний університет імені Івана Франка, м.Дрогобич
✓ Фудорова Олена – к.с.н., доцент, доцент кафедри
менеджменту організацій, ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна
академія управління персоналом», Херсонський інститут,
м.Херсон
✓ Холодна
Вікторія
–
магістрантка
кафедри
менеджменту організацій, ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна
академія управління персоналом», Херсонський інститут,
м.Херсон
✓ Чаура Наталія – викладачка, Вроцлавський університет,
Вроцлав, Польща
✓ Чепой Ганна – студентка 3 курсу спеціальності
«Менеджмент», Придунайська філія МАУП, м.Ізмаїл
✓ Чумаченко Алла – к.е.н, доцент кафедри менеджменту
організацій, ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія
управління персоналом», Херсонський інститут, м.Херсон
✓ Шульжик Юрій – к.т.н., професор Прикарпатського
інституту ім. М.Грушевського ПрАТ «ВНЗ МАУП»,
м.Трускавець
✓ Щербак Оксана – студентка ІV курсу кафедри
менеджменту організацій, ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна
академія управління персоналом», Херсонський інститут,
м.Херсон
✓ Якобчук Наталя – студентка 2 курсу спеціальності
292.«Міжнародні економічні відносини» Міжнародний
гуманітарний університет, м.Одеса

187

«Особливості сучасного менеджменту та економіки: співвідношення теорії та практики»
Матеріали VIII всеукраїнської науково-практичної конференції,
Херсонський інститут МАУП, 17 грудня 2021р.

Наукове видання
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЕКОНОМІКИ:
СПІВВІДНОШЕННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ
Випуск VIIІ
Матеріали
VIIІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ
м. Херсон, 17 грудня 2021 року
Наукова редакція – Діденко С.В., Демченко А.В.,
Назаренко Л.М., Фудорова О. М.
Технічний редактор – Фудорова О. М
Відповідальна за випуск – Фудорова О. М.

Підписано до друку 24.12.2021. Формат 60х 84/16. Папір офсетний
Наклад 100 примірників. Гарнітура Times New Roman.
Друк ризографія. Ум. друк. арк. 10,93. Обл.-вид. арк. 11,75.
Замовлення № 3034.
Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В.С.
Свідоцтво про внесення до державного реєстру суб’єктів видавничої
справи: серія ХС № 48 від14.04.2005
видано Управлінням у справах преси та інформації
73000, Україна, м. Херсон, вул. Соборна, 2.
Тел. (050) 133-10-13, (050) 514-67-88
e-mail: printvvs@gmail.com

188

