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Голова секції — доц. Д.І. БАСЮК 
Секретар секції — асист. Т.В. ВЛОДАРЧИК 

Ауд. А-522 

1. РОЛЬ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
В РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА 
Т.В. Влодарчик 
Національний університет харчових технологій 

В умовах безперервних економічних змін інновації стають основним чин-
ником, що сприяє динамічному розвитку і підвищенню результативності 
функціонування як окремих ринкових суб’єктів господарювання, так і економіч-
ної системи загалом. Міжнародний досвід успішної діяльності підприємств 
готельного господарства свідчить, що безальтернативний шлях виживання в 
умовах глобальної конкуренції побудований на інноваційній основі при актив-
ному використанні сучасних науково-технічних досягнень, а також на готовності 
готелів до інновацій та нововведень. 

На відміну від світових тенденцій розвиток вітчизняних готельних підприємств 
характеризується низькою інноваційною активністю через вартість інноваційних 
розробок та відсутність адаптації підприємства до інновацій. Недооцінка 
управління інноваційними процесами в підприємствах, у тому числі і готельного 
господарства, призводить до зниження рівня їх конкурентоспроможності, пору-
шення принципів і методів управління. Сутність інноваційного процесу вияв-
ляється в тому, що він являє собою цілеспрямований ряд дій по впровадженню 
інновацій, по розробці нових продуктів і операцій, щодо їх реалізації на ринку і 
подальшої дифузії. Для підвищення ефективності ін новаційної діяльності, для 
впорядкування її системної організації, поглиблення обґрунтованості і аналітичної 
підготовки схвалюваних рішень, оптимізації складу вживаних технологій, 
вдосконалення методів і форм обліку в інноваційній діяльності необхідна наявність 
цілої системи управління інноваційними процесами. 

У науковій літературі виділено типи інноваційних процесів: 
– «інновація — прорив»,  
– «інновація — удосконалення»,  
– «інновація — модифікація».  
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Аналізуючи ці типи інноваційних процесів з позиції їх застосування у 
підприємствах готельного господарства зазначимо, що: 

– «інновація — прорив» — передбачає: генерацію кардинально нових знань 
(зазвичай це сфера фундаментальних досліджень); визначення можливостей 
трансформації одержаних фундаментальних знань в ідеї, які мають прикладний 
характер; визначення потреб споживачів в інновації даного типу; формування 
якісних та кількісних параметрів інновації; тестування інновації (тільки для 
послуги або процесу); впровадження (виробництво); поширення інновацій у 
базовій сфері; поширення інновацій на суміжні галузі; оцінку ефекту й 
ефективності інновацій.  

– «інновація — удосконалення» — передбачає: вибір якостей (процесів), що 
потребують удосконалення на основі аудиту будь-якого об’єкта та визначення 
проблем, які необхідно вирішити; генерацію ідей щодо вдосконалення; вибір 
базової ідеї вдосконалення; формування технічного завдання з удосконалення; 
тестування удосконалення; коригування удосконалення; впровадження вдоско-
налення; комерціалізацію вдосконалення; поширення на інші об’єкти; оцінку 
ефективності вдосконалення. 

– «інновація — модифікація» — передбачає: з’ясування потреби у модифі-
кації; вибір і конкретизацію параметру, який необхідно модифікувати; форму-
вання технічного завдання; тестування модифікації; впровадження модифікації; 
комерціалізацію модифікації; поширення на інші об’єкти; оцінку ефективності. 

Кожен з цих типів характеризує самостійний інноваційний процес, який 
повинен досліджуватися з позиції застосування у діяльності підприємств готель-
ного господарства. При цьому слід брати до уваги, що вони можуть бути впро-
ваджені як окремо так і комплексно, тому особливої важливості набуває обґрун-
тування конкретного типу інноваційного процесу, який є актуальним для госпо-
дарської діяльності підприємства. 

Встановлено, що проблема управління інноваційними процесами керівниками 
підприємств готельного господарства в основному розглядається в контексті 
залучення фінансових ресурсів для вирішення тактичних управлінських завдань. 
Водночас на світовому ринку готельних послуг динамічно розробляються різні 
типи інноваційних продуктів серед яких: 

– автоматизовані системи управління, які дозволяють оптимізувати роботу 
персоналу; 

– інноваційні технології дистрибуції в електронних системах бронювання; 
– системи охоронно-периметральної сигналізації (TimeLox 2300 EMI, які за 

допомогою IR-інтерфейсу дозволяють персоналу керувати системою безпеки 
споживачів в режимі он-лайн);  

– тепло- і енергозберігаючі новації для дотримання екологічних вимог тощо. 
Отож діяльність сучасних вітчизняних підприємств готельного господарства 

повинна бути спрямована на економічне обґрунтування управлінських рішень 
щодо впровадження продуктових, технологічних, маркетингових та організа-
ційних інновацій. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Краснокутська Н.В. Інноваційний менеджмент: Навч. посібник. — К.: 
КНЕУ, 2003. — 504 с. 
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3. Жукова Т. Инновации в гостиничном бизнесе [Электронный ресурс] /  
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2. «КРОСС-СЕЛЛІНГ» ЯК ОДИН  
ІЗ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ 
ПРИБУТКОВОСТІ В ТУРИСТИЧНОМУ  
ТА ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ 
Н.В. Кир’янова 
Національний університет харчових технологій 

Україна перейшла на ринкові відносини, що суттєво ускладнює умови 
господарювання і призводить до зростання конкурентної боротьби між 
господарюючими суб’єктами, як наслідок, їх прибутковість може погіршуватись. 
Тому, проблема забезпечення високих прибутків вітчизняних підприємств 
туристичної сфери є сьогодні вкрай важливою, одним із шляхів підвищення 
доходності є впровадження менеджерами Cross selling на підприємствах.  

Cross selling в перекладі з англійської мови означає «перехресний продаж». В укра-
їнській мові використовуються два варіанти терміну кросс-продажі чи кросс-селлінг.  

Найчастіше в літературі можна знайти такі визначення терміну кросс-селлінг: 
– це продаж покупцеві яких-небудь додаткових (супутніх) товарів чи послуг, 

окрім власне ним обраного. 
– це загальне подорожчання чеку клієнта шляхом реалізації додаткових това-

рів чи послуг. 
– це мотивація покупця витратити більше грошей, в першу чергу через 

продаж супутніх товарів. 
Методики кросс-продажів почали широко застосовуватись на практиці в 

зарубіжних і вітчизняних компаніях різних галузей діяльності достатньо давно і 
до цих пір вважаються одними із найбільш ефективних заходів збільшення рівня 
продажів і прибутковості. 

Практика показує, що кросс-селлінг дозволяє збільшити оборот з низки 
товарів або груп товарів на десятки відсотків і більше. 

Основними етапами ефективного застосування кросс-селінга на підпри-
ємствах туристичної галузі є: 

– виявлення потреби клієнта в додаткових товарах (шляхом запитань, які 
дають можливість визначення, в яких саме додаткових товарах чи послугах заці-
кавлений покупець); 

– презентація властивостей та переваг товарів (які саме властивості того чи 
іншого товару та які переваги буде мати покупець від придбання); 

– робота із запереченнями (з’ясування чим саме не задоволений клієнт, спроба 
переконати клієнта в доцільності придбання товару); 

– продаж товару. 
Тому, для ефективного застосування кросс-селінга в туристичних компаніях 

на практиці, менеджери повинні володіти: 
– гарною дикцією; 
– приємним голосом; 
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– ввічливістю; 
– відкритістю; 
– вмінням попередити будь-який конфлікт; 
– дипломатичністю; 
– терплячістю; 
– вмінням знайти спільну мову з будь-яким клієнтом. 
Розглянемо приклади застосування методу: 
– клієнт, який бажає придбати весільну путівку, може бути зацікавлений в 

церемонії за звичаями країни, яку він обрав, також за акційними знижками йому 
можна запропонувати номер для молодят; 

– клієнт, який полюбляє активний спосіб відпочинку з високим рівнем небезпеки 
для здоров’я, може бути зацікавлений в більш дорожчому медичному страхуванні; 

– клієнт, який полюбляє екскурсії, може придбати за акційними знижками 
більш повний пакет екскурсій. 

Важлива примітка: річ йде не про маніпулювання клієнтами, а виявлення у 
споживачів потреби в додаткових товарах та послугах. 

Головна проблема в реалізації концепції кросс-селінг в підприємствах турис-
тичної сфери на сьогоднішній день — це невідпрацьованість у теоретично-
практичному плані механізмів побудови ефективної системи продажів. 

Отже, якщо менеджер залишиться в межах актуальності та клієнтоорієнованості, 
споживачі дійсно будуть цінувати його поради, що дасть змогу компанії збільшувати 
рівень прибутковості та конкурентоспроможності підприємства. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Dwight S. Ritter. Relationship Banking: Cross-Selling the Bank’s Products & 
Services to Meet Your Customer’s Every Financial Need, Probus Publishing Co. — 1993. 

3. СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  
МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 
В.В. Невинна 
Київський національний економічний університет 

Малий бізнес є невід’ємною складовою ринкового господарства, що надає 
йому гнучкості, мобілізує фінансові й виробничі ресурси, прискорює темпи 
науково-технічного прогресу, вирішує проблему зайнятості населення, а також 
формує економічно самостійний і стабільний середній клас [4, с. 259 – 260]. Тому 
багато стороння підтримка розвитку малого бізнесу та побудова соціально 
орієнтованої економіки має стати головним вектором реформ в Україні, що 
слугуватиме фактором підвищення рівня життя населення та сприятиме проце-
сам інтеграції національної економіки у світове глобальне господарство. 

Метою цієї статті є дослідження умов функціонування малого бізнесу в Укра-
їні в контексті його підтримки державою та обґрунтування основних перспектив 
його розвитку. 

Мале підприємництво — найбільш масова, динамічна та гнучка форма 
ділового життя зі своїми закономірностями розвитку та специфічними перева-
гами, що при певних умовах стають недоліками, стримуючими його розвиток. 
Наприклад, відносно невеликий капітал для започаткування малого бізнесу 
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звужує рамки виробництва й обмежує можливість залучення додаткових 
ресурсів: науково-технічних, фінансових, виробничих, трудових та ін. Нестій-
кість малого підприємства внаслідок обмеженості ресурсів, а також підвищеної 
чутливості до змін в економіці, набагато вище, ніж у великих і середніх 
підприємницьких структур. Близько 80 % малих підприємств існують рік-два [3], 
а більше третини є збитковими. 

За даними Держкомстату більшість суб’єктів підприємництва у більшості галузей 
національного господарства становить малий бізнес, зокрема, у 2011 році у відно-
шенні до загальної кількості підприємств кількість малих підприємств у сільському 
господарстві склала 91,8 %, у секторі орендних та інжинірингових послуг 96, 5 %, у 
готельно-ресторанному бізнесі 95,4 %. Основними перешкодами в розвитку 
готельно-ресторанного сектору як складової туристичного бізнесу є адміністративні 
бар’єри, зокрема, неефективне регіональне регулювання галузі туризму, 
нераціональне використання природних ресурсів, податкове навантаження та мала 
кількість готелів, що відповідають міжнародним стардантам. Ці перешкоди разом з 
іншими барєрами економічного характеру створюють несприятливий інвестиційний 
клімат для розвитку малого підприємництва у готельній діяльності. Проте зростання 
кількості малих підприємств доводить, що, незважаючи на ускладнення умов 
діяльності, мале туристичне підприємництво має значні перспективи розвитку. 

Від’ємні показники прибутку характерні для сектору малого бізнесу, що 
функціонує у сфері будівництва та операцій з нерухомістю, а також у промис-
ловому виробництві, де, незважаючи на наявність 58,7 % умовно прибуткових 
підприємств, загальні економічні втрати галузі на початок 2011 року складали 1 
млрд. 694 млн. грн [1]. 

Причиною того, що малі підприємства багатьох галузей економіки опинилися в 
борговій залежності, є важкість отримання банківських кредитів. Як правило, 
банківські установи здійснюють кредитування на коротко- та середньо терміновій 
основі під заставу, що набагато перевищує надану позику. Фінансова допомога, яку 
надають Український фонд підтримки підприємництва та Державний інноваційний 
фонд, є досить незначною. Тому важливим заходом державної підтримки має бути 
надання малим підприємцям пільгових кредитів та їх державне гарантування. 

В умовах, коли державна фінансова політика з підтримки малого підприємництва 
не здатна створити умови для необхідного розвитку інфраструктури, що стимулювало 
б ефективніше функціонування та проникнення малого бізнесу в нові галузі економіки, 
з кожним роком зростають обсяги міжнародної підтримки. Створюються нові бізнес-
центри та кредитні лінії, проте інвестиції міжнародних фондів у розвиток малого 
підприємництва у вітчизняній економіці все ж у рази менші, ніж в інших європейських 
країнах. Це пояснюється тим, що в Україні низькі показники рівня свободи бізнесу: у 
рейтингу Інституту Фрайзера (Канада) «Економічна свобода в світі — 2011» Укра-
їна посіла 125-те місце у списку з 141 країн. 

За результатами цього ж дослідження, найгірші показники індексу свободи 
економічної наша країна має у сфері «Правова система та захист прав власності». 
Це є зайвим доказом того, що головною причиною перешкод на макроеко-
номічному рівні є відсутність чітко сформованої та законодавчо обґрунтованої 
державної підтримки сектору малих підприємців. Крім того, у доповіді Світового 
банку 2012 року щодо легкості ведення бізнесу Україна посіла 181 місце з 183 
країн за складністю й важкістю виконання вимог системи оподаткування. Згідно 
з доповіддю, щоб дотриматися вимог податкового законодавства, потрібно в 
середньому 657 годин на рік [5]. 
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За словами ж самих підприємців, основним бар’єром розвитку малого підпри-
ємництва в Україні є надмірний податковий тиск. Особливої актуальності ця 
проблема набула у зв’язку з прийняттям нового Податкового кодексу, згідно з 
яким суб’єкти-платники єдиного податку тепер поділяються на 4 групи за видами 
діяльності та іншими критеріями з різними ставками оподаткування. 

Як наслідок, частина малих підприємців багатьох видів діяльності, що користу-
валися спрощеною системою оподаткування, тепер сплачуватимуть виплати як 
великі у розмірі іноді більшому за їх прибуток. Така політика неадекватного еконо-
мічній ситуації поповнення державного бюджету не лише не вирішить проблеми 
тінізації економіки, а навіть поглибить. До того ж, суб’єкти малого підприємства 
почнуть масово закриватися, оскільки зникають головні стимули підприємницт- 
ва — прибуток та заробітна плата як атрибут матеріального добробуту. 

Економіка України залишається високо монополізованою, оскільки умови 
податкового законодавства спрямовані більшою мірою на підтримку великого 
бізнесу, що характеризується дисциплінованістю у виплаті значного обсягу 
податків та частково надає фінансову допомогу в важливих проектах державного 
і регіонального значення [2, с. 212]. 

У результаті ігнорування інтересів малого підприємництва, збільшується 
кількість найманих робітників, а кількість самозайнятого населення постійно 
скорочується. Ці процеси негативно впливають на соціальну активність громадян, а, 
отже, пригнічується готовність й вміння населення реалізовувати специфічні 
інтереси, пов’язані з активною діяльністю самостійного суб’єкта господарювання. 
Тому для впровадження ефективного механізму підтримки малого бізнесу в Україні 
необхідно, перш за все, здійснити певні кроки на шляху демократизації ринкових 
відносин та пом’якшення соціальної напруги в суспільстві. Необхідно, щоб інтереси 
малих підприємців захищали не лише державні структури, а й окремі організації, 
створені з метою лобіювання підприємницького співтовариства, думка яких мала б 
вагу при прийнятті рішень державою, особливо у питаннях, що стосуються 
податкових платежів та відрахувань у фонди. 

Отже, в сучасній ринковій економіці України мале підприємство вимушене 
долати ряд макроекономічних перешкод, основною причиною яких є неефективна 
фінансова підтримка, надмірний податковий тиск та інші обмеження, встановлені на 
законодавчому рівні. Саме тому перспективним шляхом подолання цих бар’єрів має 
стати досягнення консенсусу в тому, що інтереси підприємництва мають захищати 
самі підприємці. Роль держави ж має полягати лише в покращенні необхідної 
інфраструктури та створенні ефективної правової бази, що б створила простір для 
розвитку громадських організацій та інших асоціацій, націлених на вирішення 
проблем розвитку малого бізнесу в Україні. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Горынский М. Малый бизнес в Украине — тревожные перспективы: 
http://intercredit.com.ua/39/article6299 

2. Єпіфанова І.М. Основні аспекти розвитку малого бізнесу в Україні // Труды 
Одесского политехнического университета. — 2009. — №1(31). — с. 211 – 215 

3. Лавренчук Е. Обличчям до малого бізнесу: http://news.finance.ua/ua/~/2/0/-
all/2012/03/19/273161 

4. Національна економіка: підручник / П.В. Круш, С.О. Тульчинська, М.В. Шашина 
та ін.; за ред. П.В. Круша. — 2-ге вид. — К.: Каравела, 2008. — 428 с. 



 13 

5. Рачкевич М. Тіньова економіка процвітає, незважаючи на новий Подат-
ковий кодекс // KyivPost: http://www.kyivpost.ua/business/article/tinova-ekonomika-
procvitaye-nezvazhayuchi-na-novij-podatkovij-kodeks-36700.html 

6. http://www.ukrstat.gov.ua/ 
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ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ СЕРВІСНОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ 
О.Г. Розметова 
Національний університет харчових технологій 

В сучасних умовах розвитку світової економіки значно підвищується роль 
сервісного сектора, що обумовлено високим рівнем забезпечення зайнятості насе-
лення сервісними організаціями (понад 50 %) і збільшенням їх питомої ваги в 
поповненні державного бюджету. Крім цього, сервісне обслуговування максимально 
орієнтоване на забезпечення соціальних потреб людини. Інтенсифікація розвитку 
даного сектора призводить до збільшення конкуренції. Відповідно для стабілізації 
своїх позицій на тлі зростаючої конкуренції сервісним організаціям необхідно 
максимально враховувати інноваційні тенденції при виборі конкурентних переваг. 
Однією з таких переваг може бути досягнення 100 % «індексу задоволеності клі-
єнта» або безвідмовності сервісного обслуговування для широкого сегмента спожи-
вачів. Дані численних досліджень підтверджують, що один незадоволений клієнт 
призводить до втрати 300 потенційних клієнтів. 

Враховуючи соціальну складову сервісного обслуговування, яка базується на 
сприйнятті комплексного продукту в процесі контакту покупця із сервісною 
організацією (вплив на тіло людини, його майно, розум, а також обробка 
інформації), можна значно розширити цільовий ринок сервісної організації. 
Одним з варіантів розширення цільового ринку може бути вихід на споживачів 
абсолютно не охоплених певним сервісом або обмежених в ньому. До такого 
сегменту споживачів можна віднести людей з обмеженими можливостями або 
маломобільні групи населення. Відповідно до нормативних документів мало-
мобільні групи населення включають людей, що відчувають труднощі при самос-
тійному пересуванні, при одержанні послуги, необхідної інформації або при 
орієнтуванні в просторі [1]. Отже, це люди з інвалідністю (до 12 % населення 
країни), особи з тимчасовим порушенням здоров’я (до 1,5 %), люди похилого 
віку (понад 40 %), вагітні жінки (біля 1 %), діти дошкільного віку (більше  
2 млн.), особи з дитячими колясками (біля 1 %). 

Дані досліджень Всесвітньої організацій з охорони здоров’я показують, що з 
урахуванням глобальних світових тенденцій в однієї людини з десяти є одне або 
кілька функціональних порушень, які стають причиною інвалідності. Що сто-
сується нашої держави, то в Україні за офіційною статистикою 2,54 млн. осіб 
мають інвалідність [2]. 

Сучасні тенденції світової соціалізації висувають нові вимоги до сервісного 
обслуговування. Більшість високорозвинених країн світу створюють сприятливі 
умови для життєдіяльності людей з інвалідністю, що призводить до активізації їх 
громадської і трудової діяльності, підвищенню достатку і потреб у різного роду 
сервісному обслуговуванні (у тому числі готельний, ресторанний сервіс, турис-
тичні послуги). Враховуючи значне збільшення частки людей з інвалідністю в 
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загальній структурі світового населення, вони є вагомим сегментом потенційних 
клієнтів, не охоплених різного роду сервісом через низький рівень доступності 
сервісного середовища. 

Однією зі світових інноваційних тенденцій у сучасному сервісному обслуго-
вуванні, здатною вирішити проблему доступності сервісу для клієнтів з обмеженими 
можливостями, є впровадження «Концепції універсального дизайну». Універсальний 
дизайн (дизайн для всіх) або інклюзивний дизайн — стратегія, спрямована на проекту-
вання та наповнення різних типів середовища, продуктів, комунікацій, інформаційних 
технологій і послуг, для забезпечення доступності та розуміння всіма покупцями, 
відповідно для загального використання без необхідності адаптації. Універсальний 
дизайн припускає задоволення потреб будь-якого клієнта сервісної організації на 
основі рівноправного використання, гнучкості, простоти і зручності у використанні, 
сприйняття інформації незалежно від сенсорних можливостей користувачів, допус-
тимість помилок з боку клієнта, забезпечення низького рівня фізичних зусиль при 
споживанні послуг [3]. Таким чином, в сучасних конкурентних умовах кожна сервісна 
організація повинна функціонувати за принципом «сервіс, доступний для всіх». 

Важливу роль в забезпеченні доступності сервісного середовища відіграє 
держава, як гарант забезпечення соціальних потреб своїх громадян. Не є 
виключенням і Україна, яка має ряд законодавчих та нормативних актів, що 
регулюють соціальну сферу в державі, а також певну соціальну інфраструктуру, 
яка забезпечує та сприяє подальшому розвитку соціальних процесів. Зокрема, в 
Україні ратифіковано ряд міжнародних правових актів в сфері захисту прав осіб з 
інвалідністю, що є обов’язковими до виконання. Основні положення цих актів 
були трансформовані в національне законодавство. 
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Виходячи із соціально-економічного статусу кожного окремо взятого насе-
леного пункту, можна стверджувати, що різні типи поселень мають досить різні 
можливості щодо забезпечення населення тим чи іншим набором послуг. Це, у 
свою чергу, безпосередньо відбивається на так званій притягальній силі кожного 
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окремо взятого поселення, котра й визначається саме рівнем повноти надання 
соціальних послуг населенню. 

Той чи інший ранг поселення у соціально-економічному житті суспільства 
визначається не лише промислово-виробничою складовою в складній і бага-
тогранній системі населеного пункту, а й соціальною, котра виражається через 
надання відповідного набору соціальних послуг населенню. 

Ієрархічність структури обслуговування населення перебуває у взаємозв’язку 
з аналогічною ієрархічною будовою систем як виробничого так і розселенського 
характеру. Відповідно до цього можна виділяти місцеві, районні, міжрайонні, об-
ласні, регіональні та державний центри обслуговування населення. 

Існуюча територіальна організація обслуговування населення не обмежується 
лише визначенням територіальної та часової доступності закладів обслуго-
вування населення, а й визначає відповідну економічну доступність того чи 
іншого набору послуг для населення не тільки в розрізі системи міських 
поселень, а також в існуючій сукупності сільських населених пунктів. 

Таким чином, відбувається процес усе більшого посилення жорсткої стратифі-
кації населених пунктів різноманітних систем розселення в ієрархічному плані на 
основі їхнього соціально-економічного статусу. 

Наведені особливості соціально-економічного ранжування сукупності насе-
лених пунктів у наданні ними населенню тих чи інших соціальних послуг, досить 
чітко проявляються при розгляді особливостей функціонально-територіальної 
структури системи міжпоселенського обслуговування Столичного району. 

Виходячи з того, що найбільшою силою притягання володіють великі та 
найбільші міста, котрі мають досить широкий спектр забезпечення матеріальних 
і духовних потреб населення, до статусу регіонального центру обслуговування 
населення Столичного району належить місто Київ, котрому, відповідно до його 
розміру та суспільно-економічної ролі в житті держави, належить і статус 
загальнодержавного центру обслуговування. 

Київ має найбільшу зону соціально-економічного впливу на життя та 
розвиток периферійних відносно нього територій. 

Статус обласних центрів обслуговування населення належить Житомиру та 
Чернігову як адміністративно-територіальним центрам відповідних областей. Решта 
населених пунктів Столичного району належить до міжрайонних, районних, а також 
місцевих центрів соціально-економічного обслуговування населення. 

Районні та місцеві соціально-економічні центри, а до них відносяться великі 
села, селища міського типу, малі та середні міста, відіграють основну роль при 
забезпеченні існуючих соціальних потреб сільського населення, котре характер-
ризується значною територіальною розосередженістю. 

Згідно проведеного аналізу соціальної густоти послуг можна стверджувати, 
що у територіально-просторовій структурі системи соціальної інфраструктури 
району чітко простежується наявність значного ареалу притягання населення, 
центром якого є місто Київ. 

У даному випадку можна говорити про планомірне та відцентрове (відносно 
столиці) зниження рівня соціальної щільності послуг із наступним посиленням їх 
відносно обласних центрів обслуговування, а саме Чернігова та Житомира. 

Таке планомірне пониження показника можна пояснити відцентровим усклад-
ненням транспортної доступності в територіально-структурній системі центр-
периферія, а також особливостями сучасного соціально-економічного рівня 
життя населення держави. 
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Справа в тому, що економічна криза в країні призвела до значних негативних 
змін в існуючій мережі установ і підприємств соціальної сфери. Мало місце загальне 
пониження рівня забезпеченості великої кількості населених пунктів підприємст-
вами соціальної сфери, що досить негативно відбилось на їхній суспільній 
привабливості, а відтак і на темпах залучення до них нових трудових ресурсів. 

У даній ситуації не потрібно також забувати про виникнення, у зв’язку з не 
перекриванням зон впливу двох сусідніх центрів обслуговування, так званих 
нейтральних територій, будучи приуроченими до яких, населені пункти значно 
втрачають у темпах свого соціально-економічного розвитку, а відтак не 
спроможні зайняти оптимального місця у функціонально-територіальній струк-
турі існуючої системи розселення. 
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Розвиток та функціонування туризму й рекреації практично не обмежується 
просторово й підтримується у ході діяльності з надання різноманітних туристських 
послуг сферою туристської діяльності. Відповідно основою виступає наявність певної 
сукупності об’єктів, що утворюють цілісну туристсько-рекреаційну систему. В основі 
цієї системи лежить комплекс функціонально організованих територіальних структур, 
сукупність взаємозв’язків між елементами та підсистемами. Реалізація рекреаційних 
потужностей ТРС здійснюється на базі впорядкованої системи різноякісних мате-
ріально-речовинних та ідеальних об’єктів і явищ природного, соціального, економіч-
ного змісту. Отже, ТРС стає консолідованою сферою, що поєднує властивості геогра-
фічного середовища, територіальну диференціацію, комплексний характер організації 
туристської діяльності. 

Зміст туристичної діяльності полягає в наданні туристичних послуг, в процесі 
реалізації яких виникає зв’язок між характером географічного середовища, 
територіальною організацією та поділом, і передбачає комплексний характер 
організації туристської діяльності. 

Отже, агропромислове виробництво Хмельницької області має важливе 
значення у системі туристстсько-продовольчої безпеки країни. Система продо-
вольчої безпеки регіону повинна враховувати пріоритетність загальнодержавних 
інтересів у даній галузі, єдність і взаємозв’язок регіонального і національного 
відтворення і не ставити під загрозу продовольчу безпеку інших регіонів при 
реалізації власних інтересів. 
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Сучасний стан ринку сільськогосподарської продукції та продовольства у 
Хмельницькій області характеризується: 

– наявністю великої кількості дрібних товаровиробників, які виробляють 
абсолютну більшість овочів, фруктів, м’яса тощо; 

– слабкою зорієнтованістю таких товаровиробників на потреби ринку (споживача); 
– засиллям неорганізованих посередницьких структур, які диктують заку-

півельні ціни товаровиробнику, здійснюючи при цьому багаторазовий пере-
продаж товарів, що призводить до завищення роздрібних цін, а відтак більших 
витрат для споживача; 

– торгівля сільськогосподарською продукцією ґрунтується переважно на 
особистих контактах учасників ринку та має стихійний характер; 

– значними ціновими коливаннями на сільськогосподарську продукцію — 
річними, сезонними, регіональними; 

– неконтрольованим зростанням стихійної торгівлі, посиленням тінізацїі обігу 
товарів та послуг. 

Найближчі роки регіон здатен посилити свої позиції як потужного виробника 
та експортера продовольства. Цього можна досягнути за рахунок: 

– створення спеціалізованих зон виробництва певних видів сільськогоспо-
дарської продукції; 

– державної підтримки сільськогосподарських підприємств і фермерських 
господарств, здатних забезпечити найбільшу віддачу вкладених коштів; 

– забезпечення єдності агропродовольчих ринків і розвиток ринкової інфра-
структури; 

– участь регіону у встановленні режиму безперешкодного переміщення 
товарів, послуг і ресурсів по всій території країни; 

– підтримка формування і регулювання ринків продовольчої продукції (між-
регіональних і регіональних бірж, оптових продовольчих ринків, аукціонів). 

– регулювання процесу формування доходів населення, спрямованого на 
зниження рівня бідності. 

В Хмельницькій області існує ряд невирішених питань щодо багато ас-
пектного розвитку продовольчого ринку, що негативно впливає на його 
функціонування. Для виробника сільськогосподарської продукції та продо-
вольства нез’ясованими, часто, залишаються обсяги і структура попиту. Вони не 
у повній мірі можуть бути впевненими у каналах збуту своєї продукції і 
своєчасному отриманні грошей. Роздрібна торгівля не має стабільного посе-
редника, якою була і повинна залишатися оптова торгівля. 

Урегулювання на національному та регіональних рівнях потребують, 
насамперед: 

– спрямування товаропотоків сільськогосподарської продукції через біржову 
торгівлю, агроторгові доми, стаціонарну оптову і роздрібну торговельну мережу; 
збільшення резервних, інтервенційних, заставних і регіональних закупівель продо-
вольства через оптові продовольчі ринки, біржі, торгові доми та інші процедури, які 
забезпечують прозорість купівлі-продажу, об’єктивність визначення цін і підтримку 
споживчого попиту, адекватного ринковій пропозиції продукції. 

– випереджаюче зростання доходів населення як основного джерела підви-
щення споживчого попиту, розширення та підвищення рівня адресної бюджетної 
підтримки малозабезпечених категорій населення, насамперед на придбання 
продовольства, продовження часткового відшкодування вартості племінної 
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худоби, придбаної сільськогосподарськими товаровиробниками, продовження 
практики справляння фіксованого сільськогосподарського податку, яка стимулює 
пропозицію продукції на ринку. 

– складання періодичних звітних і прогнозних балансів за основними видами 
продукції та продовольчих ресурсів, корегування попиту і пропозиції, їх 
оптимізації та збалансування, впровадження постійного моніторингу та прогно-
зування ситуації на аграрному ринку, відповідне інформування його учасників, 
щотижневе інформування про обсяги продажу сільськогосподарської продукції 
по всіх каналах реалізації та ціни на неї, щомісячне видання фахових оглядів 
кон’юнктури і прогнозу ринків сільськогосподарської продукції та продо-
вольства, недопущення адміністративного обмеження рівня цін на сільськогоспо-
дарську продукцію, втручання у продовольчий ринок. 

Основні недоліки становлення та розвитку туристсько-продовольчого ринку 
Хмельницької області пов’язані із недостатнім рівнем організації відповідної 
системи управління. Розроблені та викладені у статті напрями удосконалення 
управління регіональним туристсько-продовольчим ринком можуть бути вико-
ристаними для подальшої розробки стратегії розвитку продовольчого ринку 
України та її регіонів та застосованими для розробки й впровадження приклад-
них програм розвитку території різних аксонометричних рівнів. 
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7. ГОТЕЛІ З ЛСТК — СЬОГОДЕННЯ 
Г.Р. Ашмаріна 
Національний університет харчових технологій 
О.Д. Дмитрієвська 
Київський національний університет будівництва і 
архітектури 

Практика показує, що відпочивати люблять усі, і бідні, і багаті, тому будів-
ництво готелю елітного рівня так само вигідно, як і будівництво готелю економ-
класу.Технологія будівництва на основі ЛСТК — легких сталевих тонкостінних 
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конструкцій допоможе швидко побудувати готель і забезпечити початок процесу 
повернення інвестицій вже до наступного сезону. 

Прийнято вважати, що застосування ЛСТК найбільш доцільно при будівництві 
котеджів. У світовій практиці їх успішно використовують при зведенні готелів, 
причому високого класу — чотирьох і п’ятизіркових. Досить широке поширення 
будівництва з ЛСТК ведеться в таких розвинених в економічному відношенні 
країнах, як Японія, Саудівська Аравія, Єгипет, Іспанія, Італія, Німеччина, США, 
Канада і т. д. У цих країнах ЛСТК вже давно стали звичайним, пересічним явищем. 
Все в більших масштабах ЛСТК застосовують і в країнах пострадянського простору. 

Концепція будівництва на основі ЛСТК може бути реалізована самостійно або 
в поєднанні з іншими будівельними конструкціями: ЛСТК і підлоги з легких 
сталевих профілів; важкий сталевий каркас і перекриття з гнутих профілів у 
поєднанні із зовнішніми і внутрішніми стінами з ЛСТК; тільки внутрішні стіни в 
громадських будівлях; тільки перегородки і самонесучі зовнішні стіни. Маючи 
невелику масу (близько 50 кг/м2 поверхні підлоги) вони придатні для реконст-
рукції (в т.ч. мансардної надбудови) будинків без посилення фундаменту. 

Каркасна технологія на основі ЛСТК дозволяє реалізовувати складні 
архітектурні і конструкторські рішення. Каркасне будівництво на основі ЛСТК 
забезпечує свободу планувань: несучим є металевий каркас, а здатність конст-
рукцій перекривати прольоти до 14 м без проміжних опор по покрівлі і до 8 м по 
міжповерхових перекриттях дозволяє архітекторам максимально використо-
вувати внутрішній простір і створювати оригінальні планування. 

Таким чином, можливість виконання великих прольотів, поверховість і високі 
стелі знімають всі обмеження щодо будівництва із застосуванням ЛСТК готелів 
високого класу. Нині велика увага приділяється зовнішньому вигляду будівель. 
Вони повинні виглядати презентабельно. Каркасна технологія на основі ЛСТК 
дозволяє реалізовувати складні архітектурні і конструкторські рішення. При 
будівництві з використанням ЛСТК будівлі можна надати абсолютно будь якого 
антуражу, так як каркасна технологія не перешкоджає фантазії архітектора. 
Можна використовувати лицьову цеглу, можна зовнішні стіни зробити оштукату-
реними з подальшим фарбуванням фасадними фарбами, а можна зробити і 
вентильований фасад. Також слід зазначити і можливість гнучкого планування 
внутрішніх приміщень за рахунок великопрольотних конструкцій. Наприклад, 
перегородки в готелі можна поставити в будь-якому місці, створюючи таким 
способом номери будь-якого розміру. 

Будівлям з ЛСТК властива висока ступінь надійності. Так як легкі сталеві 
конструкції виготовляють з оцинкованого листа, на якому шар цинку, що оберігає 
сталь від корозії, становить від 180 до 275 г / кв. м, їм властива висока довговічність 
навіть у вкрай несприятливих атмосферних умовах. Наприклад, в приморському 
кліматі ресурс будівлі з ЛСТК становить, за розрахунками, близько 70 – 90 років. 

Побудовані з ЛСТК будівлі відрізняє висока стійкість до сейсмічних впливів. 
Каркасні будівлі, що мають у складі несучі стіни з ЛСТК, здатні витримати 
сейсмічні навантаження до 9 балів за шкалою Ріхтера. В Японії, наприклад, яку 
«трясе» щорічно, ЛСТК застосовують дуже широко. Для України це питання є 
важливим при будівництві у гірських місцевостях Карпат і Криму. 

Каркасним будинкам з ЛСТК притаманні високі протипожежні властивості. Це, в 
першу чергу, обумовлено тим, що як для внутрішнього, так і зовнішнього оздоблення 
використовують негорючі матеріали. Таким чином досягається неможливість впливу 
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відкритого вогню на ЛСТК та запобігання їх деформацій при високій температурі, що 
робить будівлю з легких сталевих конструкцій більш стійкою. 

Вагомою перевагою будівництва готелів з ЛСТК є також висока швидкість 
будівництва. Як показує зарубіжний досвід, за наявності фундаменту, зведення 
готелю на 50 номерів з ЛСТК займає 5 – 6 місяців, включаючи покрівельні, 
внутрішні та зовнішні оздоблювальні роботи. Будівництво такого ж готелю за 
традиційною технологією триває мінімум 1,5 роки. Відповідно раніше 
наступають точки окупності і повернення інвестицій. Закордонна практика 
свідчить, що термін до точки повернення інвестицій готелів, побудованих тради-
ційними методами, складає приблизно 10 років, а при спорудженні з ЛСТК — як 
правило, через 7, максимум 8 років. 
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ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
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Національний університет харчових технологій 

Нині країни для залучення туристів та популяризації себе на світовому ринку 
створюють різноманітні послуги, які б могли максимально збільшити та 
привабити туристів як своєї країни, так і іноземних туристів та екскурсантів. 
Серед цих методів залучення — створення незвичайних готелів. 

Один з них планують створити на німецькому острові Рюген в затоці між 
регіонами Засніц та Бінц у вузькій полосі степу, яка відділяє лагуну від Балтійського 
моря та на якому розміщено колишній нацистський готель «Прора», найбільший у 
світі за розмірами з 10 000 номерів для розміщення відпочиваючих. Комплекс 
включає 8 ідентичних будівель, які простягнулись на 4,5 км. Гітлер мав амбіційні 
плани щодо «Прори», маючи за мету створити великий морський курорт з 20000 
номерів. В 2001 році один блок було перетворено на молодіжний костел на 400 
місць. У 2012 році готель було продано на аукціоні за 2,2 млн. доларів. 

В 20 км від міста Кіто, Еквадор, в кратері ось вже 2500 років сплячого 
вулкану Пулулауа розмістився готель El Cráter Hotel, в якому наявні 8 номерів-
люкс та 4 стандартні номера. Гості готелю можуть приймати участь в піших або 
кінних спусках в кратер вулкану. Готель збудовано в 2009 році. Його було 
включено порталом TripAdvisor в десятку кращих готелів столиці Еквадору. 

Для шанувальників відпочинку на Середземному узбережжі цікавим є факт 
створення першого в світі готелю Hotel Marmara Antalya, що обертається навколо 
своєї осі. Ця циліндрична башта с 24 номерами виконує повний поворот на  
360 градусів за період від 2 до 22 годин. Всі вікна готелю — панорамні. Витрати 
на будівництва незвичайного готелю склали 12000000 доларів. 

В китайському місті Чангски (Changski) вже практично готові презентувати 
бутік-готель Xiang Xiang Xiang Pray House, всі номери-люкс якого розміщені в 
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грузових контейнерах та виконані в традиційному китайському стилі. Це буде 
перший готель, котрий складається з 35 звичайних грузових контейнерів. В 
першу чергу він призначений для прийняття паломників, які часто відвідують 
дану місцевість. Готель було споруджено за 3 місяці, і такий нестандартний вид 
розміщення сучасні компанії взяли до уваги, адже його можна використати як, 
наприклад, пересувний міні-готель. 

В Японії (м. Токіо) було створено готель для байкерів. Будівля має 3 поверхи 
та овальний двір для їзди на мотоциклах. В готелі облаштовано 8 номерів, 
кожний з яких містить гараж для мотоциклу. 

Німецький готель Eh Hausel (Wedding House), найменший п’ятизірковий 
готель у світі (завширшки всього 2,5 м) бронюють заздалегідь (на декілька 
місяців раніше) через свою популярність. Єдиний номер, який міститься в готелі, 
коштує 240 євро за одну ніч. Існує легенда, яка приваблює сюди молодят, тому 
вони ладні віддати ці кошти задля свого сімейного благополуччя. 

У Новій Зеландії знаходиться готель-візок Wagon Stays, який нагадує візок 19 
ст. Номери також нагадують старі візки, та незважаючи на старий антураж вони 
мають все найнеобхідніше для сучасної людини. 

Найбільший готель світу, який побудований на дереві, знаходиться на 
екологічному курорті «Ariau Amazon Towers», який був побудований у 1987 році 
сваях у верхівках дерев доктором Франсиско Ритою Бернардіно під натхненням 
океанографа Жака Кусто на березі Ріо-Негро. Це тризірковий готель, який 
знаходиться в самому серці Амазонки — в тропічних лісах Бразилії. Готель 
відзначається своєю архітектурою, яка складається з дерев’яних веж, з’єднаних 
одна з одною підвісними містками. «Ariau Amazon Towers» — один з най попу-
лярніших готелів Латинської Америки, який відвідували навіть такі відомі 
персони, як Біл Клінтон і президент Німеччини Роман Герцог. 

В італійських Альпах, на висоті 1750 м над рівнем моря знаходиться чотири-
зірковий готель еко-готель Tirler Dolomites Living Hotel для алергіків. Будівля 
готелю побудована з деревини модрини та європейського кедра. Стіни в номерах 
покриті глиною, завдяки чому кімнати зігріваються природним шляхом, а тому 
відпадає необхідність використання електричних обігрівачів. Кількість рослин на 
території готелю є мінімальною. 

Маловідомим є український еко-готель, який знаходиться під Дніпропет-
ровськом. Комплекс «Friend House» був спроектований відомим українським еко-
дизайнером Юрієм Ринтовт і побудований з натуральних біорозкладаних мате-
ріалів. Незвичайний еко-готель отримав Гран-прі Х Міжнародного фестивалю 
архітектури і дизайну в рамках Першої московської бієнале, а також приз журі на 
ArchiBau Awards / ArchiEurope. 

Отже, на сьогоднішній день можна простежити як та чи інша країна реалізує 
та використовує, в першу чергу для своєї першості на світовому ринку, 
залучення туристів та отримання прибутку, свої історичні потенціали (наприклад 
готель «Прора»), пристосовується до вподобань сьогочасної молодіжної 
субкультури (готель байкерів, Токіо) та залучає, на перший погляд, звичайні 
побутові предмети (готель-візок Wagon Stays та готель в контейнерах бутік-
готель Xiang Xiang Xiang Pray House) для створення готелю. Це не є кінцевою 
стадією в подальших планах та перспективах розвитку готельного господарства, 
адже безліч компаній мають та висувають свої ідеї щодо створення нових, більш 
досконаліших та сучасніших закладів розміщення. 
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У наш час бурхливого розвитку інформаційних технологій музеям дуже важ-
ливо зайняти активну позицію в галузі впровадження цифрових систем надання 
інформації відвідувачам. Новітні технічні засоби дозволяють значно розширити 
можливості екскурсоводів в показі експоната, в наданні додаткової текстової та 
графічної інформації по предмету чи епохи, показати відсутні експонати, 
організувати віртуальні виставки. 

Найчастіше сенсорні кіоски виконують роль електронного консультанта або 
довідково-інформаційної системи. Наприклад, в Історичному музеї Сіднея відві-
дувач за допомогою кіоску може детально познайомитися з історією материка, 
починаючи від аборигенів і закінчуючи Австралією наших днів. Відшукавши 
будь-який об’єкт на карті сучасної Австралії (свій будинок або офіс), можна 
спроектувати його на карту стародавнього материка і дізнатися, що ж було на 
цьому місці багато століть назад. А у Музеї історії в Атланті кіоски встановлені в 
експозиції «Гіганти мезозойської ери». Крім допомоги в складанні індивіду-
альної програми відвідування, кіоски розповідають про рептилій, що існували 
мільйони років тому на нашій планеті. Відвідувачу надається інформація по 
кожному з видів: від будови скелета і передбачуваного зовнішнього вигляду до 
раціону харчування. Кіоски також рекламують інші експозиції музею і надають 
інформацію про розклад та роботи і місце розташування [1]. 

У Британському музеї в Лондоні встановлені сенсорні термінали в залах 
експозиції, присвяченої історії Стародавнього Єгипту. Кіоски позиціонуються як 
навчальні для дітей від 10 – 15 років. Діти, та, швидше за все, і не тільки вони, 
отримують інформацію про кожного з представлених експонатів. Музей радіо в 
штаті Мічиган також оснащений сенсорними кіосками, які розповідають 
біографії найбільш популярних радіо-діджеїв [2]. 

Практикується використання кіосків для організації доступу до ресурсів 
мережі Інтернет. Дуже зручно, прийшовши в один музей, віртуально «відвідати» 
всі його філії або ознайомитися з експозицією музеїв, що знаходяться в іншій 
частині світу. Такі кіоски забезпечені зручними сидіннями, так як розраховані на 
тривалий час роботи за ними. 

QR-коди, швидко і легко надають дані про твори мистецтва. Зовсім недавно дану 
систему ввели для пам’яток архітектури Московського об’єднаного музею-заповід-
ника, що знаходяться на території Коломенського. Коди з’явилися на 13 історичних 
об’єктах, включаючи церкву Вознесіння Господнього, церкву Казанської ікони Божої 
матері, Палацовий павільйон 1825 року, Будиночок Петра I і Спаські ворота [4]. 

Це своєрідний навігаційно-туристичний сервіс. Для того щоб скористатися 
ним, необхідно завантажити спеціальну програму для розпізнавання QR-кодів та 
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навести телефон на код. На екрані з’явиться посилання на сторінку в Інтернеті з 
історичною довідкою даної будівлі. Надалі QR-коди також повинні з’явитися в 
Ізмайлові, Любліні та Лефортові. 

Петербурзькі музеї також активно займаються впровадженням нових технологій 
у «Петергофі», що тільки от запустив додаток для мобільних телефонів «Віват, 
Петергоф!» з маршрутами по Верхньому саду і Нижнього парку. 

«Програма включає в себе мультимедійний гід з доповненою реальністю, 
повноцінний довідник по всіх значимих об’єктах прогулянки, а також аудіогід по 
найцікавіших місцях музею-заповідника, який можна встановити як на 
мобільний телефон, так і на МР3 плейєр», — зазначають у музеї [3]. 

Раніше у «Петергофі» вже був успішний досвід реалізації подібного проекту: 
в 2011 році, до ювілею Оранієнбауму, було створено мобільну програму 
«Оранієнбаум крізь століття». За кілька місяців новою послугою скористалися 
близько 5000 чоловік. Очікується, що нинішній проект виявиться не менш 
успішним. Для користувачів обидва додатки є безкоштовними. 

Застосування нових інформаційних технологій значно активізувало видавничу ді-
яльність музеїв і прискорило процес публікації наукових (монографії, каталоги) і попу-
лярних (путівники, енциклопедії) видань, який здійснюється на електронних носіях. 

Електронні публікації створюються із застосуванням технології мультимедіа 
(основні характеристики — гіпертекст і інтерактивність, компоненти — текст, 
звук, відео, анімація) в статичному (CD-ROM, DVD) і динамічному (публікації в 
інтернеті) вигляді. Багато музеїв мають свої представництва в Інтернет — веб-
сайти, де можна отримати інформацію про експозиціях і склад фондів, про час 
роботи музею та нових виставках. Музейні професіонали знаходять на сайтах 
відомості про цікаві їм наукові видання музею та конференції. В інтернет 
функціонують сайти, об’єднуючі музеї одного регіону (Музеї Татарстану, Музеї 
Омського Пріртишья). Найбільш повно музеї Росії представлені на сайті 
museum.ru (Російська мережа культурної спадщини). 

Отже, використання та залучення новітніх технологій має велике значення для 
розвитку музеїв в сучасних умовах. З їх допомогою музей приваблює потенційних від-
відувачів, зацікавлює їх, робить процес пізнання нового та невідомого більш доступ-
ним та цікавим, тому інновації — запорука подальшого розвитку музеїв ХХІ століття. 
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10. УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЦЕНТРІВ 
(ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ) 
ВИННОГО ТУРИЗМУ 
Д.І. Басюк 
Національний університет харчових технологійф 

Дестинація винного туризму — місцевість або населений пункт, що пропонує 
туристам комплекс послуг, пов’язаних з ознайомленням з історією, технологією 
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та культурою споживання алкогольних напоїв у певному регіоні та дегустацією 
алкогольних напоїв безпосередньо у виробника. 

Ключовими умовами формування туристичної дестинації винного туризму 
виступають: 

1. Наявність об’єктів, що складають інтерес для туристів, шанувальників і знавців 
вина — тобто виноградники, виноробні підприємства, дегустаційні зали, винні під-
вали, спеціалізовані винні магазини, виставки, ярмарки та аукціони винної продукції, 
тощо. Крім цього, дестинація буде більш привабливою і повноцінною, якщо 
присутні природно-рекреаційні та культурно-соціальні туристичні ресурси: гірські, 
лісові пейзажі, водойми, пам’ятки природи, культури, історії, архітектури та ін.. 

2. Наявність розвиненої туристичної інфраструктури. Фаховий підхід вихо-
дить з розуміння туристської дестинації як привабливої для туристів території з 
необхідними зручностями, засобами обслуговування і послугами, що задоволь-
няють різні потреби туристів. Тому важливим показником розвитку туристичної 
дестинації є не тільки кількість закладів розміщення, харчування, розваг, але і 
відповідна різноманіть послуг різної категорії при високій якості цих послуг. 

3. Доступність дестинації для різних категорій туристів, тобто наявність 
розвиненої транспортної системи, оскільки віддаленість від туристських ринків 
створює труднощі у поїздках. Також для туристів важливою є не тільки дос-
тупність дестинації, тобто зовнішні транспортні зв’язки, але й наявність 
розвинених внутрішніх транспортних зв’язків та транспортних послуг. 

4. Розвиток інформаційних комунікаційних систем, які забезпечують інфор-
мування туристського ринку про дестинацію та виступають важливим інстру-
ментом формування туристичного попиту, зокрема, використання глобальних 
інформаційних систем «Amadeus», «Galileo», «Worldspan», «Sabre».  

5. Управління дестинацією винного туризму передбачає наявність 
цілеспрямованих зусиль влади, бізнесу та місцевої громади на підтримку 
виноробства та виноградарства як бюджетоутворюючих галузей регіону, 
формування винних туристичних об’єктів та спеціалізованих атракцій і подій, які 
б привертали увагу внутрішніх та міжнародних туристів, а також приватно-
публічне партнерство у просуванні місцевого туристичного продукту. 

6. Сталий розвиток для місцевих жителів визначає конкретні вигоди для 
мешканців туристичної дестинації від розвитку винного туризму. Насамперед, це 
підтримка місцевих виробників винограду і вина, розширення ринків збуту їх про-
дукції та популяризація торгових марок. Також додаткове стимулювання отримують 
інші галузі місцевої економіки: виробництво продуктів харчування, сувенірів, 
ресторанне та готельне господарство, транспорт. До соціальних вигод можна від-
нести розвиток транспортної та інформаційної інфраструктури, підтримку закладів 
культури, освіти, науки, проведення різноманітних свят і фестивалів і.т.п. 

Якщо уявити дестинацію як комплексний туристичний продукт, що включає 
атракції, інфраструктуру (засоби розміщення, організацію харчування, магазини і 
т.д.), супутні послуги (банки, засоби комунікації, системи охорони здоров’я, охорони 
порядку і т.д.), то вирішальну роль при виборі туриста відіграє така її складова, як 
наявність атракції , пов’язаної з вином. Атракція (англ. attraction; від лат. аttrahere) — 
тяжіння, привабливість, здатність звертати увагу, викликати інтерес до чого-небудь. 
Термін «атракція» запозичений з психології, яким позначається привабливість 
об’єкта, дії або людини, що викликає до них реакцію наближення; потягу чи 
прагнення. З огляду на зазначене, в туроперейтингу виділяють основний продукт — 
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те, заради чого турист відвідує дестинацию, і супутній продукт — те, що забезпечує 
споживання основного продукту (інфраструктура, система розміщення, харчування, 
транспортного обслуговування і т. д.). 

У дослідженнях B.C. Боголюбова, В.П. Орловської висвітлено питання щодо 
типології туристичних дестинацій. Відповідно до специфіки туристичного 
продукту, виділяють три типи дестинацій. Перший тип це великі столичні міста 
або прирівняні до них відомі міста, які приваблюють туристів своїми пам’ятками 
(пізнавальний туризм), хорошими можливостями для вирішення проблем бізнесу 
(конгреси, бізнес-туризм, семінари, виставки). Суттєву роль відіграє туризм з 
метою відвідування знайомих і родичів, а також адміністративних центрів для 
вирішення завдань управління. Тому у великих містах існують історичні, 
адміністративні, торговельні, бізнес-центри та рекреаційні зони. 

Другий тип ділиться на дві підгрупи: 
– центри цілеспрямованого розвитку туризму села, міста, в яких зберігаються 

звичаї, історія, культура (наприклад, музей дерев’яного зодчества в Суздалі). Для 
залучення туристів готелі будують на невеликій відстані від цих міст і сіл; 

– привабливі для туристів центри — не столиці, а міста, що мають високу 
ступінь привабливості завдяки своїй історії, культурі, науці (наприклад, академ-
містечко під Новосибірськом). 

Третій тип — це центри, спеціально побудовані для туристів («Disneyland» в 
Каліфорнії і у Франції; «Naturebornholm» на о. Борнхольм, Данія). 

На нашу думку, дестинації винного туризму переважно відносяться до другого 
типу, як першої так і другої підгруп. Як приклад, можна навести м. Флоренція та 
долина Кьянті, м. Сан Джіміньяно (Італія), м. Бордо, м. Лібурн, м. Ріквір, м. Рібовіллє 
(Франція), м. Егер, м. Токай (Угорщина), м. Стеленбош (ПАР), с. Крікове (Молдова), 
м. Телаві (Грузія), м. Ялта, с. Коктебель, м. Балаклава, м. Ужгород,  
м. Виноградове, с. Шабо та ін. (Україна). Рідше зустрічаються перший і третій тип. 
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11. ГАСТРОНОМІЧНИЙ ТУРИЗМ 
ЦЕНТРАЛЬНОЇ УКРАЇНИ 
К.О. Безпалько 
Національний університет харчових технологійф 

У XXI ст. туризм стає важливою сферою світової економіки та потужним 
чинником взаєморозуміння між людьми, народами, країнами. Саме тому серед 
основних питань туристичної стратегії є розвиток нових перспективних напрямів 
і видів туризму, в тому числі кулінарного. Кулінарне мистецтво у туризмі 
розглядається і як важливий елемент розваги та пізнання місцевої культури. 
Кулінарне мистецтво — це мистецтво, яке викликає захоплення у людей і 
змушує туристів долати багато кілометрів, щоб ознайомитися з кухнями інших 
народів, спробувати ту чи іншу страву. Саме тому й виникло поняття кулінарний 
(гастрономічний) туризм, як напрям сучасного міжнародного туризму, пов’я-
заний з ознайомленням і вивченням національних кулінарних традицій [1]. Саме 
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тому об’єктом дослідження є кулінарний туризм, а предметом — особливості 
його розвитку в різних областях центральної України. 

Сучасного мандрівника стає все складніше здивувати білим піском, блакит-
ними узбережжями, пам’ятниками архітектури та гірськолижними курортами. 
Тому гастрономічний туризм як можливість спробувати щось нове і випробувати 
яскраві емоції набирає все більшої популярності. І не дивно — адже знайомство з 
місцевою кухнею є невід’ємною складовою будь-якого відпочинку. 

ГурмеТури, або гастрономічний туризм — це подорожі з метою познайо-
митися не стільки з культурою далеких країн, скільки із заморськими 
кулінарними традиціями. 

Гастрономічний туризм буває декількох видів: 
Перший — сільський туризм. Гості розміщаються на фермі, де господарі 

роблять який-небудь національний продукт: масло, сир, ковбасу, шинку, фуа-гра 
й т.п. Гурме туристи знайомляться із процесом виробництва, вивчають тонкощі 
місцевої кулінарії, дегустують кінцеві продукти. Визнаючи кулінарію невід’єм-
ною частиною національних традицій, у ході такого туру гості за допомогою їжі 
довідуються про звичаї й вдачі інших народів. 

Другий вид гурме-турів — ресторанні тури. Такі тури підійдуть туристам, що 
цінують розкіш і комфорт, тим, кого не приваблює проникнення в кулінарні 
традиції за допомогою перебування на фермі. 

Третій вид — проходження майстер-класів. Майстер-класи можуть проводитися 
відомими шеф-кухарями в ресторанах і кафе, або майстрами своєї справи на фермах 
і плантаціях. Такий процес дає можливість учням здобути практику в готуванні 
деяких місцевих блюд, а наприкінці спробувати результат своєї праці [2]. 

В Україні гастрономічний туризм найінтенсивніше розвивається в напрямку 
Закарпаття. Однак, є й інші не менш цікаві місця для ознайомлення з традиціями 
приготування та споживання національних страв. Центральна Україна має 
перспективу стати ще одним цікавим маршрутом гастрономічного туризму. 
Наприклад м. Полтава славиться проведенням щорічного фестивалю сала, яке 
супроводжується дегустацією найрізноманітніших страв з сала та виступами 
фольклорних колективів. Фестиваль під назвою «Свято миргородської свині» — 
це велике гастрономічне шоу, яке дає можливість зануритися в царство свиней та 
насолодитися найсмачнішими м’ясними стравами від найкращих кухарів 
Полтавщини. А також скуштувати традиційну миргородську випічку. Не менш 
цікаві гастрономічні фестивалі проводять в Умані, Кіровограді, Черкасах, 
Житомирі та інших містах центральної України [4]. 

Ще одним шляхом до розвитку гастрономічного туризму є створення 
оригінальних закладів ресторанного господарства. В Україні останніми роками 
спостерігається справжній бум у створенні креативних ресторанів, кафе та пабів 
з незвичним інтер’єром та чудернацьким меню. Різноманіття вражає своєю неви-
черпною гаммою смаків та вражень. 

Однак для створення та впровадження гастрономічного туру слід враховувати 
низку нюансів, щоб турист залишився не лише ситим та задоволеним, а й 
здоровим. Розробка кулінарного туру: 

1) сезонність (збір урожаю чи пора виготовлення того чи іншого продуктового 
товару); 

2) достатній об’єм інформації (наявність декількох об’єктів дослідження, при-
сутність асортименту); 
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3) місцевість повинна характеризуватися найбільш колоритною та яскравою 
кухнею [3]. 

Отже, Україна має неабиякий потенціал для розвитку гастрономічного 
туризму. Цей напрям лише набирає обертів, однак має вже досить гарні резуль-
тати. Однак, щоб зацікавити туристів ще більше, необхідно не лише дотриму-
ватись вище перелічених правил, а й створювати все нові напрямки розвитку 
кулінарного туризму в областях центральної Укрїни. 
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12. НОУ-ХАУ В ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ — 
ГОТЕЛІ ДЛЯ ЖІНОК 
В.В. Вакулко 
Національний університет харчових технологій 

Європейські готельні мережі все частіше стали вводити в своїх готелях 
спеціальні жіночі номери, так як вимоги ділових жінок до кімнат істотно 
відрізняються від чоловічих: жінкам більш важливий затишок, легка і 
низькокалорійна їжа, простора шафа, хороше освітлення у ванній. 

Експерти готельного бізнесу визнають, що багато готелів, якщо вони не 
заявлені як сімейні, все ще орієнтуються на чоловіків. Тому ділові жінки, що 
зупиняються в них під час відряджень, знаходять в номері банні халати розміру 
XXL і вибирають в ресторані між сендвічем і спагетті. 

Але подібна практика в Європі поступово відходить в минуле. Згідно зі 
статистикою, в останні роки кількість відряджень серед співробітників жіночої статі 
виросло з 15 до 25 %, тому готелі більше не можуть ігнорувати «жіночі» потреби. 

Згідно з численними опитуваннями, найпоширеніші побажання жінок, — це 
легка і низькокалорійна їжа, затишна атмосфера, пересувне освітлення, особливо 
гарне освітлення у ванній, місткі шафи. 

Великі готелі починають прислухатися до цих вимог. Так, п’ятизірковий 
Kameha Grand в німецькому Бонні пропонує кілька сьютів Diva спеціально для 
жінок, які прагнуть до максимального комфорту. А американська готельна група 
Wyndham, якій в Європі належать готелі Ramada, реалізує програму Women on 
their way: в спеціальних номерах є кавоварки, фітнес-пристрої, косметика, праска 
і навіть бібліотека для жінок. 

Цюріхський Hyatt, наприклад, пропонує своїм постояльцям спеціальні DVD з 
фітнес-програмами, а всі «жіночі» кімнати обладнані килимками для занять йогою. 

Втім, подібний сервіс дами зможуть знайти лише в дорогих п’ятизіркових (в 
рідкісних винятках — чотиризіркових) готелях. Бюджетні готелі не збираються 
робити ніяких відмінностей і всім пропонують однакові номери. 
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«У Європі подібна тенденція розвивається вже декілька років, але російські 
дами не цікавляться можливістю зупинитися в спеціальних жіночих номерах. Не 
тому що їм це не потрібно, а тому що не знають, що така система існує», — 
розповіла EUROMAG начальник департаменту виїзду туроператора BSI Group 
Ольга Волкова. 

«Я була в одному такому номері, який позиціонується як жіночий, в одному з 
готелів голландського ланцюжка NH. Він знаходиться недалеко від ліфта, в 
дверях є вічко і милих дам чекає косметичка з розширеним набором косметичних 
засобів », — розповіла вона. 

10 кращих готелів для жінок: 
BELLA SKY Comwell, Копенгаген, Данія: 17-ий поверх нового бізнес-готелю, 

який розташований в декількох хвилинах ходьби від центру міста Копенгагена, 
був присвячений тільки жінкам. На спеціальному поверсі Bella Donna є 20 кімнат 
для жінок. Постояльцям пропонують дизайнерські тапочки від Камілла Стаерк і 
халати. У кімнатах встановлено великі дзеркала, і жіночі журнали. 

CITRUS SUKHUMVIT 22, Бангкок, Таїланд: 90-кімнатний готель забезпечує 
безпеку привабливим і самотнім жінкам. У номерах є електронні технології. На 
коридорах і в громадських місцях встановлено 24-годинне відеоспостереження. 

FLEMING, Гонконг: тільки для жінок цей бутик-готель пропонує для 
пустощів туалетні приналежності від французької марки L’Occitane, гігієнічні 
серветки і заколки для волосся. Гості також можуть запитувати масаж для 
обличчя, масажери ніг, бритви для жінок і засоби для зняття макіяжу. У номерах 
є міні-бар із запасами легких закусок для дієти. 

Grange City Hotel, Лондон, Великобританія: цей п’ятизірковий готель, 
розташований біля станції метро Tower Hill, пропонує 68 номерів для жінок. Всі 
номери знаходяться під спостереженням, двері оснащені spyholes, для безпеки 
встановлені електронні замки. 

WESTIN GURGAON, Делі, Індія: готель має сім залів для жінок. Всі вони 
знаходяться на кожному поверсі поблизу ліфта. Для ще більшої ексклюзивності, 
номери обслуговує тільки жіночий персонал. Ванні кімнати обладнані великими 
дзеркалами, душем і ванною. 

LEELA PALACE NEW DELHI, НЬЮ-ДЕЛІ, ІНДІЯ: по прибуттю Вас зустріне 
дворецький, а в зимовий сезон вам запропонують шаль. Ну це не всі послуги. У 
цьому готелі присутні тільки співробітники-жінки. Жіночий поверх повністю 
оснащений CCTVs, а також є постійний жіночий охоронець, жінка дворецький, 
приватний доступ в спа. 

MEYDAN HOTEL, Дубаї, ОАЕ: Другий поверх складається з чотирьох кімнат для 
гостей жіночої статі, доступні тільки власникам карток. Весь обслуговуючий персонал 
жіночої статі. Кожен з цих номерів має килимок для йоги і DVD-диски. У номері 
також є: чай, випрямлячі волосся, килимок для йоги і сумка з туалетним приладдям. 

Shibuya Excel Hotel Tokyu, Токіо, Японія: готель поблизу до станції Сібуя. 
Крім стандартних послуг, 46 номерів мають і інші приналежності й ручні 
дзеркала для жінок. 

REGIS SHANGHAI, Шанхай, Китай: на 23-му поверсі розкішного готелю 
знаходиться поверх для жінок, де є 24-годинна охорона і жіночих персонал. 
Номери оснащені милом Bulgari, лосьйонам для тіла, сонцезахисним кремом, та 
ін. послугами. 
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13. УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 
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Актуальність теми визначається роллю туризму у світовій економіці і в 
розвитку людства. В даний час туризм є однією з провідних і найбільш дина-
мічних галузей світової економіки. За свої швидкі темпи зростання туризм 
визнаний «економічним феноменом XX століття».  

Однією з новітніх розробок туристичних компаній світу є комплексне обслу-
говування. Це так званий «програмний туризм», який пропонує в одному пакеті всі ті 
послуги, які найбільш задовольняють кожного клієнта. Програмний туризм — це 
особливий вид організації туристичного маршруту, який враховує цілі подорожі, 
інтереси певної туристичної групи, їх вік, сімейний стан, професію, захоплення та 
інше. Такий підхід якісно відрізняється від стандартного туристичного продукту, 
оскільки за одну і ту ж вартість пропонує різним туристам різні програми. 

Програмний туризм — це робота над програмами обслуговування. Як 
показали дослідження, турист не вважає програму і обслуговування якісними 
(навіть програму найвищого рівня), якщо мета подорожі не досягнута. Прик-
ладом, може стати така ситуація як, при покупці туру клієнт припускав, що 
отримає багато пізнавальних екскурсій, а в процесі обслуговування з’ясувалося, 
що на фешенебельному курорті всі екскурсії надаються за додаткову плату, та й 
то за умови набору мінімальної кількості чоловік в екскурсійній групі. Звідси 
робимо висновок, що турист не задоволений. Програма його не влаштувала — 
обслуговування неякісне, і навпаки. Така реакція споживача на обслуговування 
впливає на відновлювальний ефект поїздки та відпочинку, так як цей ефект тісно 
пов’язаний з психологічним рівнем сприйняття відпочинку та подорожі. При 
цьому базовою основою програмування туристського обслуговування є, зви-
чайно, смаки, звички і побажання клієнтів 

Як на мене, то для вирішення таких проблем, а також організації програмного 
туризму потрібно враховувати не тільки переваги туристичної групи, але й 
особливості і традиції країни, в яку дана група відправляється або з якої 
приїжджає. Для цього потрібно досконально вивчити звичаї, щоб туристи не 
почували себе ніяково або не потрапили в незручне становище.  

Одна з переваг програмного туризму, яке і приваблює клієнтів найбільше — 
це вартість. Якщо замовляти у туроператора тільки переліт і розміщення, а 
розваги, екскурсії та іншу програму планувати та реалізовувати самостійно, це 
буде коштувати значно дорожче, ніж якщо ви замовите всю програму відразу і 
довіритеся смаку і досвіду співробітників туристичного агентства. А отже, на це 
можна робити акцент, використовуючи різноманітні сучасні впливи, як 
наприклад реклама або буклети. Окрім цього, багатьом туроператорам необхідно 
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звертати увагу й на те, що наскільки буде задоволений Ваш клієнт залежить від її 
іміджу, а значить, і її майбутнє.  

Ще однією пропозицією для того, щоб привабити туристів є підготовка 
програми і умови обслуговування не тільки такого ж рівня, а в дечому 
оригінальніше. Для цього потрібно, по — перше, знати, як це вже робиться, які 
існують традиції, норми і туристські пристрасті в цій сфері; по — друге, вміти 
застосовувати ці знання для розробки власних програм обслуговування, тобто 
«Власного рецепту». 

Туристські програми завжди володіють тематичною спрямованістю. Залежно 
від тематики туру складається певний набір послуг, який залежить від мети 
подорожі і рівня замовленої комфортності, і при цьому програма складається з 
основних послуг, які відповідають меті. 

Як на мене, то необхідно виділяти й основні принципи програмного туризму, які 
зможуть допомагати туроператорам. Ось приклад переліку головних принципів: 

1) загальна орієнтація на активну і змістовну діяльність туриста; 
2) зміст індивідуальних потреб та побажань туриста; 
3) гарантія того рівня та обсягу послуг, що обіцяє тур фірма, включаючи 

обслуговування. 
Таким чином, метою даного дослідження була розробка вдосконалення та 

вирішення проблемних питань програмного обслуговування туристів. Якщо, ці 
варіанти та заходи будуть прийматися сьогодні, то вони дадуть перші результати 
вже завтра! Це у свою чергу, різко і досить сильно збільшить ринок, розширивши 
систему попиту та пропозиції, а туристським фірмам — спеціалізуватися на тому 
чи іншому вигляді програм (тематиці, технології), що, природно, відразу 
підвищить рівень обслуговування.  
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І.Р. Гільфанова 
Національний університет харчових технологій 

ХХІ століття характеризується шаленою глобалізацією. Все стає подібним, 
однаковим; кожна країна, фірма, підприємство переймають щось один у одного: 
ідеї, технології, досвід роботи. Стає дедалі важче виділитись серед конкурентів, 
знайти щось нове, цікаве, нікому невідоме, а особливо у сфері туристичного 
бізнесу. Ця галузь активно розвивається швидкими темпами, адже люди постійно 
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прагнуть подорожувати, пізнавати, відпочивати, знайомитись з таким чого вони 
досі не бачили і не чули. Тому, працівникам цієї сфери важливо постійно 
перебувати у «мозковому» тонусі і знаходити нові шляхи задоволення най-
примхливіших бажань і потреб своїх клієнтів.  

Постає питання як шукати ідеї, які зацікавлять клієнтів і про які конкуренти 
навіть не задумаються. Відповідь така: якщо людина здатна розглядати ситуацію 
у незвичайному ракурсі, вона зможе помітити те, що було приховано, а це 
означає — створити цікаву інновацію. Для цього необхідно використовувати 
чотири, так звані «лінзи сприйняття», кожна з якої представляє собою нову точку 
зору на бізнес, клієнта та зовнішнє середовище .  

Перша «лінза» — це заперечення стереотипів, які протягом багатьох років діють 
у компанії чи взагалі туристичній сфері в цілому. Більшість проривних інновацій 
виникають, саме завдяки цьому. Іноді важко відмовитись від установлених правил і 
порядку, тому існують такі методи подолання стереотипів: виявлення догми (скла-
дання переліку найважливіших передумов, які використовує компанія в повсяк-
денній діяльності; виділення їх у списку стереотипів, розуміння чому вони існують, 
спроба замінити їх на альтернативи), пошук абсурдності (погляд на свій бізнес очима 
клієнта, це дозволяє знайти дрібниці, які для клієнта є абсолютно абсурдними; в 
результаті народжується нова ідея для покращення збуту результатів своєї 
діяльності), прийняття «екстремальних» рішень, пошук можливості для «і» (здат-
ність компанії не ставити клієнта перед вибором, наприклад взяти старіше, але 
дешевше, чи новіше, але дорожче, а запропонувати йому такий варіант, в якому б 
клієнт був у виграші з будь-якого боку) [1]. 

Другою «лінзою» є виявлення і комбінування трендів, що являє собою аналіз 
тенденцій не лише своєї сфери діяльності, але й демографічної, технологічної, 
геополітичної та інших сфер. Для того щоб успішно використати цю «лінзу» 
необхідно звернути увагу на зміни зовнішнього середовища і виявити його вплив на 
бізнес. Це можливо здійснити, виконуючи такі дії: йти туди, де ще не було 
конкурентів (самостійний аналіз і дослідження певного явища, чи ринку, які в 
майбутньому зможуть приносити чималий прибуток); посилювати слабкі сигнали 
(помітивши зміни і нові тренди на ранніх стадіях, слід взяти їх до уваги і діяти 
радикально); досліджувати контекст (детальне вивчення змін і нових трендів, для 
того щоб чітко розуміти як їх розвивати); шукати взаємозв’язки (після пошуку, 
аналізу трендів, слід знайти взаємозв’язок між ними і скобінувати їх). Яскравим 
прикладом використання цієї «лінзи» стала поява екскурсійних турів на Чорнобиль. 

Третя «лінза» — актив в роботу, поєднання ключових активів і компетенцій, 
кожна з яких може надати нові можливості для розвитку, а не виокремлення в бізнесі 
ряду підрозділів. Наприклад, компанія Дісней зрозумівши, що вона є світовим 
провайдером «тривимірних розваг» (їхні тематичні парки — актив), використала 
дану компетенцію для створення мюзиклів та театральних постановок з муль-
тяшними героями. Це стало можливим після того, як компанія визначила чим вона 
володіє і використала свої ресурси для створення нового продукту [2]. 

І четверта «лінза» — неявні потреби клієнтів, тобто це дослідження бажань 
клієнтів шляхом прямого спостереження (без анкетування і опитування), 
складання карти клієнтського досвіду (записи самими клієнтами своїх вражень з 
чітким вказанням недоліків і переваг), аналогії з других галузей (використання в 
своєму бізнесі досвіду компаній зовсім з іншої сфери діяльності), краудсорсінгу 
(використання «розуму тисяч людей», тобто створення інтернет-форумів і 
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соціальних мереж, де люди самі зможуть запропонувати нові ідеї і виразити 
думки; проте слід фільтрувати те, що пропонує «натовп», адже це може 
призвести до створення чогось абсурдного і провального) [3]. 

Таким чином, чотири «лінзи сприйняття» представляють собою будівельні 
блоки для народження нових революційних ідей, проривів, проектів у будь-якій 
ланці туристичного бізнесу і їх використання у повсякденній роботі будь-якого 
туристичного підприємства може призвести до розвитку туристичної інфраст-
руктури країни, освоєння нових ринків збуту, задоволення потреб споживачів та 
піднесення компанії на новий рівень. 
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15. СУЧАСНІ МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ 
ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ 
ПЕРСОНАЛОМ У ГОТЕЛЬНОМУ 
ПІДПРИЄМСТВІ 
І.Р. Гільфанова, Н.А. Семченко 
Національний університет харчових технологій 

В епоху ринкових відносин, високої конкуренції у готельному бізнесі жорстку 
боротьбу витримують лише ті готелі, які можуть запропонувати своїм клієнтам 
високоякісне обслуговування, а це неможливе без правильно-скерованого та 
професійно-підготовленого персоналу. Нам, майбутнім фахівцям-управлінцям 
будь-якої ланки організаційної структури готелю важливо знати, як правильно 
управляти і використовувати потенціал такої рушійної сили, як персонал задля 
забезпечення продуктивної роботи готельного підприємства, підвищення його 
конкурентоспроможності та отримання високого прибутку. Менеджер повинен 
розуміти, що на нього працюють люди, які мають різні здібності, характери та 
звички, тому він має ставитися до своїх працівників як до особистостей, і саме ці 
фактори в першу чергу повинні впливати на організацію роботи підлеглих [1].  

Існує безліч методів ефективного управління персоналом. Найпростішими, 
але досить ефективними є методи: адміністративні (ґрунтуються на владі, 
дисципліні та покаранні, відомі в історії як «метод батога»; вони спираються на 
адміністративну підпорядкованість об’єкта суб’єкту, на основі існуючої ієрархії 
управління; орієнтуються на такі мотиви поведінки, як усвідомлена необхідність 
трудової дисципліни, почуття обов’язку, культура трудової діяльності; діють 
через такі механізми: правові норми, інструкції, організаційні схеми, норму-
вання, накази, розпорядження, які використовуються в процесі оперативного 
управління), економічні (базуються на використанні економічних стимулів і 
відомі як «метод пряника»; за їх допомогою здійснюється матеріальне 
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стимулювання колективу, окремих працівників; це — економічні нормативи 
діяльності, система матеріального заохочення, участь у прибутках і капіталі, 
премії) та соціально-психологічні (засновані на використанні моральних 
стимулів до праці і впливають на персонал за допомогою психологічних 
механізмів з метою переведення адміністративного завдання в усвідомлений 
обов’язок, внутрішню потребу людини; цього можна досягти через: формування 
колективу, створення нормального психологічного клімату й творчої атмосфери; 
особистий приклад; задоволення культурних і духовних потреб працівників; 
встановлення соціальних норм поведінки і соціального стимулювання розвитку 
колективу; встановлення моральних санкцій і заохочення; соціальний захист) [1].  

Більш сучасні методи менеджменту пропонують використання так званих 3-х 
стилів: стиль участі (пояснити чому працівник важливий у команді, дати 
відчуття власної значущості; застосовується для нових членів команди, та 
працівників низьких ланок), безпосереднього керівництва (дати працівникам 
відповідь на 5 запитань Що?Де?Як?Чому?Коли?; працівники повинні знати що 
повинні робити, які їхні обов’язки, коли робота повинна бути завершена; цей 
метод часто застосовується з покоївками), командної роботи (обмін досвідом, 
спільне рішення проблем, колективні поради; застосовується при організації 
банкетів і подібних заходів) [2]. 

Для успішної діяльності готелю необхідно привертати увагу клієнта чимось 
незвичайним і новим, для цього необхідно шукати нові ідеї і втілювати їх у життя, 
використовуючи методи пошуку інноваційних ідей серед персоналу. Такими 
методами є: «альтер-его» (вирішення будь-якого питання з точки зору відомої 
людини), «сесія питань» (мозковий штурм, мінімум критики, максимум свободи 
думки), «символ» (представлення проблеми чи питання певним символом, який 
максимально відповідає цій проблемі; кожний елемент символу може бути 
відповіддю на питання), «виклик» (керівник формує уявну проблему, а персонал 
повинен вирішити її без будь-якої допомоги), «метод scamper» (вирішення проблеми 
шляхом заміни, комбінації, адаптації, модифікації, застосування, протиріччя) [3]. 

Отже, для ефективного управління керівник повинен розуміти роль особис-
тості працівника, знати його мотиваційні установки, вміти їх формувати та 
направляти згідно із завданнями, що стоять перед готелем. Сучасний процес 
управління персоналом містить у собі комплекс інноваційних механізмів, 
організованих навколо взаємодії працівників, активізації творчого потенціалу 
персоналу, інтеграції його зусиль на досягнення поставлених цілей.  
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16. УПРАВЛІННЯ ДІЛОВОЮ КАР’ЄРОЮ 
НА СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО 
ГОСПОДАРСТВА 
Д.М. Деркач  
Національний університет харчових технологій 

Побудова кар’єри в сучасному світі стає обов’язковою умовою самореалізації в 
професійній діяльності. Особливу роль у професійній діяльності відіграє кар’єра як 
процес свідомого здійснення «професійного або посадового просування», що сприяє 
отриманню людиною певного статусу, який гарантує професійне самоствердження.  

Кар’єра — це суб’єктивно усвідомлені власні судження працівника про своє тру-
дове майбутнє, очікувані шляхи самовираження й задоволення працею; це посту-
пальне просування по службових сходах, розширення навичок, здатностей, кваліфіка-
ційних можливостей і розмірів винагороди, пов’язаних з діяльністю працівника. 

Успішна кар’єра часто є результатом досягнення визначеного етапу кар’єри 
до визначеного віку. 

Формування кар’єри, як і будь-який процес, передбачає наявність цілей. Цілі 
кар’єри з віком можуть змінюватись в міру того, як змінюється сама людина: з 
ростом кваліфікації, просуванням по службі, зміною або переглядом цінностей 
тощо. 

За своєю сутністю кар’єра має стратегічний характер тому, що вона 
спрямована на просування працівника у майбутнє. Ціллю кар’єрної стратегії є 
забезпечення стійкості кар’єрного процесу. При здійсненні індивідуального 
просування використовуються такі принципи: безперервності, осмислення, 
швидкості, маневреності, економічності, примітності.  

При плануванні кар’єри порівнюються потенційні можливості, здібності цілі 
працівника з вимогами організації, її стратегії планами розвитку. В результаті 
планування розробляється програма (план) професійного і посадового зростання 
кожного працівника організації. Складається професіограма, в якій фіксується 
перелік позицій поступового розвитку працівника і шлях, який він повинен 
пройти, для того, щоб одержати необхідні знання, досвід, оволодіти потрібними 
навичками не тільки для ефективної роботи за даною посадою, а й для підготовки 
просування на вишу посаду. 

Управління діловою кар’єрою в готелі — це комплекс заходів, проведених 
кадровою службою, по плануванню, організації, мотивації і контролю службо-
вого росту робітника, виходячи з його цілей, потреб, можливостей, спроможнос-
тей і схильностей, а також виходячи з цілей, потреб, можливостей і соціально-
економічних умов готелю. Управління діловою кар’єрою дозволяє досягти 
відданості робітника інтересам готелю, підвищення продуктивності праці, 
зменшення плинності кадрів і більш повного розкриття спроможностей людини. 

Керівники і менеджери готелю використовують дані про планування ділової 
кар’єри працівниками для того, щоб зробити кар’єрне просування людини 
сильним мотивуючим фактором. Якщо працівник зможе бачити бажані для себе 
перспективи просування в даному готельному комплексі, його навряд чи 
зацікавлять пропозиції більш високої зарплатні. 
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Навчальний процес не повинен обмежуватися передачею учневі необхідних 
професійних знань і навичок, а спрямовуватись на розвиток у них здібностей і 
бажання освоювати нові сфери знань, опановувати нові спеціальності. 

Врахування заслуг, подяка за виконану роботу підсилюють стимули до праці. 
Мотиваторами служать не лише різні премії, пам’ятні подарунки. Характер 
винагороди праці залежить від її кількості та якості, а також від задоволення 
побажань і надій самих працівників. Один з найбільш дієвих мотивів творчої 
праці — просування по службі. 

Кожному великому готелю, відповідно до його особливостей, можливостей і 
традицій, необхідні розробка, впровадження і постійне удосконалювання системи 
стимулів, яка повною мірою забезпечуватиме інтереси і працівників, і готелю в цілому.  

Атестація — це спосіб мотивувати співробітників підприємства на критичне 
відношення до самооцінки. Атестація дає можливість об’єктивно оцінити сильні 
й слабкі сторони кожного співробітника й намітити програму подальшого профе-
сійного розвитку. 
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Туризм є привабливим інструментом для економічного розвитку, зокрема, в 
країнах, що розвиваються. Він допомагає багатьом країнам, що розвиваються, 
позбавитися залежності від сільського господарства та обробної промисловості. 
Будучи здатним приносити необхідні валютні доходи і сприяти зростанню рівня 
зайнятості населення, туризм став популярним доповненням до політики 
економічного розвитку багатьох країн(регіонів): Африки, Азії, Південної та 
Центральної Америки. 

Туризм — привабливий економічний інструмент розвитку. 
Потенційні економічні вигоди від туризму є головною причиною для розвитку 

країни за рахунок трьох позицій. По-перше, тенденція до попиту на міжнародні 
поїздки,а саме в країни, що розвиваються, за прогнозами зростатиме з кожним 
роком, чому сприяють порівняно низькі ціни, цікавість та туристичні вподобання 
людей в розвинених регіонах, таких як Європа, Азія і Північна Америка. По-
друге, еластичність попиту за доходом для туризму означає, що при зростанні 
доходів населення у розвинених країнах, більше наявних доходів буде спрямо-
вана на подорожі до країн, що розвиваються (особливо з огляду на доволі низьку 
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вартість подорожей до цих країн). І, по-третє, країни, що розвиваються, 
потребують іноземну валюту для підтримки їх ініціатив економічного розвитку і 
для задоволення потреб своїх жителів. 

У зв’язку з цим країни, що розвиваються більше заохочують розвиток ту-
ризму, тоді як сільське господарство та виробництво відходять на другий план. 
(При тому, що 50 – 70 відсотків людей в країнах, що розвиваються, безпосе-
редньо залежить від сільського господарства та промисловості. Однією з основ-
них проблеми із сільським господарством є те, що країни можуть бути надмірно 
залежними від декількох конкретних культур або продуктів. У конкуренції на 
світовому ринку, де зовнішні ціни є неконтрольованими і непередбачуваними, 
країни, які залежать від сільського господарства мають ненадійні і непослідовні 
джерела доходу. У цих випадках туризм може зіграти свою роль у диверсифікації 
економіки і доповнення доходу в рахунок сільського господарства. Наприклад, 
після введення туризму в Карибському басейні острівних країн, сектор туризму 
приніс в шість разів більше доходу ніж від всіх традиційних статей доходу (пр. 
експорт сільськогосподарської продукції) ($ 9 млрд.). 

Туризм, як виробництво, вимагає такого ж доступу до землі, праці, капіталу і 
ресурсів. Тим не менш, туризм, може бути більш життєздатною альтернативою 
для країн, що розвиваються. Більшість країн мають основну сировинну базу 
матеріалів, необхідних для створення індустрії туризму. Незалежно від того, 
використовуючи спадщину, архітектуру, пейзажі, водні ресурси або людей, 
поєднання природних і культурних ресурсів, країни, що розвиваються, 
заохочують туристів до мандрівок на своїй території. 

Попит на туризм буде залишатися високим, чому сприятимуть досягнення в 
технології скорочення часу, необхідного для подорожі; відстань між споживачем 
і туристичним продуктом буде ставати все меншою. 

Але у зв’язку з початковими витратами, необхідними для створення інфраст-
руктури туризму та залучення відвідувачів у країни, що розвиваються, може знадо-
битися імпорт значної кількості матеріалів і праці, а також іноземних інвестицій. 
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Новітньої тенденцією сучасного музеєзнавства є пошук нових форм музеєфікації 
етнокультурного та природного середовища як єдиного цілого. Ця тенденція полягає 
в зародженні нового напряму в скансенологіі — екомузеології, націленої на 
найбільш повний показ зразків самобутньої традиційної культури місцевого 
населення, органічно пов’язаної з природним середовищем. Новий тип музею 
розглядається як соціокультурний інститут, значно виходить за традиційні рамки 
інтерпретації спадщини та культурно-освітньої діяльності, що дозволяє йому 
повніше інтегруватися в навколишнє середовище і гарантувати збереження 
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зникаючих етнокультурних особливостей населення в місцях його компактного 
проживання. 

На відміну від звичайного архітектурно-етнографічного музею під відкритим 
небом — скансену, де в основному представлені пам’ятки, вилучені з природного 
життєвого середовища, екомузеї присвяченій, в першу чергу, місцевому насе-
ленню в його етнокультурному та природному оточенні, і пам’ятки спадщини 
відновлюються на первісному місці знаходження. 

В широкому розумінні екомузеї — ініціативи, спрямовані на охорону та 
експозицію унікальних пам’яток місцевої спадщини, активізацію і залучення в це 
членів місцевих громад, покращення якості життя сільських жителів у дусі 
сталого розвитку. Екомузеї можуть виступати складовою регіональних, націо-
нальних або міжнародних зелених маршрутів — greenways [4]. У Польщі вони 
розвиваються, наприклад, на зеленому маршруті Бурштиновий Шлях (екомузеї 
Ланцкорона, екомузеї Бабина Гура або екомузеї Опатія-Іваніска). Численні 
локальні екомузеї відкриваються в Дольному Слензке, серед них екомузеї Ди-
маркі в Тархаліцах або екомузеї Цістерскіе в Любяже, які дуже прикрашають 
маршрут Уздовж Одра. У Бещадах на маршруті «Зелений велосипед» у Східних 
Карпатах з’явився зразковий екомузеї «Три культури в Лютовіска» [1, 3 – 4]. 

На думку Лисюка В. [1], екомузеї — це мережа розташованих на території 
району об’єктів, які являють собою «живу» колекцію, яка демонструє природні 
та культурні багатства регіону і служить джерелом додаткового доходу для 
місцевих жителів. Характерні риси регіону представляються у вигляді з’єднання 
природних особливостей і діяльності людей, минулого і справжньої. Екомузей 
показує автентичність місця шляхом презентації природно-культурних ресурсів і 
діяльності його мешканців, об’єднуючи це з просуванням, пізнанням і розвитком 
регіону, створюючи при цьому можливість інтеграції людей та ініціатив. 

Термін «екомузеї» вперше був введений у Франції Хуго де Варіній в 1971р., а 
перші ініціативи, що отримали статус екомузеїв, з’явилися в Ле Креусот в 1974 р. 
і в Гранде Ланде в 1975 р. [3].  

До основних критеріїв екомузеїв в наукових джерелах [1 – 3] відносять: 
– підґрунтям екомузеїв виступає місцева природна і культурна спадщина, яка 

і є способом його збереження, культивування та експонування; 
– базуються на автентичних елементах спадщини, для його переробки і 

пожвавлення; 
– створюються і управляються «знизу» (наприклад, місцевою регіональною 

організацією або установою); 
– пропагують технології та транспортні засоби, сприятливі для навколиш-

нього середовища; 
– інтегрують всі ключові елементи: інформаційний центр з документацією, 

місця і об’єкти, розташовані на території регіону, «живі» майстер-класи і покази, 
мережу маршрутів і стежок, події на маршруті — в об’єднаний турпродукт; 

– допомагають появі та зміцненню національної самосвідомості та активізації 
місцевих громад. 

Серед характерних елементів екомузею прийнято виділяти: інформаційний центр з 
документацією, список пам’яток (експонатів), майстер-класи та демонстраційні пока-
зи, мережу позначених маршрутів і стежок, циклічні та разові свята, організовувати 
для підвищення привабливості та привертання уваги до пропозиції екомузею, а також 
з метою ознайомлення відвідувачів з місцевими звичаями і традиціями. 
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Екомузеї як живий етноорганізм сучасного суспільства може стати важливим засо-
бом ідентифікації місцевими жителями їх культурних традицій і цінностей природного 
оточення, засобом підтримки почуття общинної солідарності. 

В Україні цей тип музеїв ще не отримав свого визнання, хоча типологічно близькі 
до екомузею форми збереження етноландшафтної спадщини в нашій країні існують 
завдяки організації регіональних ландшафтних парків. Перспективними, на думку 
авторів, території для створення екомузеїв в Україні є національні природні парки: 
«Карпатський», «Швацький», «Подільські Товтри», «Гуцульщина» тощо. 
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Підприємство є відкритою системою, яка взаємодіє із зовнішнім середовищем, 
тому оцінювання ефективності управління підприємством має проводитися на 
основі оцінок зовнішньої та внутрішньої ефективності управління. Оцінювання 
зовнішньої ефективності управління підприємством ґрунтується на оцінці рівня 
збалансованості інтересів підприємства та груп суб’єктів зовнішнього середовища, з 
якими воно взаємодіє (інвесторами, споживачами, постачальниками, органами, що 
регламентують, їх діяльність та конкурентами). Це дозволило виділити п’ять 
складників оцінки за цим напрямом та сформувати систему показників за кожним із 
них.  

Оцінювання внутрішньої ефективності управління підприємством має ґрунтува-
тися на узагальненій оцінці ефективності за окремими елементами, що складають 
цілісну систему управління підприємством. До елементів внутрішньої структури 
системи управління підприємством відносять керовану підсистему, яку складають 
управлінський персонал, організаційну структуру управління, технології управління 
та організаційну культуру, також керуючу, до складу якої увійшли управління опера-
ційною, фінансовою, маркетинговою, інноваційною та інвестиційною видами діяль-
ності, а також управління персоналом підприємства. Отже, внутрішня ефективність 
управління підприємством оцінюється за оцінками чотирьох складових ефективності 
керуючої підсистеми та шістьма складовими ефективності керованої підсистеми 
управління. Виділені складники оцінки ефективності управління підприємством доз-
воляють визначити перелік відповідних показників оцінки.  

Перелік показників оцінки внутрішньої ефективності управління підприємством: 
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– Оцінка ефективності керуючої підсистеми (оцінка ефективності управлінського 
персоналу; оцінка ефективності організаційної структури управління; оцінка ефек-
тивності технології управління; оцінка ефективності організаційної культури). 

– Оцінка ефективності керованої підсистеми (оцінка ефективності управління 
операційною діяльністю; оцінка ефективності управління персоналом; оцінка 
ефективності управління фінансовою діяльністю; оцінка ефективності управ-
ління маркетинговою діяльністю; оцінка ефективності управління інвестиційною 
діяльністю; оцінка ефективності управління інноваційною діяльністю). 

Перелік показників оцінки зовнішньої ефективності управління підприємством: 
– Збалансованість інтересів між інвесторами та підприємством; 
– Збалансованість інтересів між постачальниками та підприємством; 
– Збалансованість інтересів між споживачами та підприємством; 
– Збалансованість інтересів між органами, що регламентують, та підприємством; 
– Збалансованість інтересів між конкурентами та підприємством. 
Отже, ефективність — це комплексна характеристика управління підприємства, 

яка відображає ступінь досягнення цілей його діяльності. Для її оцінювання має бути 
застосована складна система показників, яка включає різні їх види (за способом 
визначення, значенням та характером впливу на кінцевий результат).  

Підвищення ефективності управлінської праці у готелі «Прем’єр Палац» має 
проходити покроково. Процес адаптації форм організації управлінської праці 
повинен складатися з послідовного виконання наступних етапів:  

– формування складу функцій управління з обрахунком конкретних існуючих 
умов роботи;  

– регламентації існуючої системи управління, оптимізації управлінських 
процесів та їхньої автоматизації;  

– удосконалення системи контролю, для забезпечення безперервного процесу, 
спрямованого на досягнення цілей і завдань корпорації, за допомогою системи 
виявлення й усунення виникаючих в управлінні проблем;  

– формування й удосконалення корпоративної культури;  
– удосконалення системи роботи з кадрами (в першу чергу, управлінського 

апарату). 
Дослідження чинників підвищення ефективності управлінської праці 

дозволяє запропонувати, як напрямок раціоналізації форм її організації, 
створення в готелі «Прем’єр Палац» підрозділів стратегічного розвитку і 
контролінгу. Пропоную в ході корпоративного стратегічного планування 
використовувати підхід до узгодження стратегічних цілей, які роздроб-
ляються для різних підрозділів. Для кожної мети нижчого рівня визначати 
ключові показники результативності, а також систему узгоджених показників, 
що дозволяють розрахувати їх щодо цілей більш високого рівня. Це дозволяє 
сформувати систему оціночних показників для підрозділів стратегічного 
розвитку та бути основою побудови системи мотивацій для управлінського 
персоналу підрозділів всієї організації. 

Дані заходи доречно здійснювати, не змінюючи при цьому докорінно організаційну 
структуру підприємства, тобто витрати, пов’язані з їх реалізацією можна покрити, 
використовуючи наявні резерви. Слід пам’ятати, що капіталовкладення такого роду, 
обов’язково покриються за умов системності підходу до реалізації напрямків підви-
щення ефективності динаміки управлінської діяльності. 
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20. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
РОЗВИТКУ ДАЙВІНГУ, ЯК ТУРИСТИЧНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 
Є.В. Затірка 
Національний університет харчових технологій 

Дайвінг в Україні — не складова туристичної галузі, як у багатьох країнах світу, а 
скоріше клубний рух. За даними Департаменту підводної спадщини НАНУ, в країні 
близько 50 офіційно зареєстрованих та як мінімум близько 100 нелегально діючих 
дайв-центрів і дайв-клубів. Це конкуруючі між собою структури з різним рівнем 
технічної оснащеності і сервісу, який часто не відповідає елементарним нормам 
безпеки. Ще однією проблемою розвитку дайвінгу в нашій країні є те, що заняття 
дайвінгом доступно тільки для людей, доходи яких вище середнього рівня, через це 
даний активний вид відпочинку не може стати більш поширеним. 

Тим часом у всьому світі дайвінг-туризм — бізнес, що приносить хороший дохід 
власнику, податкові відрахування до бюджету та кошти на збереження і утримання 
підводних туристичних об’єктів. Україна має багатий потенціал для розвитку 
дайвінгу як складової туристичної галузі. Перспективний, але — не реалізований. 

Створено державне підприємство «Укрдайвінг», яке повинно консолідувати 
вітчизняний дайвінг-туризм, вивести його на єдину систему адміністрування та 
розробити і впровадити жорсткі правила гри в рамках чинного законодавства. 

За оцінками фахівців, акваторія Чорного моря, що належить Україні, для 
світового дайвінг-туризму може представляти не менший інтерес, ніж популярні 
нині у дайверів курорти Хургада і Мальта. Наше море багате флорою і фауною, 
його підводна культурно-історична спадщина воістину безцінна. 

Державний реєстр підводної спадщини України налічує сьогодні 879 пам’ят-
ників, які оглянуті та описані археологами, і, за оцінками вчених, близько 1000 
ще не досліджених або не виявлених об’єктів. Переважно це затоплені кораблі, 
військова техніка та предмети історичної значимості, які сьогодні піддаються 
безсоромно розграбуванню. На думку вчених, якщо не вжити заходів щодо 
охорони пам’яток сьогодні, через три-чотири роки ми остаточно втратимо всю 
свою підводну спадщину. 

Департамент підводної спадщини НАН України дії в рамках законів України 
«Про охорону археологічної спадщини» (від 18.03.2004 р.) та «Про охорону 
культурної спадщини» (від 08.06.2000 р.) і ряду інших нормативно-правових 
актів. Таким чином, Департамент — структура, що бореться за збереження 
пам’яток історії та контролює ситуацію. 

Завдання збереження підводної історико-культурної спадщини — це лише 
одна сторона проблеми стихійного розвитку дайвінгу в Україні. Не меншу 
занепокоєність викликають навчання початківців дайверів, проблеми безпеки, 
медичного страхування, рівень сервісу, кваліфікація інструкторів, безпеки самих 
дайверів і тих, хто себе до них зараховує. 
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У планах «Укрдайвінга» — три напрямки для розвитку дайвінгу: просвіт-
ницький, культурологічний та науково-дослідний. У числі заходів — закладка 
підводно-археологічних музеїв; проведення дайв-фестивалів; участь у ряді 
пошукових експедицій в акваторії Чорного моря з подальшим підйомом, 
паспортизація і музеєфікація знайдених об’єктів; проведення науково-практич-
них конференцій, участь у виставках та ін «Укрдайвінг» спрямований розробляти 
і рекомендувати нові маршрути, внести свої рекомендації з питань медичного 
страхування, технічного забезпечення і сервісного обслуговування. 

Отже, дайвінгом повинні займатися люди, які займаються цим професійно, 
зацікавлені в розвитку дайвінгу як галузі туризму та готові до відкритої і прозо-
рої роботи в рамках чинного законодавства. А головне — правила повинні бути 
такими, щоб дайверу в системі управління було дійсно краще, ніж поза нею. 
Тільки тоді можливі реальна зацікавленість усіх сторін у створенні цієї системи. 
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21. ПРИКЛАДНЕ ЗАСТОСУВАННЯ 
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
В МУЗЕЙНІЙ СПРАВІ 
Є.В. Затірка 
Національний університет харчових технологій 

Проаналізувавши роботу різних музеїв України та світу [1 – 4], можна зро-
бити висновок, що робота музеїв сьогодення спрямована на глобальне розши-
рення музейної аудиторії, а це вимагає від музею його вдосконалення, а можливо 
й повного переосмислення своєї діяльності. 

Серед нових форм і методів роботи музеїв світу можна виділити основні: засто-
сування інформаційних технологій, впровадження нової форми роботи — театралі-
зовані дійства (свята, реконструкція подій, обрядів тощо), комерційна діяльність. 

У своїй роботі автори хотіли би акцентувати увагу саме на застосуванні 
новітніх інформаційних технологій. В наш час розвиток науки сприяє музейній 
справі. На нашу думку, сучасний музей обов’язково повинен мати власний сайт, 
на якому має міститися електронна експозиція музею, або ж віртуальна виставка. 
Сайт має пропонувати вибір мови, аби розширити коло людей, які хочуть 
отримати інформацію про нього. Електронна експозиція має бути представлена 
повноцінно, тобто, як власне і в музеї, кожен експонат повинен мати належний 
етикетаж, або навіть більш детальну інформацію, аби віртуальний відвідувач міг 
задовольнити свою цікавість сидячи за комп’ютером, можливо, навіть в іншому 
куточку світу. Цікавим прикладом нових форм самостійного ознайомлення з 
експозиціями є інформаційні кіоски, які розташовані в виставкових залах і 
надають детальну інформацію. Так, наприклад, у Музеї історії в Атланті 
встановлено інформаційні кіоски в експозиції «Гіганти мезозойської ери». Крім 
допомоги в складанні індивідуальної програми відвідування, інформаційні кіоски 
розповідають про рептилій, що існували мільйони років тому на нашій планеті; 
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рекламують інші експозиції музею; надають інформацію про розклад роботи 
закладу. У музеї Лувру в експозиції Історія Сходу встановлено три інформаційні 
кіоски, з їх допомогою відвідувачі можуть зануритись в більш ніж 1000-річну 
історію, починаючи від зародження людської громади до появи перших міст, до 
«золотого віку» ісламської культури [3].  

Також, серед інформаційних нововведень окремо можна виділити [1, 3] вико-
ристання роботів-екскурсоводів в музейних екскурсіях (Новосибірський державний 
краєзнавчий музей), зображення поряд із стандартним етикетажем експонатів так 
званих QR — кодів, які допомагають відвідувачу музею (за наявності спеціальної 
програми в мобільному телефоні) одержати додаткову інформацію про об’єкт, що 
експонується. Це своєрідний навігаційно-туристичний сервіс. 

Безпосередньо приміщення музею потребує залучення нових технологій, 
таких як: мультимедійні проектори, аудіо гіди, плазмові панелі. Ці технології 
дають змогу привернути увагу молодіжної аудиторії, для якої сприйняття та 
засвоєння інформації за допомогою інноваційних технологій буде оптимальним. 
Так, наприклад, у вхідній зоні Ермітажу, у Великому парадному дворі Зимового 
палацу, в касах екскурсійного бюро встановлені мультимедійні кіоски з інфор-
маційними дисплеями Samsung, за допомогою яких відвідувачі музею можуть 
самостійно дізнатися про режим роботи та вартість вхідних квитків; отримати 
інформацію про екскурсії; відділи музею; клуби друзів Ермітажу; тимчасові 
виставки. У залах основного комплексу музею, на тимчасових виставках, а також 
у Зимовому палаці Петра І і Меншіковському палаці працюють плазмові й LSD 
панелі Samsung з освітніми програмами [3]. 

З часом, музеї починають виконувати все більшу соціальну роль, наприклад, вони 
несуть освітню функцію для всього суспільства, а особливо для дітей та юнацтва. На 
думку авторів, кожен сучасний музей має нести освітню функцію. Для цього необ-
хідно влаштовувати лекторії, музейні уроки, конкурси, програми, свята, інноваційні 
програми розвитку для дітей в залежності від специфіки самого музею.  

Саме для популяризації музеїв, їхньої освітньої функції у вересні 2012 року у Києві 
було відкрито київський науково-розважальний центр «Експеріментаніум». В центрі 
наочно демонструються закони та явища природи. Відвідувачам пропонують 
самостійно запустити хмару до стелі, перевірити електропровідність різних предметів, 
намалювати хитромудрий візерунок за допомогою маятника. Завдяки інтерактивним 
експонатам музею кожен відвідувач може відчути себе справжнім дослідником: 
власноруч збудувати мости без єдиного цвяха, спостерігати зародження торнадо, 
створити блискавку, змусити літати магніт. У залах музею можна побачити плазмову 
кулю Тесла, що створює ефект блискавок; скриньку Вуда, що пускає парові кільця; 
маятник Максвелла; тепловізор; а також міст Леонардо да Вінчі, збудований без 
жодного цвяха. Усі подібні інновації спрямовані на заохочення музейної аудиторії 
різного віку та професійних категорій та напрямків [4]. 

На думку авторів, інноваційні технології та поява нових методів роботи 
музеїв дає нове «дихання» музейній справі, навіть поштовх до її розквіту. Якщо 
сучасні музеї будуть вдаватися до нововведень, з кожним роком музейна 
аудиторія буде збільшуватись. 
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22. КОНФЛІКТИ В ГОТЕЛІ 
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Конфліктні ситуації в готелі зустрічаються досить часто. У психології готельного 
обслуговування виділена категорія «важких гостей», які в більшості своїй і гене-
рують конфліктні ситуації. Іноді персонал готелю піддається ворожому психологіч-
ному впливу. Психологи виділяють ролі, які найчастіше виконують агресивно 
налаштовані відвідувачі — важкі гості: конкурент, домінатор, місіонер, антагоніст і 
веселун. Такі гості можуть не тільки зіпсувати відпочинок іншим, але й затіяти 
серйозний скандал, який принесе готелю вельми багато проблем. 

Конкурент переконує персонал готелю, що запропонований йому номер, 
послуга та інше його не задовольняють, і він терміново потребує заміни. З 
гостями такого типу персоналу досить важко працювати. Найчастіше, дані 
ситуації закінчуються тим, що готель або надає аналогічну заміну клієнтові, або 
виплачує йому грошову компенсацію у разі невідповідності якості послуги та 
обслуговування реально заявленим. 

Домінатор постійно захоплює ініціативу і пригнічує співрозмовника — іншого 
гостя або готельного працівника. Домінатор дуже наполегливий і схильний вимовляти 
довгі промови. Такого гостя необхідно культурно ставити на місце, інакше він не 
тільки здатний відняти масу часу, але і отруїти відпочинок в готелі іншим 
постояльцям. Домінатор, користуючись «ефектом мас», здатний суттєво впливати на 
формування колективної поведінки. Практика готельної справи знає багато прикладів, 
коли лідер туристської групи заражає всю групу ідеєю про те, що послуги, що 
надаються готелем, виявляються неякісними та не в повному обсязі. У цьому випадку 
такого лідера необхідно ізолювати і проводити з ним серйозну бесіду. 

Місіонер любить повчати співробітників готелю, так як має багато міркувань 
та ідей, і він зазвичай промовляє їх з важливим або зарозумілим виглядом, 
посилаючись на свої знання і досвід. З даним типом клієнта досить легко буде 
залагодити відносини. Для цього потрібно парою професійних фраз поставити 
гостя в тупик. Не знайшовши відповіді на поставлене питання або створену 
ситуацію, місіонер просто віддасть перевагу ретируватися з місця спілкування. 

Антагоніст заперечує проти будь-якої пропозиції. Його агресивність може 
виражатися або стримано і логічно аргументовано (раціональний антагоніст), або 
вороже (залякуючий антагоніст). Раціональний антагоніст робить виклик персоналу 
готелю тим, що задає йому важкі питання, що часто виходять за рамки його 
компетенції. Залякуваний антагоніст заперечує всі пропозиції, висловлює коментарі, 
які не мають відношення до справи, підкріплюючи їх відповідними жестами. З такими 
гостями працювати дуже складно. Персонал готелю повинен в ситуації, що склалася, 
досягти компромісу сторін і виробити пропозицію, яка задовольняє антагоніста. Такий 
гість також часто викликає роздратування у персоналу готелю, провокуючи грубість, 
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скандали, нервозність, що, з одного боку, змушує компрометувати рівень сервісу 
готелю, а з іншого, — порушувати умови відпочинку інших гостей. 

Веселун у всьому бачить привід для веселощів і своїх дотепів, причому ці 
гостроти виникають у нього від несподіваної асоціації на кшталт «А ось у нас 
був випадок» або «На цю тему є хороший анекдот». Але нерідко гумор веселуна 
має на меті приниження і навіть образу інших відвідувачів та персоналу готелю. 
Контакти з такими гостями необхідно зводити до мінімуму, а в спілкуванні з 
гостями такого типу надавати перевагу лаконічності і серйозності. Всі скарги в 
готельній справі можна умовно розділити на чотири категорії: 

1. Невиконання або неналежне виконання готельних послуг. 
2. Несвоєчасне інформування гостей про зміни в умовах обслуговування. 
3. Недостовірна або неточна інформація про готельний продукт. 
4. Складання і підписання договору, що обмежує права споживача. Згідно 

дослідженням, проведеним Міжнародною асоціацією обслуговування клієнтів в 
СІЛА 91 % незадоволених клієнтів більше ніколи не скористаються послугами 
даного готелю і додатково розкажуть про все мінімум дев’яти співрозмовникам. 
54 – 70 % знову скористаються послугами готелю, якщо їх претензії будуть 
задоволені. А якщо вони будуть задоволені дуже швидко, то ця цифра зростає до 
95 %. Наступний легкий алгоритм допомагає контактному персоналу (особливо 
новим співробітникам) при виникненні конфлікту максимально ефективно його 
вирішити «Що робимо — Як робимо — Навіщо»: 

– Ізолюйте гостя від інших гостей (наскільки можливо) — Дуже ввічливо, 
аргументуємо тільки інтересами гостя «Прошу Вас, ходімо сюди, тут буде зручніше 
розмовляти» — Зняти публічну напруженість, не заважати іншим гостям. 

– Вислухайте — Уважно слухаємо (дивимося в очі. киваємо, міміка співчу-
ваюча). Задаємо уточнюючі питання і розбираємося, що сталося — Гостю легше, 
він виговорився! Ми розуміємо, що трапилося. 

– Вибачення – Просимо вибачення (у будь-якому випадку) «Вибачте за ситу-
ацію, що склалася ...» — Пом’якшення ситуації. 

– Пропонуємо рішення — У максимально ввічливій формі + коротко і 
лаконічно пояснюємо, чому саме це рішення пропонуємо. 
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23. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛІНГУ  
В ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ 
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Національний університет харчових технологій 

Контролінг як самостійна наука виник давно. Його необхідність зумовлена 
логікою розвитку управління. Першим доказом існування контролінгу стала 
поява ще у XV ст. при королівських дворах спочатку Англії, а відтак і Франції 
спеціалістів по контролінгу під назвою «контролер», завданням яких був доку-
ментальний супровід і контроль використання грошей та товарів. Про це засвід-
чують історичні відомості. 
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Система контролінгу — це принципово нова концепція інформації і управ-
ління, яку можна визначити як обліково-аналітичну систему, що реалізує синтез 
елементів обліку, контролю, планування, яка забезпечує як оперативне, так і 
стратегічне управління процесом досягнення цілей і результатів діяльності 
підприємства [1]. 

Система контролінгу визначає набір показників, які характеризують зміни як 
внутрішнього, так і зовнішнього середовища, на відміну від фінансового обліку, 
який відстежує в основному внутрішні зміни в господарській діяльності, та 
управлінського, який також враховує зміни всередині підприємства і, лише в 
певній мірі, за його межами. 

Під контролінгом розуміють концепцію ефективного управління фірмою і 
забезпечення її довгострокового існування. Концепція контролінгу передбачає роз-
робку філософії поведінки фірми, використання принципу прямого і зворотного 
зв’язку в біокібернетичному контурі регулювання, розробку енергетичного балансу, 
балансу навколишнього середовища, створення системи обліку витрат, активізацію 
нематеріальних факторів (комунікації, мотивація, стимулювання праці). 

Контролінг, на відміну від функціональних дисциплін, є синтетичною дисцип-
ліною, яка базується і розвивається на основі даних менеджменту, маркетингу, обліку, 
планування, аналізу та теорії управління. Цю науку можна розглядати як одну з 
концепцій конструктивного управління. Під конструктивним управлінням слід 
розуміти спеціально створену інтелектуальну систему для стратегічного управління 
розвитком підприємства методів планування, обліку й аналізу в їх єдності. Роль 
контролінгу в системі управління полягає в координації елементів, які входять в цю 
систему, забезпеченні планування, обліку й аналізу економічних показників 
господарської діяльності та прийняття рішень на основі отриманої інформації про 
тенденції розвитку фірми [2]. 

На мою думку, контролінг необхідно застосовувати на кожному підприємстві 
готельно — ресторанного господарства. Адже контролін містить в собі дуже 
важливі складові. 

На мою думку, правильна організація контролінгу дозволила б готелям покра-
щити якість своїх послуг, достойно крокувати поруч з конкурентами та не 
боятися зниження чи втрати доходу і постійних клієнтів. 

Адже контролінг контролює не лише фінансовий бік підприємства, а й ана-
лізує дане положення закладу на ринку, та визначає як його покращити. 
Пропонує керівництву певні управлінські рішення, які б позитивно сприяли 
роботі підприємства [3]. 

Контролінг дозволяє підприємству адаптуватися до постійної зміни середо-
вища та успішно виживати в умовах конкуренції. Адаптація вимагає здатності до 
розвитку, трансформації елементів господарської діяльності та системи управ-
ління в такому напрямку, який забезпечує виживання підприємства. 

Основною метою організації контролінгу в готелі є забезпечення отримання 
максимального прибутку. 

Контролінг в Україні — нове явище в організації, тому його впровадження 
може викликати опір. Щоб перебороти цей опір, швидко домогтися перших 
результатів, а потім затвердити на підприємстві стабільно працюючу систему, 
слід проаналізувати труднощі, що можуть виникнути, їхні причини і засоби, що 
дозволяють їм протистояти. 
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Правильно побудована система контролінгу спрямована «вперед», а не «назад». 
Тобто її завданням є не лише звіт про фактично здійснені витрати або отримані 
прибутки, а забезпечення менеджменту підприємства повною і якісною інформацією 
для прийняття рішень щодо планування майбутніх доходів і витрат[2]. 

Контролінг є складною системою, яка досліджує траєкторію стратегічного розвит-
ку підприємства на основі визначеної генеральної мети, матеріальних, вартісних і 
соціальних цілей підприємства, відстеження тенденцій розвитку виробничих програм, 
господарських процесів, інвестиційних проектів та фінансової діяльності на основі 
планування, обліку, аналізу та контролю сукупності економічних показників і забез-
печує інформацію для прийняття управлінських рішень [1]. 

На мою думку застосування контролінгу принесе гарний результат під-
приємствам і бажаний прибуток. 
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24. СУЧАСНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ХАРЧУВАННЯ У ГОТЕЛЯХ 
О.Б. Леонтьєва 
Національний університет харчових технологій 

Організація послуг харчування і напоїв — другий основний вид діяльності 
більшості готелів після номерного фонду, якою, зазвичай, займається велика 
кількість співробітників. Це здійснюється по двох причинах: 

– на відміну від готельних номерів, харчування і напої в підприємствах 
готельного господарства можуть надаватися як гостям, що проживають так і не 
проживають, ці послуги можуть складати великі об’єми; 

– надання послуг харчування і напоїв — відносно трудомістка послуга. 
Для багатьох ресторанних підприємств головна проблема полягає в тому, що 

під час обіду і вечері вони залишаються напівпустими. Аналіз послуг харчу-
вання, які надаються готельним підприємством, показує, що 70 % гостей не 
обідає, а біля 50 % не вечеряє в ньому. Вказана ситуація призвела до того, що 
значна кількість готелів переглянули функціонування підрозділу харчування і 
напоїв, і стали здавати свої ресторанні підприємства в оренду. До 50 % доходу 
підприємству харчування і напої готелів можуть приносити сторонні відвідувачі. 
За останній період часу зросло значення конференцій і зібрання всіх типів, що 
може позитивно вплинути на результати роботи служби харчування і напоїв. 

Конкурувати з багато численними ресторанами достатньо складно, так як 
харчування в готельних підприємствах повинно надаватися 24 години. 
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Більшість готелів в свою структуру включають одне або декілька підприємств 
харчування. Це можуть бути ресторани, бари, нічні клуби, кав’ярні тощо. 

Особливостями підприємств харчування готелів є: 
1. В структуру підприємства готельного господарства може входити декілька 

ресторанів, а може — ні одного. Для готелів, які входять в ланцюги, або готелі вищих 
категорій необхідна наявність мінімум двох ресторанів, один із яких має бути 
фірмовим. При цьому необхідно мати власні нічні клуби, бари, бенкетні зали і т. д. 

2. Ряд готельних підприємств поряд з рестораном надають перевагу наявності 
у своїй структурі кафе; інколи це є єдиним місцем, де надають послуги 
харчування (в готелях класу «1 зірка — 2 зірки»). Кафе — це заклад ресто-
ранного господарства з широким асортиментом страв нескладного приготування, 
кондитерських виробів і напоїв, в якому застосовується самообслуговування або 
обслуговування офіціантами. 

3. В підприємстві готельного господарства може бути декілька різновидів барів: 
– лобі-бар — розміщується у вестибюлі підприємства готельного госпо-

дарства, с зручним місцем для зустрічей; 
– ресторанний бар — знаходиться в залі ресторану, зазвичай, являє собою 

елемент інтер’єру; 
– бар при басейні — характерний для курортних і висококласних готелів; 
– міні-бар — маленькі бари з холодильниками в гостевих кімнатах, в яких 

запаси напоїв поповнюються кожного дня; 
– допоміжний бар — у великих готельних підприємствах їх може бути 

декілька, їх розміщують на поверхах, і тут зберігаються напої для обслуго-
вування гостей на поверхах. 

4. Важливою складовою в роботі підрозділів харчування і напоїв є торгівля 
спиртними напоями, яка може приносити значну частину доходів. Ріст доходів 
може забезпечити об’єм продажу алкогольних напоїв. 

5. Організація обслуговування в ресторанах (кафе) підприємств готельного 
господарства має наступні варіанти: 

– повний пансіон (Full Board — FB), тобто трьохразове харчування; 
– наполовину пансіон (Half Board — НВ) сніданок і вечеря або сніданок й обід; 
– тільки сніданок (Bed and Breakfast — В&В); 
– all inclusive (включене все) — особливі умови в готелях, які працюють по 

системі клубного відпочинку, в яких передбачене трьохразове харчування і 
великий вибір безкоштовних закусок і напоїв протягом дня. 

6. Особлива увага в готелях надається сніданкам, так як на них приходять 
майже всі гості. Розрізняють наступні види сніданків : 

– континентальний: чай, кава, какао, хлібобулочні вироби, мед, джем, масло; 
– англійський континентальний сніданок, доповнений наступними стравами: 

яйця, риба, злакові; 
– шведський стіл: широкий вибір страв із вільним доступом, асортимент 

залежить від категорії підприємства готельного господарства; 
– сніданок із шампанським: пропонується в районі 10-12 годин, включає чай, 

кофе, алкогольні напої (шампанське, вино), холодні закуски, салати, супи, десерти; 
– крім вище вказаних видів сніданків, існують інші види, які дають змогу 

врахувати вподобання гостей. 
Окрім організаційного принципу в обслуговуванні номерів менеджер з 

обслуговування повинен прогнозувати попит на найближчу перспективу.  
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25. ІНТЕГРАЦІЯ МУЗЕЇВ У СФЕРУ 
ДОЗВІЛЛЯ 
М.Ю. Меліхова  
Національний університет харчових технологій 

З кінця ХХ ст. універсальною моделлю музею в закордонних країнах вважається 
«відкритий музей», тобто культурно-освітній комплекс музейного типу, який, окрім 
функції музею (збирання, збереження та експонування), виконує освітні, виховні та 
розважальні функції. Донедавно в закордонних музеях культивувались традиційні 
форми експонування (скляні вітрини, одноманітні відомості про автора), детальнішу 
ж інформацію можна було отримати під час екскурсії. Нині культурно-прос-
вітницька діяльність музеїв зазнала суттєвих змін. Зарубіжні музеї намагаються 
організувати свою роботу так, щоб відвідувач міг ознайомитись з будь-якою 
експозицією самостійно, не очікуючи екскурсії. Способи надання інформації: 
етикетаж, путівники та брошури з конкретних експозицій, аудіо записи, відео 
матеріали, комп’ютерні програми. 

Сьогодні інтеграція музеїв у сферу дозвілля виявляється у таких формах як: 
– створення в музейних закладах функціональних приміщень для проведення 

заходів дозвілля — концертних залів, клубних кімнат, оглядових майданчиків, 
атракціонів, гральних куточків, дитячих кімнат; 

– проникнення «індустрії дозвілля» в музеї — відкриття магазинів, сувенірних яток, 
оренда музейних приміщень для проведення рекреаційних та розважальних заходів; 

– використання в музейній діяльності таких форм роботи, як гуртки, хобі-
групи, театральні, музичні, літературні студії, організація свят, тематичних 
вечорів, конкурсів, фестивалів, творчих лабораторій [2]. 

На сьогодні така музейна політика є органічною в контексті загальних 
світових тенденцій і спрямована на розширення кола музейної аудиторії. 
Реалізація якої має відбуватися через спеціальні програми для різних соціально-
демографічних груп, освітні акції, роботу інформаційних кімнат, «сімейних» 
центрів, заходів дозвілля, зрештою, просто через спілкування з друзями у 
кав’ярні, або ресторані музейного закладу [1,3]. 

Сучасні музеї мають бути культурно-мистецькими центрами дозвілля. У них 
повинні працювати соціальні відділи, служби дозвілля, створюватися мистецькі 
об’єднання. 

Звертаючись до закордонного досвіду музеїв як культурно-мистецького 
центру, хотілось би навести наступні приклади. Так, наприклад, виставковий 
комплекс «Тейт-Модерн» (Великобританія) має експозиційний зал, магазини, 
сувенірні ятки, кав’ярні, оглядові майданчики, глядацький зал. Музей науки 
(Іспанія) має комп’ютерний планетарій, виставкові зали, глядацький зал, 
майстерню для школярів, навчальні аудиторії. Центр імені Кеннеді (США) має 
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сувенірні магазини та ресторани, систематично проводить безкоштовні куль-
турно-мистецькі та розважальні заходи для молоді. Своєрідну форму співпраці 
з дорослим населенням пропонують музеї Великобританії: у Британському 
музеї можна орендувати приміщення для приватних прийомів, урочистого 
обіду або вечора відпочинку. Дозвілля можна організувати в Єгипетській 
галереї скульптур, Єгипетській галереї мумій, Античній залі, спеціальних 
приміщеннях музею [4]. 

Отже, серед основних тенденцій розвитку музейної справи та інтегрування 
музеїв у сферу дозвілля слід виділити: 

– інтеграцію музейних програм у сферу дозвілля;  
– збереження та популяризація життя місцевих культурних общин та їх 

самобутності на тлі глобалізації;  
– збагачення духовного життя людини шляхом активізації зв’язку «мистецт- 

во — історія — індивідуальний досвід»;  
– розвиток віртуальних музеїв і мультимедійних проектів, що змінює 

контакти з глядацькою аудиторією і дає змогу відвідувачам ознайомитись з 
колекціями музеїв різних країн;  

– розширення музейної діяльності за межі музейного закладу, в регіони 
країни;  

– розвиток музеїв як туристичних об’єктів. 
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26. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 
МІЖНАРОДНОГО ТРИЗМУ 
Ю.О. Мельник  
Національний університет харчових технологій 

Згідно з останніми даними Барометра міжнародного туризму ЮНВТО, у  
2012 р. число міжнародних туристичних прибуттів зросло більш ніж на 4 % і 
склало 1035 млрд. Після того, як показник 2011 року склав 996 млн. туристів, а в 
2012 виріс на 39 млн., число міжнародних туристських прибуттів вперше в історії 
перевершило мільярдний рубіж Попит був хорошим протягом всього року, 
причому в четвертому кварталі навіть більш високим, ніж очікувалося. 

Зростаючі економіки (+4.1 %) повернули собі лідируючі позиції, обійшовши 
розвинені країни (+3.6 %), причому найбільш успішних результатів домоглися 
Азіатсько-Тихоокеанські ринки. Очікується, що в 2013 р. Темпи зростання 
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туризму збережуться, хоч будуть дещо нижче рівня 2012 р. (+3 % – +4 %), що 
відповідає довгостроковим прогнозом ЮНВТО. 

Серед регіонів найбільш високих результатів досягнуто у Азіатсько-Тихо-
океанському регіоні (+7 %), а серед субрегіонів список кращих очолюють Південно-
Східна Азія, Північна Африка (+9 % кожен) і Центральна та Східна Європа (+8 %). 

ЮНВТО прогнозує, що число міжнародних туристських прибуттів в 2013 році 
зросте на 3 % – 4 %., що значною мірою збігається з довгостроковим прогнозом 
на 2030 р.: в середньому +3.8 % в рік на період 2010 – 2020 рр. Цей прогноз 
підтверджується Індексом впевненості ЮНВТО, що складається на основі 
опитування більше 300 експертів у всьому світі, За очікуваними показниками 
зростання регіонів в 2013 р. кращі перспективи має Азіатсько-Тихоокеанський 
регіон (+5 % – +6 %), за яким слідують Африка (+4 %), Американський регіон 
(+3 % – +4 %), Європа ( +2 % – +3 %) і БлизькийСхід (0 % – +5 %). 

Число міжнародних туристських прибуттів в Європу, самий відвідуваний 
регіон світу, збільшилася на 3 %, що є досить позитивним результатом на тлі 
нинішньої економічної ситуації і після високого результату 2011 року (+6 %). 
Загальна кількість прибуттів досягла 535 млн., що на 17млн. більше ніж у 2011 р. 
Серед субрегіонів кращими стали турнапрямки Центральної та Східної Європи 
(+8 %), за якими іде Західна Європа (+3 %). Турнапрямки середземноморської 
Європи (+2 %) зміцнили свої відмінні результати у 2011 р. і в 2012 р. 
повернулися до своїх звичайних темпів зростання. 

В Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (+7 %) число прибуттів в 2012 р. зросло 
на 15 млн., і загальне число міжнародних туристів склало 233 млн. Південно-
Східна Азія (+9 %) виявилася кращою серед субрегіонів в значній мірі завдяки 
проведенню політики сприяння розвитку міжрегіонального співробітництва та 
координації діяльності в галузі туризму. Впевнені темпи зростання також були 
зафіксовані в Північній Азії (+6 %) внаслідок відновлення в’їзного та виїзного 
туризму в Японії, в той час як в Південно-Східній Азії (+4 %) і Океанії (+4 %) 
вони були порівняно більш слабкими. 

В Американському регіоні (+4 %) число прибуттів зросло на 6 млн., і загальний 
показник склав 162 млн. Лідирували за показниками темпів зростання тур напрямків 
в Центральній Америці (+6 %), в той час як в країнах Південної Америки (+4 %) 
спостерігалося їх деяке уповільнення в порівнянні з двозначними показниками 
зростання в 2010 і 2011 рр. Країни Карибського басейну (+4 %), з іншого боку, 
перевершили свої показники за два попередні роки, в той час як країни Північної 
Америки (+3 %) зміцнили свої результати порівняно з 2011 р. 

Африка (+6 %) успішно відновила свої темпи зростання після спаду в 2011, 
коли число прибуттів скоротилося на 1 % головним чином через негативні події в 
Північній Африці. По числу прибуттів був досягнутий новий рекорд (52 млн.) 
завдяки відновленню темпів зростання туризму в Північній Африці (+9 % 
порівняно зі скороченням на 9 % в 2011 році) і зростанню туризму в 
турнапрямків країн на південь від Сахари (+5 %). На Близькому Сході (–5 %) 
результати покращилися після 7 % зниження в 2011 р., і тим не менш, згідно з 
оцінками, в регіоні було зареєстровано на 3 млн. туристських прибуттів менше в 
2012 році незважаючи на явнее відновлення темпів зростання туризму в Єгипті. 

Доходи свідчать про позитивні тенденції в області прибуттів. 
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Наявні дані по міжнародним туристським доходам і видаткам за перші дев’ять 
місяців 2012 р., підтверджують позитивні тенденції в області прибуттів. 

Серед 10 турнапрямків-лідерів особливо істотно доходи зросли в Гонконзі 
(Китай) (+16 %), США (+10 %), Великобританії (+6 %) і Німеччині (+5 %). У той 
же час, у великій кількості турнапрямків світу надходження від міжнародного 
туризму збільшилися на 15 % або більше — Японія (+37 %), Індія та Південна 
Африка (+22 % в кожній), Швеція та Республіка Корея (+19 % в кожній ), 
Таїланд (+18 %) і Польща (+16 %). 

Традиційні донори туристичного ринку демонструють позитивний динамізм. 
Хоча найвищі показники зростання витрат за кордоном серед десяти 

провідних донорів належать країнам з ринковою економікою — Китай (+42 %) і 
Росія (+31 %) — домоглися особливо високих результатів. 

В Європі, незважаючи на економічний тиск, витрати на міжнародний туризм в 
Німеччині були на високому рівні +3 %, у той час як Великобританія (+5 %) відновила 
позитивні темпи зростання після двох невдалих років. В Американському регіоні, як в 
США так і Канаді, цей показник зріс на 7 %. З іншого боку, у Франції (–7 %) та Італії  
(–2 %) було зареєстровано скорочення витрат на подорожі. До числа менш великих 
ринків, на яких спостерігався суттєвий приріст витрат на подорожі, відносяться: 
Венесуела (+31 %), Польща (+19 %), Філіппіни (+17 %), Малайзія (+15 %), Сау-
дівськаАравія (+14 %), Бельгія (+13 %), Норвегія і Аргентина (+12 % в кожній), 
Швейцарія та Індонезія (+10 % в кожній). 
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27. ІНКЛЮЗИВНИЙ ДИЗАЙН В ГОТЕЛЯХ 
Ю.В. Миць 
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«Інклюзивність» — це рівна доступність об’єктів, культурних і освітніх програм, 
побутової техніки і т.д. для людей без інвалідності та людей з інвалідністю. 

Основними користувачами доступного і інклюзивного середовища є: 
– люди, які користуються інвалідними колясками, передбачається універ-

сальний доступний транспорт, доступні шляхи пересування, що виключають 
сходинки і забезпечують поступове пересування з рівня на рівень; 

– люди з порушеннями опорно-рухового апарату, забезпечується проект, який 
скоротить відстані або усуне необхідність довго перебувати в положенні стоячи; 

– люди з порушеннями зору; для цієї категорії передбачені колійні покаж-
чики, альтернативних форматів друкованої інформації, таких як азбука Брайля, 
великий шрифт, аудіо записи; 

– люди з вадами слуху, інклюзивність полягає у встановлені системи індук-
ційних петель і пасивних інфрачервоних систем; 

– люди з вадами інтелекту, для яких необхідна наявність документів, напи-
саних простою мовою, а також логічного внутрішнього планування об’єктів; 

– люди з психологічними порушеннями.  
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Крім інвалідів інклюзивністю приміщень можуть користуватись ряд гостей, а саме: 
люди з тимчасовими травмами, вагітні жінки та батьки з дітьми, люди з дитячими 
колясками, люди похилого віку, люди, які подорожують з габаритним багажем. [1] 

В основу філософії інклюзивного дизайну покладено ідею створення такого 
середовища, продуктів і послуг, які були б корисними для всіх, а не тільки для 
людей з інвалідністю. Співробітники центру сформулювали сім принципів 
інклюзивного дизайну: 

1. Принцип рівності у використанні. Дизайн повинен бути призначений для 
використання людьми з різними фізичними можливостями. 

2. Гнучкість у використанні. Дизайн повинен відповідати множині різнома-
нітних уподобань і здібностей індивідуума. 

3. Простий та інтуїтивно зрозумілий дизайн. Незалежно від досвіду, знань, 
мовних навичок та рівня концентрації в цей момент, користувачу повинно бути 
зрозумілим, як саме використовувати продукт. 

4. Інформація, яка легко сприймається. Дизайн повинен ефективно 
повідомляти користувачу необхідну інформацію, незалежно від умов довкілля та 
особивостей сприйняття самого користувача. 

5. Недопустимість помилки. Дизайн повинен звести до мінімуму небезпеку 
або негативні наслідки випадкових або неумисних дій. 

6. Незначні фізичні зусилля. Споживач повинен максимально ефективно та 
комфортно користуватись дизайном, докладаючи мінімум зусиль. 

7. Розмір і простір для доступу у використанні. Відповідний розмір і простір 
повинні забезпечуватися для зручного підходу, доступу, маніпуляції та використання 
продукту всіма споживачами, незалежно від зросту, статури або рухомості. [3] 

При проектуванні готелю з інклюзивним дизайном необхідно враховувати 
основні технологічні вимоги до приміщення, які будуть важливими для людей з 
інвалідністю, але не помітними для інших гостей. Існують певні стандарти для 
доступного дизайну, які у 2010 році офіційно ухвалило міністерство юстиції США: 

1. Діапазон досяжності було зменшено до наступних: ніщо не може бути 
розміщений вище, ніж 48 дюймів або менше, ніж 15 дюймів. 

2. Відстанні між санвузлами: санвузол повинен бути розташований в 5 x 5 
вільного простору.  

3. Готельні номери повинні забезпечувати можливість проживання людей з 
обмеженими можливостями в стандартному номері. Крім того, гості з 
обмеженими можливостями повинні бути в змозі зробити попереднє замовлення 
для доступних номерів в ту ж годину і в тому ж порядку, як інші гості. 

4. Інвалідні коляски (і інші пристрої, призначені для використання людьми з 
порушенням рухливості) повинні бути дозволені у всіх областях, відкритих для 
пішохідного використання, тобто існує певний стандарт ширини проходів, який 
становить мінімум 1800 мм.  

5. Люди, які користуються допомогою мають таке ж право доступу у всі 
публічні приміщення, як і представники громадськості. Люди з психічними 
відхиленнями, які використовують службових тварин, навчених для виконання 
конкретного завдання, також охоплюються. Стандарти дозволяють також вико-
ристання мініатюрних коней, службових тварин в конкретних випадках. 

6. Тексти високої контрастності та написані шрифтом Брайля повинні висіти 
на дверях кожного номеру, які необхідно проектувати з доводчиками. 
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7. Доступні номери повинні мати розміри ванної кімнати такого ж розміру, як 
і номери для інвалідів. 

8. При басейні проектувати доступні засоби в’їзду / виїзду, в тому числі ліфт 
для басейну або похилий вхід, а також поручні по площині басейну. 

9. Номери: не більше 10 відсотків мобільно-доступних номерів можуть бути 
використані для обладнання комунікаційних можливостей для людей з порушен-
нями слуху. Крім того, номери з обмеженими функціями і комунікаційними 
можливостями мають бути розподілені між різними класами. [2,4] 
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28. PRODUCT PLACEMENT  
В ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ,  
ЯК ІНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГОВОГО 
ПРОСУВАННЯ БРЕНДУ 
Ю.В. Миць 
Національний університет харчових технологій 

Product Placement — рекламний прийом, який полягає в тому, що реквізит у 
фільмах, телепередачах, комп’ютерних іграх, музичних кліпах або книгах має 
реальний комерційний аналог. Зазвичай демонструється сам рекламований 
продукт, його логотип, або згадується про його хорошу якість. При розміщенні 
міченого продукту в епізоді фільму або ТБ головна ідея полягає в сприянні цього 
бренду. При об’єднанні марки з програмуванням в кінцевому підсумку це може 
призвести до «позитивного враження від бренду у свідомості аудиторії». 

Готельний бізнес один із потужних гравців ринку прихованої реклами, особливо 
американського. У багатьох сучасних фільмах дія картини відбувається, як правило, 
в тому чи іншому готелі. У більшості випадків — це оплачений product placement. [3] 

При рекламуванні готельної марки застосовують наступні види продакт-
плейсменту: 

– Візуальний продакт-плейсмент — у кінокартині чи музичному відео марку 
або назву готелю показують як необхідну частину певної сцени; 

– Вербальний, застосовують усний діалог, при якому актор рекламує готель 
чи згадує про нього: готель «Меріголд» з фільму «Готель «Меріголд: найкращий 
з екзотичних»; 

– Взаємодія актора з продуктом — кінестичний, зйомки фільму проходять в 
готелі, який рекламують, як невідємну частину фільму, найкращим прикладом є 
розкрутка індійського готелю у фільмі «Красуня з трущоб», фільм «Місія 
неможлива: протокол Фантом» свого роду є реклама готелю «Бурдж Халіфа», 
який знаходиться в м. Дубай і є найвищою спорудою у світі.[2, 4] 

Product Placement це ідеальний спосіб змусити аудиторію дивитися на стратегічний 
продукт кожен раз, коли вмикають телевізор. Фільми — блокбастери ідеально 
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підходять для розміщення продукту, тому що вони можуть досягати міжнародної 
аудиторії як в кінотеатрах так і на DVD. Основна проблема рекламодавців є 
можливість швидкого перемотування вперед по оголошеннях, переключення реклами, 
що не є ефективним для охоплення певного сегменту. Поставивши марку готелю 
безпосередньо у програмуванні, чи є це відео-ігри, Webisode, музичний кліп, фільм, 
навіть сама технологічно підкована людина не може уникнути торгових марок. 

Маркетингові PQ Media підрахували, що $ 1,88 млрд. було витрачено на ТБ,  
$ 1,25 млрд. на фільми і $ 325 млн на інші носії. Спонсори зазвичай платять  
$ 50000 або більше, щоб отримати свою продукцію на виставці в музичних кліпах. [1] 

Product Placement приносить власника готелю великі прибутки і славу, багато 
шанувальників кіно, акторів забажали пожити в готелі де знімались їхні кумири, 
після такого виду піару виділились наступні готелі: 

– Regina (Париж, Франція) — «Ідентифікація Борна»; 
– Hotel Des Bains (Венеція, Італія) — «Смерть у Венеції»; 
– Grand Hotel (Ріміні, Італія) — «Амакорд»; 
– Hotel de la Reconquista (Ов’єдо, Іспанія) «Вікі Крістіна Барселона»; 
– Relais Bourgondisch Cruyce (Брюгге, Бельгія) «Залягти на дно в Брюгге; 
– Grandhotel Pupp (Карлові Вари, Чехія) — «Казино Рояль»;  
– Вeverly Wilshire Beverly Hills (Лос-Анджелес, США) — «Красуня»;  
– Bellagio (Лас-Вегас, США) — «12 друзів Оушена». Всі три гостросюжетних 

фільму про Оушен і його друзів знімалися в одному з найрозкішніших готелів 
Лос-Анджелеса — в п’ятизірковому Bellagio;  

– Park Hyatt Tokyo (Токіо, Японія) — «Труднощі перекладу». 
Розміщення послуги органічно вплетене в канву художнього твору. Саме тому 

глядачів не дратує подібне розміщення, оскільки продакт плейсмент не перериває хід 
фільму, як пряма реклама, і тому поява послуги сприймається лояльно. 

Відомо, що зірки кіно і телебачення багато в чому формують смаки і погляди 
населення, їм властиво бути законодавцями моди. Психологи давно відмітили 
одну дуже «перспективну» особливість глядацького сприйняття: він завжди хоче 
бути схожим на кіногероя.  

Продакт Плейсмент вражаюче довгограючий промоушн, який зовсім не закін-
чується написом «кінець» на екрані. Адже демонстрація фільму проходить безліч 
етапів: спочатку презентація на великому екрані в рідній країні, потім продаж за 
кордон, потім нескінченна кількість перепродажів різним ТВ-каналам і незлічена 
кількість телетрансляцій, зокрема на кабельних і супутникових каналах [5]. 
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29. ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ 
СЛУЖБИ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ  
В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
І.А. Наумець 
Національний університет харчових технологій 

Сфера надання послуг гостинності є однією з найперспективніших секторів 
туристичного бізнесу, які швидко розвиваються. Маркетинг готельного бізнесу — це 
система управління та організації діяльності з розробки, створення, просування 
та продажу послуги, спрямована на задоволення потреб споживача і забезпе-
чення досягнення поставлених цілей керівництва готелю[3]. 

Роль маркетингу полягає в тому, щоб привести діяльність готельного бізнесу у 
відповідність із попитом, а зусилля маркетингового відділу спрямовані на створення 
такого готельного продукту, що відповідає сучасному попиту. Спеціалісти готельного 
маркетингу повинні мати серйозні фундаментальні знання в області сучасного 
готельного маркетингу. Вони мають знати складну і багатофункціональну структуру 
готельного бізнесу, основні цілі і види діяльності в цій сфері [1]. 

Всесвітня туристична організація (ВТО) виділяє три головні функції марке-
тингу в туризмі та готельному господарстві: встановлення контактів з клієнтами, 
розвиток і контроль. Встановлення контактів з клієнтами ставить собі за мету 
переконати їх в тому, що передбачуване місце відпочинку та існуючі там служби 
сервісу, визначні пам’ятки і очікувані вигоди повністю відповідають тому, що 
бажають одержати самі клієнти. 

Розвиток припускає проектування нововведень, які зможуть забезпечити нові 
можливості для збуту. У свою чергу подібні нововведення повинні відповідати 
потребам і перевагам потенційних клієнтів. 

Контроль передбачає аналіз результатів діяльності по просуванню послуг на 
ринок і перевірку того, наскільки ці результати відображають дійсно повне і 
успішне використання наявних у сфері туризму можливостей. 

До основних цілей маркетингу готельного підприємства відносяться еко-
номічні (максимізація прибутку в перспективі, визначення нових сегментів 
ринків, поліпшення реалізації готельного продуктів, зміцнення ринкових позицій 
і т.д.), соціальні, а також підвищення престижу і поліпшення іміджу готелю. 

Готельний маркетинг націлений на вирішення таких проблем: обґрунтування 
доцільності надання готельних послуг шляхом виявлення потенційного або 
існуючого попиту на них; організацію дослідних робіт зі створення послуг, що 
відповідають потребам споживачів; координація і планування надання послуг, 
збутової і фінансової діяльності готелю; удосконалення методів збуту і про-
сування послуг на ринку; регулювання і напрямок діяльності усього готелю для 
досягнення генеральних цілей у сфері надання послуг. 

Маркетингова діяльність готелю передбачає: вивчення кон’юнктури і динаміки 
попиту на дані готельні послуги; аналіз зміни цін на готельні послуги; прогноз 
зростання доходів споживачів та їхніх потреб на дані послуги; використання реклами 
як головного інструмента нецінової боротьби з конкуруючими готелями; стимулю-
вання збуту готельних послуг (залучення споживачів за допомогою надання пільг, 
розширення гарантованих прав споживачів,організація лотерей і ін.); планування 
асортименту послуг з урахуванням соціально-психологічних установок споживачів 
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(громадської думки про престижність проживання в даному готелі, придбанні даної 
послуги, коливань моди) [2]. 

Для покращення роботи готелю, виявлення негативних тенденцій в розвитку 
та усунення їх, працівниками відділу маркетингу мають розроблятися анкети 
(роздаються гостям та розміщуються в інтернеті). 

Ефективним способом підтримання конкурентоспроможності готелю може бути 
застосування різноманітних маркетингових заходів (наприклад, розробка програми 
«Зустріч Нового року»). Такого роду заходи є певною рекламою для готелю і сприя-
ють залученню нових клієнтів, а також отриманню коштів на рахунок готелю. 

На мій погляд, для досягнення поставлених цілей, готельні підприємства 
мають застосовувати комплексний підхід, оскільки успіх забезпечується тільки 
всією сукупністю засобів маркетингу, взятих у взаємозв’язку і взаємо-
обумовленості. Комплексність означає, що певні маркетингові дії (аналіз потреб, 
вивчення готельного продукту, реклама і т.д.), узяті самі по собі, не здатні 
забезпечити того ефекту, який дає вживання маркетингу як системи. 

Отже, управління маркетингом в індустрії гостинності — це досягнення 
маркетингових цілей, визначення можливостей ринку і ресурсів компанії, а також 
планування і ведення маркетингової діяльності, яка є необхідною для досягнення цілей 
організації. У зв’язку з цим управління маркетингом повинне проводитися в масштабі 
всієї організації і відповідати завданням для цілого підприємства, а ніяк не 
обмежуватися лише рамками відділу маркетингу. Ефективні маркетингові рішення, 
сприяючі досягненню поставлених цілей, у сфері обслуговування туристів неодмінно 
повинні координуватися та інтегруватися з управлінням операціями надання послуг, і 
безумовно з управлінням персоналом і фінансами. 
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30. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 
ВІТЧИЗНЯНИХ ТА МІЖНАРОДНИХ 
ГОТЕЛЬНИХ ЛАНЦЮГІВ В УКРАЇНІ 
Л.В. Паламарчук  
Національний університет харчових технологій 

У сучасних умовах розвитку готельна індустрія характеризується високим 
рівнем конкуренції, підвищенням вимог до якості послуг, зростанням ступеня 
залежності від зовнішнього середовища. Особливої актуальності набувають 
питання формування готельних мереж з установленням єдиних стандартів 
обслуговування та централізованим наданням готелем значної кількості послуг.  

Статистика показує, що об’єднане ведення справ у готельному бізнесі 
набагато економічно ефективніше, ніж управління незалежними готелями. 
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Об’єднання готелів під єдиним управлінням дає велику вигоду як власникам 
об’єктів, так і їх операторам. Головна перевага, яку отримує готель, що входить 
до ланцюга, — зниження загальних витрат, а це в свою чергу дозволяє ланцюгам 
більше проникати на міжнародні ринки, розширюючи сферу свого впливу[2]. 

Міжнародні оператори готельного бізнесу ввійшли на український ринок ще у 
2005 році. Першими були чотиризірковий готель Radisson Blu Resort Kiev та 
п’ятизірковий Rixos Prikarpattya у м.Трускавець. В 2006 році ввели в експлуатацію 
Radisson Blu Resort Alushta та планується введення в експлуатацію Radisson Blu 
Resort Bukovel. П’ятизірковий готель Hyatt Regency Kiev було відкрито в 2007 році, в 
2009 увійшов на вітчизняний ринок, ще один світовий готельний лідер 
Intercontinental Hotel Kiev під управлінням IHG. В майбутньому на вітчизняний 
ринок мають наміри ввійти й інші світові готельні лідери: Hilton, Windham Hotel 
Group International, що керує мережею тризіркових готелів Ramada Encore та має 
плани на український ринок, в яких передбачено відкриття 15 готелів в м. Києві до 
2018 року. У червні 2011 року девелоперська компанія ArtBuild Hotel Group (ABHG 
Україна) уклала договір з Best Western International, Inc.(США). Мережа Best Western 
розглядає можливість відкриття готелів під своїм брендом у всіх містах України й 
однією з умов є наявність не менш 70 – 75 номерів за винятком готелів з унікальним 
розташуванням. Французький оператор Accor, ввійшов на український ринок у  
2011 році з своїм проектом Ibis. В перспективі планує більш масштабний вихід на 
вітчизняний готельний ринок з мережею бюджетних готелів Etap[1]. 

З виходом на український ринок такої кількості готелів міжнародних 
ланцюгів все актуальніше постає питання створення національних готельних 
мереж в Україні та забезпечення сприятливих умов для функціонування 
міжнародних готельних мереж, що обумовлене потребою якісного розширення 
вибору місць мешкання та відпочинку для зарубіжних і українських гостей 
відповідно до цілей приїзду й індивідуальних переваг та формуванням ділової й 
туристичної привабливості країни.  

На сьогоднішній день в Україні існує тільки два національних готельних 
оператора — Premiere-Hotels International та Reikartz Hotels & Resorts. До складу 
Premiere-Hotels входять сім готелів: «Прем’єр Палас» (Київ), «Ореанда» (Ялта), 
«Дністер» (Львів), «Стар» (Мукачево), «Лондонська» (Одеса), «Аврора» і арт-
готель «Космополіт» (Харків). Він створювався в розріз із загальноприйнятими 
стратегіями, оскільки являє собою об’єднання абсолютно різних по концепції і 
набору послуг готелів в крупних ділових і туристичних центрах України. За 
рахунок специфіки кожного окремого готелю, мережі не доводиться вирішувати 
проблеми, пов’язані з уніфікованістю продукту. Таке своєрідне об’єднання 
дозволяє подвоїти конкурентну перевагу, пов’язану з позиціонуванням на ринку, 
також, всі готелі користуються перевагами єдиної системи бронювання. 

Reikartz Hotels & Resorts об’єднує 14 готелів: готель «Атлантика» рівня «2 зірки» 
в Севастополі та 13 готелів рівня 3 і 4 зірки, які розташовані в крупних містах і 
привабливих курортних зонах України, а також : Дніпропетровськ, Закарпаття, 
Запоріжжя, Кам’янець-Подільській, Кіровоград, Кривий Ріг, Львів, Миколаїв, 
Почаїв, Севастополь і Харків. Два готелі — у Харкові та Запоріжжі — готуються до 
відкриття. Планується відкриття після реконструкції готелів в Житомирі, Маріуполі і 
Одесі. У планах розвитку мережі відкриття 20-25 готелів на національному ринку до 
2015 року. Основний сегмент корпоративної мережі на українському ринку в 
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перспективі повинен сформуватись із новозбудованих комфортних три-, чоти-
рьохзіркових готелів, доступних для широкого кола туристів[3].  

Таким чином, національна мережа готелів повинна бути взаємопов’язаною, 
злагодженою системою підприємств, забезпечуючи оптимальну роботу та 
розвиток вітчизняного готельного бізнесу. Формування в Україні національних 
готельних мереж визначається необхідністю вирішення таких завдань, як: 
забезпечення зростаючих об’ємів в’їздного туризму, забезпечення готельними 
послугами на рівні сучасних міжнародних стандартів; створення нових робочих 
місць у сфері послуг; підтримка підприємництва у сфері готельного бізнесу при 
створенні готельних мереж.  
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31. АСОРТИМЕНТНА ПОЛІТИКА  
ГОТЕЛЮ «ІБІС» 
Л.В. Паламарчук  
Національний університет харчових технологій 

Готелі Ібіс, що розташований у Києві на бульварі Шевченка є одним із готелів 
відомої європейської мережі «Ібіс», що є лідером серед існуючих готелів економ-
класу в Європі. Вони пропонують своїм гостям високий рівень обслуговування і 
максимальний комфорт у своїй категорії за кращими ринковими цінами. Для 
підтримки статусу ці готелі повинні звертати увагу на ряд чинників, одним з яких 
є асортиментна політика.  

Асортиментна політика для підприємств готельного господарства — це визна-
чення набору видів продуктів, які найкраще забезпечують економічну ефектив-
ність і конкурентоспроможність діяльності комплексу. 

Асортимента політика готелю «Ібіс» формується, реагуючи на такі фактори: 
розташування готелю в центрі міста, класифікаційна категорія 3*, належність до 
готелів економ-класу, потужність готелю, основний контингент, який обслуго-
вується, матеріально-технічна база, цінова політика, корпоративна культура, традиції 
та принципи, які унаслідує готель, спеціалізація готелю (бізнес-готель), конкурентна 
спроможність готелю серед потенційних конкурентів 

Асортимент готельного продукту»Ібіс» розглядається в таких основних 
параметрах: 

1) Готельний номер; 
2) Послуги, що надаються в ресторані; 
3) Додаткові послуги; 
4) Товари, які пропонуються за окрему плату. 
Готельні номери 
Формування асортименту готельних номерів залежить в основному від класу 

та спеціалізації готелю. Так як «Ібіс» відноситься до готелів економ-класу, то 
асортимент номерів є обмеженим та включає: стандартні номери з двома 
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одномісними ліжками(Twin), стандартний номер з одним великим ліжком (dbl), 
стандарт покращений, номери для людей з обмеженими можливостями, люкс. 
Номер люкс присутній тільки в готелі «Ібіс», що розташований у Києві, що і 
відрізняє готель від інших готелів даного бренду. Всі номери готелю сучасні, 
комфортабельні і добре обладнанні. Кожний номер готелю звукоізольований та 
обладнаний всім необхідним для коротко- або довгострокового перебування. 
Номери готелю відповідають рівню економ-класу. 

Послуги, що надаються в ресторані 
В готелі «Ібіс» функціонує два заклади ресторанного господарства, а саме: 

ресторан «Oopen Pasta&Grill» та бар «Rendez Vous». 
Ресторан «Oopen» — ресторан європейської кухні, надає як основні послуги, 

тобто послуги харчування, так і додаткові послуги (організація бенкетів, днів 
народжень і т.д.). Асортимент формується в залежності від спеціалізації 
ресторану, від класу закладу, а також від контингенту відвідувачів. У ресторані 
пропонуються сніданки (ранній сніданок «рання пташка» з 4:30 до 6:30, сніданок 
за типом «шведська лінія» подається з 6:30 до 10:00 та пізній сніданок з 10:00 до 
12:00.) обіди, банкети та фуршети. Вже з назви ресторану «Oopen Pasta&Griil» 
випливає, що даний ресторан спеціалізується на пасті та грилі, тому в меню 
присутній широкий асортимент цих страв, окрім цього в меню представленні 
страви від шеф-кухаря, перші страви, гарячі страви, закуски, салати та десерти. 

Асортимент додаткових послуг готелю є обмеженим, це пояснюється економ-
класом готелю, його спеціалізацією, контингентом споживачів та попитом. Та не 
дивлячись на обмежений асортимент послуг, якість їх надання має високий 
рівень. Додаткові послуги в готелі надаються як платні, так і безкоштовні. Також 
готель надає послуги проживання за зниженими цінами, до даних пропозицій 
відносять: Ibis вихідні дні, «Спеціальний Weekend», «Довгий уікенд», «Іbissport», 
спеціальні послуги для спортсменів, «Happy 20».  

Асортимент товарів, які продаються в готелі є обмеженим, але є достатнім для 
задоволення мінімальних потреб першої необхідності гостя.  
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32. УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА 
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
І.В. Пархомець 
Національний університет харчових технологій 

Управління конкурентоспроможністю організацій — діяльність організації, в 
основі якої лежить формування ряду управлінських рішень, спрямованих на 
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протистояння будь-яким зовнішнім впливам для досягнення лідерства відповідно 
до поставлених стратегічних цілей.  

Конкурентоспроможністю можливо управляти за допомогою впливу різних 
чинників. Вважається, що конкурентоспроможність вища, чим нижчі витрати. 
Оскільки економічний результат діяльності підприємства є нічим іншим, як 
різницею між доходом від реалізації готової продукції та витратами на її 
виробництво, просування та реалізацію, то не можна не згадати про важливість 
управління витратами на підприємстві.  

У процесі своєї виробничої діяльності підприємство проводить безліч 
фінансово-господарських операцій і постійно несе витрати, пов’язані з їх 
проведенням. Одні групи витрат безпосередньо пов’язані зі здійсненням 
конкретної операції (із конкретним об’єктом витрат), інші — мають загальний 
характер і необхідні для забезпечення функціонування підприємства в цілому. 
Усі витрати — і матеріальні, і трудові, і фінансові — підприємство здійснює для 
забезпечення своєї виробничої діяльності.  

Операційні витрати є основною складовою витрат підприємства. До них 
входять виробнича собівартість реалізованої продукції, адміністративні витрати, 
витрати на збут, інші операційні витрати. До виробничої собівартості включають: 
прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати, 
загальновиробничі витрати [4]. 

До адміністративних витрат відносять загальногосподарські витрати, спрямо-
вані на обслуговування та управління підприємством. Витрати на збут — це 
витрати, пов’язані з реалізацією продукції. До фінансових витрат належать 
процентні та інші витрати підприємства, пов’язані із залученням позикового 
капіталу. До складу інших витрат включають витрати (крім фінансових), які 
виникають під час фінансово-господарської діяльності підприємства, але не 
пов’язані безпосередньо з виробництвом та реалізацією продукції [4].  

Визначення потреби підприємства у сировині та інших видах матеріальних та 
трудових ресурсів здійснюється за певними нормами їх витрат. У практиці 
господарювання використовують три основні методи нормування витрат матеріальних 
ресурсів: аналітично-розрахунковий (базується на аналізі та техніко-економічному 
обґрунтуванні усіх елементів норми з використанням найновіших досягнень техніки і 
технології виробництва), дослідно-лабораторний (визначення норм витрат шляхом 
проведення низки дослідів і досліджень), звітно-статистичний (встановлення норм 
витрат виходячи зі звітних даних про фактичне витрачання ресурсів). [2]  

У процесі планування витрат здійснюється: розрахунок вартості ресурсів, необ-
хідних для кожного виду діяльності, за переліком об’єктів і підприємства в цілому; 
обчислення виробничої собівартості кожного виду продукції, робіт, послуг за 
структурними підрозділами і підприємства в цілому; визначення загальної величини 
витрат на плановий обсяг господарської діяльності підприємства (кошторис). [3] 

Необхідною умовою планування витрат є роздільне планування постійних і 
змінних витрат та визначення найбільш економічного розміру виробничих запасів.  

Управління витратами на підприємстві має певні особливості. Першою особ-
ливістю витрат, як предмета управління є їхній динамізм. Вони знаходяться у 
постійному русі і швидко змінюються. Другою особливістю витрат, як предмета 
управління є їх різноманітність, що потребує застосування широкого спектру прийомів 
та методів в управлінні ними. Третя особливість витрат полягає у важкості їх виміру, 
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обліку та оцінки. Четверта особливість витрат — це складність та можливе виник-
нення певних протиріч впливу витрат на економмічний результат [1]. 

Отже, управління витратами передбачає виконання всіх дій, які реалізуються під 
час управління будь-яким об’єктом, тобто розроблення і реалізацію рішень, а також 
контроль за їх виконанням. Такі дії реалізуються через елементи управлінського 
циклу: прогнозування, планування, організацію, мотивацію, облік та аналіз. 

Проаналізувавши сучасне фінансове становище ТОВ «ОСТВЕСТТУР» Готель 
«Либідь», було виявлено, що готель працює в збиток. Причиною цьому є кредит, 
який було надано на капітальний ремонт, що відбувався протягом 1998 – 2002 рр.  

Щодо пропозицій та шляхів по зменшенню витрат та стабілізації фінансового 
становища, було запропоноване наступне: 

1. Дещо скоротити штат працівників, а саме — зменшити чисельність пра-
цівників автотранспортного відділу. 

2. Замінити встановлені в готелі «Либідь» лампи розжарювання на економічні 
люмінесцентні лампи. Звичайно, вартість їх більша, і дані лампи потребують 
більших капіталовкладень для їх встановлення, але при нинішньому зростанні 
комунальних платежів вони швидко себе окуплять. 

3. Основною можливістю для ефективного функціонування готелю є реструк-
туризація цього самого кредиту.  

4. Ще одним методом скорочення витрат є зміна існуючої системи управління 
витратами на контролінг — це один з найновіших напрямів інформаційно-еконо-
мічного розвитку підприємства. 

Система контролінгу — це принципово нова концепція інформації і управління, 
яку можна визначити як обліково-аналітичну систему, що реалізує синтез елементів 
обліку, контролю, планування, яка забезпечує як оперативне, так і стратегічне 
управління процесом досягнення цілей і результатів діяльності підприємства. Конт-
ролінг — це якісно нове явище в теорії і практиці управління підприємством. В 
економічній діяльності підприємств він відіграє надзвичайно важливу роль, так як це 
концепція, що направлена на ліквідацію «вузьких місць», орієнтована на майбутнє 
відповідно до поставленої мети і завдань одержання певних результатів. 

Отже, управління витратами — є засобом досягнення підприємством високого 
економічного результату. Воно зводиться не лише до зниження витрат, але розпов-
сюджується на всі елементи управління. Адже від системи управління витратами 
залежить їх загальний рівень, що прямо впливає на собівартість продукції та послуг, 
що надаються, та позначається на конкурентоспроможності готелю на ринку. 
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33. УПРАВЛІННЯ РИЗИКОЗАХИЩЕНІСТЮ 
ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 
Г.М. Попова 
Національний університет харчових технологій 

У сучасних умовах світової економічної кризи проблема ризикозахищеності 
підприємств є актуальною. Адже через економічну, політичну, фінансову неста-
більність, недосконалість ринку товарів і послуг є висока ймовірність виник-
нення і розвитку кризи в процесі діяльності будь-якого підприємства, в тому 
числі готельного.  

1. Для досягнення поставленої мети в дослідженні вирішено такі завдання: 
– розкрити поняття ризику, його види;  
– дослідити методи управління ризиками на підприємстві готельно-ресторан-

ного господарства; 
– розкрити загальну характеристику діяльності готельно — ресторанного 

комплексу «Козацький стан»; 
– провести аналіз фінансово — економічних показників готельно-ресторан-

ного комплексу «Козацький стан»;  
– здійснити аналіз ризиків готельно-ресторанного підприємства «Козацький стан»;  
– запропонувати та обґрунтувати шляхи зниження негативного впливу ризи-

ків на діяльність готельно-ресторанного підприємства «Козацький стан». 
2. Ризик — можливість того, що все відбуватиметься не так, як очікується, 

можливість припуститися помилки. 
Підприємницький ризик — можливість того, що фактичний прибуток, спря-

мований на активи, буде значно відрізнятися від очікуваного. 
Ризик властивий будь-якій сфері людської діяльності, а це пов’язано з без-

ліччю умов і факторів, які впливають на позитивний (чи негативний) результат 
прийнятих людьми рішень. 

3. Важливим є використання досвіду інших країн в управлінні фінансовими 
ризиками. А саме, застосування таких нових методів, як хеджування та фінансовий 
інжиніринг, дотримання принципів управління фінансовими ризиками, врахування 
психологічних аспектів прийняття рішень в умовах ризику. 

Хеджування. Здійснення операцій «хеджування» дозволяє впливати на ціно-
вий й інфляційний ризики при здійсненні підприємством угод на товарних чи 
фондових біржах.  

Фінансовий інжиніринг — це розробка та реалізація нових фінансових інстру-
ментів та технологій, а також творчий пошук нових підходів до вирішення фінансових 
проблем за допомогою уже відомих фінансових інструментів та технологій. 

4. Оскільки проблема ризиків є актуальною на будь-якому підприємстві, в 
тому числі готельно-ресторанному, то активно застосовують ризик-менеджмент. 

5. Об’єктом дослідження став готельно-ресторанний комплекс «Козацький 
стан». Для початку був досліджений спектр послуг даного закладу. Готельно — 
ресторанний комплекс пропонує : 

Готель*** на 39 номерів: конференц-центр, ресторан «Гетьманський», літній 
майданчик «Курінь», сауна, автостоянка. 

Організаційна структура готельно-ресторанного комплексу «Козацький стан» 
лінійно — функціональна. 
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В готельно-ресторанному комплексі «Козацький стан» використовують погодинну 
оплати праці. Середньомісячна заробітна плата працівників готельно-ресторанного 
комплексу «Козацький стан» складає 2350 грн. Кількість працівників готельно-
ресторанного комплексу «Козацький стан» — в середньому 90 працівників. 

6. Я аналізувала фінансові результати готельно-ресторанного комплексу «Ко-
зацький стан» за 2009 – 2011 рр.  

Згідно розрахованих даних, у 2010 – 2011 роках готельно-ресторанний комп-
лекс «Козацький стан» знаходився в області прийнятного рівня ризику, що 
характеризується розмірами витрат, що не перевищують чистого прибутку. 
Підприємство ризикує тим, що у гіршому випадку, воно не одержить чистого 
прибутку. У кращому випадку — чистий прибуток буде менше його розрахун-
кового значення. 

Очікуваний рівень ризику діяльності: у 2010 році очікуване значення ризику 
дорівнює 0,286 при стандартному відхиленні, рівному 0,20. Але у 2011 році очікуване 
значення коефіцієнта ризику дорівнює 0,56 при стандартному відхиленні 0,20. 
Очікуване значення рівня ризику знаходиться в зоні критичного ризику. 

7. *У готельно-ресторанному комплексі «Козацький стан» ідентифікація ризиків, а 
тим паче їх аналіз не проводиться. Це на мою думку є негативним фактом для 
підприємства. У разі настання ризикової події це може мати досить негативні наслідки. 

Виявлення зон ризику буде дуже корисним для підприємства. Це допоможе 
при уникненні ризикових ситуацій, стане у нагоді керівництву готельно-
ресторанного комплексу «Козацький стан» при прийнятті управлінських рішень, 
сприятиме поліпшенню фінансового стану підприємства у майбутньому. 

З огляду на це, можна ввести модель ідентифікації потенційних зон ризику, що є 
найбільш прийнятною для готельно-ресторанного комплексу «Козацький стан».  

Ця модель орієнтована на оцінку фінансової стійкості підприємства і на 
ідентифікацію на цій основі потенційних зон ризику. Суть полягає у тому, що 
відбувається відношення фактичного або прогнозованого стану підприємства до 
однієї з областей фінансової стійкості (нестійкості), і відповідно, областей 
ризику, виконується на основі аналізу достатності обігових коштів (власних або 
позикових) для формування запасів і покриття витрат, пов’язаних з виконанням 
розглянутих видів діяльності. 

8. Першим етапом при використанні моделі є оцінка фінансового стану 
підприємства, яка була проведена у другому розділі курсової роботи. 

Після ідентифікації області фінансової стійкості можна зробити висновок, що 
у 2010 – 2011роках готельно-ресторанний комплекс «Козацький стан» знахо-
дився в області кризового стану.  

Таким чином, після ідентифікації зон ризику та їх аналіз в готельно-ресторанному 
комплексі «Козацький стан» можна з упевненістю зробити висновок, що запро-
понована модель ідентифікації потенційних зон ризику дієва і є досить ефективною, 
бо вона дає досить точну загальну оцінку фінансової стійкості і відповідно ризику 
готельно-ресторанного комплексу «Козацький стан». 

Використовуючи запропоновану модель керівництво підприємства на основі 
виявлених результатів може вибрати найбільш прийнятний для підприємства 
метод впливу на ризики. 

9. Таким чином, для готельно-ресторанного комплексу «Козацький стан» 
проблема створення ефективної стратегії управління ризиками є актуальною 
темою сьогодення і потребує концептуального вирішення. Але, при цьому, 
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важливо враховувати міжнародний досвід та пам’ятати, що завдання створення 
універсальної методики для всіх підприємств не може бути вирішене в принципі, 
оскільки кожне підприємство по-своєму унікальне, орієнтоване на власну 
ринкову нішу, можливості своїх співробітників, усталені зв’язки і можуть бути 
істотно доповнені з врахуванням специфіки фінансової діяльності підприємства і 
конкретного складу портфеля його фінансових ризиків, розробка антикризової 
фінансової політики (визначення можливих витрат для скорочення) та інші. 
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34. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДОДАТКОВИХ 
ПОСЛУГ В ГОТЕЛІ 
О.М. Пригодський 
Національний університет харчових технологій 

Крім обов’язкових і безкоштовних послуг, готелі надають цілий комплекс 
всіляких додаткових послуг, які оплачуються додатково. 

Перелік додаткових послуг може доповнюватися, змінюватися і диференцію-
ватися в залежності від розмірів готелю, його місцерозташування та цільового 
призначення, рівня комфортабельності й інших причин. Найчастіше готелі про-
понують своїм гостям скористатися послугами підприємств харчування (бару, 
ресторану, кафе, буфету, коктейль-бару, фітобару), продуктового та сувенірного 
магазинів, торгових автоматів. 

Провести вільний час і відпочити можна на дискотеці, в казино, нічному 
клубі, залі гральних автоматів, залі відеоігор, більярдною і кегельбані. Для люби-
телів активного відпочинку готелі пропонують скористатися послугами сауни, 
лазні, масажною, басейну (відкритим, критим і дитячим). 

До подібних послуг також належать спортзали, дитячі майданчики, міні-
гольф, тренажерний зал, майданчики для гольфу, баскетболу, волейболу, настіль-
ний теніс, теніс, конюшня, пляж на морському, озерному, річковому узбережжі, а 
також обладнання для водного і підводного видів спорту . 

Можна також відвідати салон краси, перукарню, а також скористатися послу-
гами медпункту, камери схову, сейфа в адміністрації і сейфа в номері, пункту 
обміну валюти, пункту замовлення квитків (на літак, поїзд, автобус, таксі і т.д.), 
бюро подорожей і екскурсій, пункту прокату автомобілів, автостоянкою та 
паркуванням автомобілів, гаражем, чисткою взуття. До послуг ділових людей 
надаються: зал нарад, концертний зал, бізнес-центри, копіювальний апарат, факс, 
місцевий та міжнародний телефон. У номерах гостям пропонується додатковий 
посуд в номер, праска, телевізори, холодильники і т.д. 

Перелік і якість надання платних додаткових послуг повинен відповідати 
вимогам присвоєної готелю категорії. 

Для середніх і великих туркомплексів з середнім і високим рівнем комфор-
табельності характерна наявність величезного переліку додаткових послуг: 

1. Послуги організацій громадського харчування (бар, ресторан, кафе, буфет, 
пивний бар); 

2. магазини (сувенірний, продуктовий), торговельні автомати; 
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3. Інфраструктура розваг (дискотека, казино, нічний клуб, зал ігрових авто-
матів, більярдна); 

4. Екскурсійне обслуговування, послуги гідів-перекладачів; 
5. Організація продажу квитків в театри, цирк, на концерти і т.д.; 
6. Транспортні послуги (бронювання квитків на всі види транспорту, замов-

лення автотранспорту по заявці гостей, виклик таксі, прокат автомобілів); 
7. Покупка і доставка квітів; 
8. Продаж сувенірів, листівок та іншої друкованої продукції; 
9. Побутове обслуговування (ремонт і чищення взуття; ремонт і прасування 

одягу; послуги хімчистки та пральні; зберігання речей і цінностей; розванта-
ження, навантаження і доставка багажу в номер; прокат предметів культурно-
побутового призначення — телевізори, посуд, спортивний інвентар тощо; ремонт 
годин, побутової техніки, радіоапаратури; послуги перукарні, манікюрного і 
масажного кабінетів і інші побутові послуги); 

10. Послуги салону краси; 
11. Сауна, лазня, басейни, тренажерний зал; 
12. Оренда залів переговорів, конференц-залу; 
13. Послуги бізнес-центру; 
14. Інші послуги. 
Система заходів, що забезпечують високий рівень комфорту, задовольняють 

різноманітні побутові і господарські запити гостей, називається в готельному 
господарстві сервісом. 

Сервіс потрібно будувати не тільки за принципом попиту (що хоче гість), але і 
за принципом пропозиції (готель пропонує нові послуги, які може надати, а гість 
вибирає). Перелік послуг залежить від категорії готелю. Не у всіх готелях є мож-
ливість організовувати побутове обслуговування гостей і надавати їм повний 
перелік послуг. Однак усюди повинні прагнути до того, щоб набір послуг 
повністю відповідав запитам гостей. 

Додаткові послуги є неодмінною складовою діяльності будь-якого готелю. 
Визначальним фактором для збільшення кількості і поліпшення якості додаткових 
послуг є орієнтація готельного підприємства на ту чи іншу категорію постояльців. 
Іншими словами, їх кількість і якість напряму пов’язані зі ступенем затребуваності і 
можуть бути зовсім різними. Таким чином, ключовими поняттями, в руслі яких 
існують будь-які додаткові послуги, можна вважати виправданість і доцільність. 
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35. РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ НА 
БАЗІ ЦИФРОВОГО ГІГАНТА «GOOGLE» 
А.Я. Протас 
Національний університет харчових технологій 

Розвиток сучасних програмно-цифрових технологій дозволив нам викорис-
товувати наші комп’ютери, телефони, планшети та й навіть телевізори як 
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потужні інформаційні центри. Але чому сфера технологій стає більш інформа-
тивна, а туризму ні?... Це ми і повинні змінити! 

Windows, Android, Mac OS, iOS — це програмне забезпечення яким ми 
користуємося повсякчас і навіть можемо не помічати цього. Також ми 
використовуємо і глобальну мережу Інтернет для пошуку та отримання 
інформації яка нам потрібна. Якщо подивитися, на ринку сучасних технологій 
існує такий програмний гігант як «Google». Кожен другий юзер глобальної 
системи користувався пошуковими можливостями цього ресурсу. Зі збільшенням 
джерел інформації компанія «Google» вирішила збільшити перелік послуг які 
вони можуть надати, як наприклад: перекладачі, мапи, пошта и т.д. 

Для покращення сервісу та збільшення інформативності в туристичній сфері 
хочу запропонувати створення додаткового сервісу «Google Guide». 

Google Guide — сервіс який в режимі он-лайн дає можливість туристу 
користуватися інформаційною базою (Мапи, Іст.дані, Інфраструктура) и все це 
синхронізовано з GPS та графічним інтерфейсом з додатковою інформацією.  

Для прикладу візьмемо планшетний комп’ютер який має доступ до Інтернету. 
Вмикаємо на ньому GPS приймач та синхронізуємося з сервером і отримуємо 
мультимедійний гід в своїх руках. Ви наводите планшет на будинок чи 
пам’ятник, він вираховує де ви знаходитесь и на який об’єкт дивитесь. Потім дає 
запит на сервер и бере звідти всю потрібну інформацію (історію, фото, відео, та 
коментарі тих хто вже тут був).  

Програма доброзичлива. Вона працює на будь-який мові, вона здатна спря-
мувати туриста назад до його готелю чи транспортного вузла. 

Зараз майже в кожного з туристів є портативний комп’ютер чи смартфон, але 
не кожен хоче наймати гіда и платити йому достатньо великі кошти. А для цього 
продукту потрібно тільки підключитися до Інтернету та невелика плата за корис-
тування ресурсом. 

Франція приймає 80 млн туристів на рік. Візьмемо 5 % від цієї цифри (тих 
туристів, що захочуть користуватися послугами електронного гіда) в нас вийде 
4 млн чоловік. Одноразове користування ресурсом може коштувати 3 долари. 
Якщо порахувати, можливий обіг тільки в Франції 12 млн доларів за рік.  

Науковий керівник: Ю.І. Сологуб  

36. СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА КОНЦЕПЦІЮ 
МУЗЕЯ ХХІ СТОЛІТТЯ  
А.О. Рябенька 
Національний університет харчових технологій 

Протягом останніх десятиліть в європейських країнах змінився погляд на роль 
музеїв у суспільстві. Музеї розглядаються не лише як експозиційне сховище 
артефактів, а й як заклади, які можуть надати широкий спектр послуг, організувати 
цікаве дозвілля і допомагати уряду реалізувати культурні та соціальні програми. 

Вже зараз можна підбити підсумки, адже ми бачимо, що провідні музеї 
Європи та Америка, які почали запроваджувати інноваційні методи, збільшили в 
декілька разів свою популярність серед музейної аудиторії.[2] 

На думку авторів, музеї ХХІ ст. мають перетворитися на важливі осередки 
освіти і навчання, адже завдяки залученню новітніх інноваційних методів роботи 
таких як впровадження інноваційних технологій; використання музейного 
менеджменту і маркетингу; застосування новітніх інформаційних технологій; 
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створення віртуальних музеїв; розвиток музейної інфраструктури (дитячі ігрові 
кімнати, кав’ярні та ресторани, магазини з великим асортиментом друкарської 
продукції, авторських виробів, сувенірів, концертні майданчики тощо), музеї 
зможуть залучити ще більшу аудиторію різного віку та соціального походження. 

Робота музеїв світу та України спрямована на глобальне розширення музейної 
аудиторії, а це вимагає від музею його вдосконалення шляхом впровадження нових 
форм музейної екскурсії; втілення нових технологій експозиційного дизайну; 
використання нових видів музейної діяльності: менеджменту та маркетингу. 

Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій зумовив їх поширення в 
музейній сфері, що стало однією з основних причин трансформації музейних 
установ. Музей ХХІ ст., на нашу думку, обов’язково має мати власний сайт, на 
якому б містилась електронна експозиція музею або віртуальна виставка. Сайт 
музею має пропонувати вибір мови аби розширити коло відвідувачів, електронні 
експозиції мають бути представлені у 3D просторі. Також музеям необхідно 
розробити низку електронних публікацій, які будуть містити інформацію про 
музейні колекції у цифровому форматі на CD та DVD дисках, ця інформація теж 
має бути представлена на різних мовах. Саме ж приміщення музеїв необхідно 
оснащати мультимедійними проекторами, аудіо гідами, плазмовими панелями 
для самостійного ознайомлення з експозиціями. Впровадження таких технологій 
надасть змогу розширити коло музейної аудиторії за рахунок молоді для якої 
засвоєння інформації за допомогою інноваційних технологій є оптимальним. 

Для популяризації освітньої функції музеїв особливу увагу слід приділяти 
розробці методів роботи з різними віковим категоріями [3]. Адже похід до музею 
дорослої людини це її власне бажання, тому вона з увагою буде сприймати 
запропоновану їй інформацію, а «юного глядача» ще слід зацікавити.  

Невід’ємною частиною музею майбутнього виступає його рекреаційна зона. 
Кожен музей повинен мати зону відпочинку та обслуговування відвідувачів.[4] 
Було б зручно, під час очікування своєї екскурсії, відвідати кафетерій, для 
маленьких відвідувачів — ігрові майданчики тощо. 

Музейну діяльність доцільно розвивати за допомогою музейного маркетингу, 
що передбачає наближення до відвідувача за допомогою рекламного просування 
музейного продукту. Співпраця з засобами масової інформації, рекламні брошу-
ри та ролики дадуть нове дихання музейні справі в Україні.  

Отже можна зробити висновок, музей ХХІ ст. завдяки реалізації запланованих 
проектів, а також активній підтримці з боку держави, вже в недалекому май-
бутньому зможе перетворитися з науково-виставкової установи в цікавий 
освітньо-науковий та розважально-пізнавальний заклади.[1] 
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37. СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 
КАПСУЛЬНИХ ГОТЕЛІВ 
В.В. Савченко  
Національний університет харчових технологій 

Тенденція мінімізації простору для сну зародилася приблизно в 70-х роках 
минулого століття в Японії. Перший готель-капсула був створений в 1979 р. в місті 
Осака − Capsule Inn Osaka. Такі готелі давно стали популярними і в деякій мірі 
необхідним, про що свідчить велика кількість подібних закладів у багатьох містах. В 
найдорожчому готелі цього класу, розташованому в Токіо, вартість проживання 
становить 40 дол. США, що нижче від вартості пересічної поїздки містом на таксі. 

Готель-капсула (カプセル ホテル capsule hotel ) є одним із видів готельних під-
приємств (розроблений в Японії), який складається з великої кількості украй малих 
«кімнат» (капсул) та призначений для забезпечення дешевих послуг ночівлі для 
гостей, що не потребують послуг, пропонованих більш традиційними готелями.[1] 

Зазвичай такі готелі призначені для короткочасного перебування та 
розташовуються поблизу залізничних станцій, аеропортів і, що логічно, поблизу 
«розважальних» кварталів. Додатковою перевагою (в умовах Японії) є підвищена 
сейсмічна стійкість капсул. Готелі-капсули відразу привернули увагу японців 
через новизну ідеї, та так і залишилися поширеним форматом готелів в Японії, 
призначеним в першу чергу для бізнесменів.  

В класичному варіанті «капсула» — це дуже маленький індивідуальний 
простір, що становить собою приміщення з ліжком, в якому може переночувати 
людина. Кожна «кімната» забезпечена індивідуальним освітленням, телевізором і 
радіо, іноді з кондиціонером. Стандартний розмір «кімнати» — близько 2 м у 
довжину, метр завширшки і метр у висоту — в ній не можна навіть сидіти, це 
місце тільки для сну. Капсули в готелі розміщуються рядами одна над іншою, що 
дає змогу з достатнім комфортом і автономністю розміститися в обмеженому 
просторі досить велику кількість людей. 

Японські експерименти довели поєднання мінімального часу з мінімальним 
простором до абсолюту. Так з’явилися готелі капсульного типу. Типові готелі-
капсули, або готелі-кокони, складаються з двох основних зон. Це суспільний 
простір (зал), зона особистої гігієни, і особистий простір, де розташовуються 
спальні капсули. Інтер’єр капсул у всіх готелях витриманий у карамельному 
кольорі, який заспокійливо діє на нервову систему людини, що знаходиться в 
маленькому замкнутому просторі. 

При вході в готель гості повинні виконувати певні правила: залишити своє взуття 
в спеціальних скриньках і відправлятися до стійки рецепції. Після заселення 
кожному гостеві видаються капці, пляшка води, ключик від особистого так званого 
«номера» та спальний одяг. Під час знаходження в зоні особистої гігієни (банній) 
гості повинні надіти банне бавовняне кімоно — юката. Однак його знімають і 
кладуть у спеціальний кошик на час банних процедур. Прийняття душу перед 
використанням капсули є обов’язковою умовою перебування в готелі-капсула.[2] 

В даних готелях створюють окремо поверхи, ліфти для чоловіків та жінок. 
Єдине місце зустрічі — це хол, де знаходиться загальна зона відпочинку з wi-fi. 

Сьогодні капсульні готелі, як і багато інших японських винаходів, почали 
проникати і в Європу (наприклад, готелі «Yotels» в Англії). Правда, капсули 
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робляться двомісними та й звичний для японців розмір капсул здається 
європейцям неприйнятним, і проекти «номерів» площею менше ніж 10 м2 навіть 
не розглядаються. Засновник корпорації Yotel Саймон Вудрофф вирішив додати 
до ідеї Курокави трохи розкоші і трохи вільного простору. У результаті в 
готельному бізнесі з’явився новий тип номерів — красиво облаштовані «кубики» 
з усіма зручностями, але мінімумом життєвого простору [3]. 

Готелі-капсули сьогодні в дещо зміненому вигляді починають завойовувати 
країни Старого світу. Інвестори бачать в них низку переваг — відносно невисокі 
витрати, швидка окупність, велика місткість.  

У нашій країні поки що не поширена практика використання подібних засобів 
розміщення. Але ми має все потенційно необхідне для реалізації таких проектів − 
вільний простір, величезна кількість приїжджих, студентів і туристів, а також 
чималі проблеми із соціальним житлом для безпритульних.  

Враховуючи вищезазначені чинники, вже в недалекому майбутньому можна 
чекати розвитку таких проектів в Україні. Це досить перспективний напрям 
житлового будівництва, який вже користується попитом у світі.  

Отже, сучасні тенденції максимізації прибутків при одночасній мінімізації 
витрат призвели до появи нових концептуальних підходів в готельному бізнесі. 
Концептуальна інновація створення «капсульних» готелів дозволяє отримати 
найбільшу вигоду з найменшого просторового ресурсу. 
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38. КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ГОТЕЛІВ 
IBIS ГОТЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ACCOR 
В.В. Савченко  
Національний університет харчових технологій 

Корпоративна культура — це комплекс елементів організації, що вирізняють 
її серед інших, спрямовані на формування сприятливого мікроклімату, іміджу 
компанії та ґрунтуються на системі цінностей працівників з метою досягнення 
ними максимальних показників ефективності роботи. Корпоративна культура 
кожного підприємства індивідуальна саме тому, що складається з безлічі 
особливостей, властивих саме їй. 

Елементами корпоративної культури підприємств гостинності є: власна 
історія, місія, стратегічне бачення, фірмовий стиль, етичний кодекс, традиції 
(корпоративні заходи).  

1. Власна історія 
Готель Ibis входить до французької готельної групи Accor. На сьогоднішній 

день мережа Ibis Hotel включає близько 900 готелів у країнах Азії, Африки, 
Європи та Латинської Америки. Більше половини всіх готелів Ibis знаходяться у 
Франції. Там і з’явився перший готель Ibis, а саме в Бордо у 1974 році. З тих пір 
Ibis розвивав свою мережу та удосконалював якість обслуговування. Ibis Hotel 
став одним із готельних мереж, який пройшов сертифікацію ISO 9001 у сфері 
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готельного бізнесу, а також ISO 14001 на відповідність виробничих процесів 
вимогам по захисту навколишнього середовища. 

2. Місія: «Ми хочемо забезпечити Вам затишок і комфорт», «Ми прагнемо 
зробити Ваш номер і Вашу постіль максимально зручним і затишним», «Смачне 
харчування в будь-який час». 

3.Стратегічне бачення.  
Інноваційна постіль 
Пріоритет готелів Ibis — забезпечення міцного сну, тому у всіх 1600 готелях 

Іbis, Іbis Styles і Іbis budget зараз встановлюють нові ліжка. «Іbis — ласкаво 
просимо в світ затишку і комфорту». Суперсучасні ліжка і пружинні матраци, що 
повторюють контури тіла. Великі легкі подушки і неймовірно м’які ковдри. 

Іbis є першою готельною мережею в світі, яка бере на себе обов’язки по 
сертифікації готелів в галузі охорони навколишнього середовища (ISO 14001). 
Дана міжнародна сертифікація з підвищеним рівнем вимог передбачає дот-
римання і щоденний моніторинг менеджментом готелю відповідності нормам, 
новітнім вимогам і постійне поліпшення: у сертифікованих готелях постійно 
проводиться аудит, по закінченні якого визначаються нові цілі.  

В готелі Ibis використовують екологічну продукцію (миючі засоби, фарбу для 
стін, покриття для підлоги). Встановлені регулятори витрати води на душах і 
кранах. Використовують енергозберігаючі лампи для цілодобового освітлення. 
Також віддають відходи на переробку. Готель Ibis бере участь в проекті по 
відновленню лісів Plant for the Planet. 

4.Фірмовий стиль:  
1). Форма співробітників — поєднання червоного та чорного кольору. 
2). Логотип. Компанія «Accor» об’єднала під одним брендом всі свої економ- 

бюджетні готелі. На готелі Ibis — це нововведення не поширитися, але: до них 
приєдналися готелі «Accor» бренду «All Seasons», вони належатимуть «Ibis 
Styles»; готелі «Etap» змінили свій бренд на «Ibis Budget». 

Таким чином було створено нові логотипи готелів даних брендів у формі подушок.  
3). Слоган — «Новий Ibis — нове розуміння комфорту». 
4). Поліграфічна продукція готелю Ibis — брошури, візитки, вкладиші. 
5). Колір. Для готельної мережі «Ibis» був розроблений оригінальний дизайн під 

назвою «Coquelicot», що з французької означає мак-дикий, елементи якого викорис-
товуються в оформленні готелю. В готелі переважають червоні та зелені кольори. 

6). Сувенірна продукція — пакети, ручки, чашки з логотипом готелю. 
4. Етичний кодекс. В усіх готелях Ibis розроблено стандарти поведінки в гостьовій 

зоні, телефонного етикету, зовнішнього вигляду, особистої гігієни та здоров’я. 
Готелі Ibis мають розвинену корпоративну культуру, але все ж таки, потрібно 

пам’ятати, що навіть в успішній компанії з сильною корпоративною культурою 
потребується постійна підтримка і розвиток своїх культурних цінностей. 
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39. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ МЕТОДИ 
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 
К.М. Славута  
Національний університет харчових технологій 

Перехід національної економіки України на ринкові засади обумовлює необ-
хідність докорінного реформування системи управління, її концептуальних підходів, а 
тому суттєво зростає значення теорії і практики менеджменту, особливої уваги набуває 
питання практичного застосування сучасних форм управління, які дозволяють 
підвищити соціально-економічну ефективність будь-якого підприємства. 

Cучасне завдання менеджменту підприємства полягає в розробці й 
використанні психологічних можливостей людини, її творчого потенціалу, 
соціально-психологічної орієнтації і на основі цього регулювати і спрямовувати 
особисту і групову поведінку людей у бажаному напрямку, а здійснюють це за 
допомогою соціально-психологічних методів управління підприємством. 

Соціально-психологічні методи управління покликані забезпечити високу 
ефективність діяльності колективів, їх злагоджену роботу, сприяти максимальній 
мобілізації творчої активності кожного члена організації. Цим методи управління 
відрізняються від усіх інших технічних та технологічних методів, які вико-
ристовуються в ході вирішення комплексних виробничо-господарських завдань. 

Головна мета застосування соціально-психологічних методів — формування у 
колективі позитивного морально-психологічного клімату, який активізує 
ініціативність кожного працівника, творчу цілеспрямованість, самодисципліну. 

Японські соціологи стверджують, що залежно від настрою, бажання людини 
працювати і від морально-психологічного клімату в колективі продуктивність 
праці може зростати або знижуватись у 1,5 рази. 

Традиційні форми матеріального заохочення поступово втрачають свій пріо-
ритетний стимулюючий вплив. Усе більшого значення набувають такі чинники, як 
змістовність і творчий характер праці, можливості для прояву ініціативи, суспільне 
визнання, моральне заохочення тощо. Тому розуміння закономірностей соціальної 
психології та індивідуальної психіки працівника є необхідною умовою ефективного 
управління виробництвом чи будь-яким іншим видом діяльності. 

Практична реалізація соціально-психологічних методів управління здійснюється за 
допомогою різноманітних засобів соціального орієнтування та регулювання, групової 
динаміки, розв’язання конфліктних ситуацій, гуманізації праці тощо. 

Крім об´єктивних факторів (рівень розвитку виробничих сил, характер існуючих 
виробничих відносин, організація праці, рівень кваліфікації, матеріальне та моральне 
стимулювання тощо) на трудову активність людей впливають суб´єктивні фактори 
(соціальна та психологічна структура трудового колективу, взаємовідносини людей, 
ціннісні установки, орієнтація працівників, індивідуальне ставлення до роботи, 
розуміння змісту та значення своєї праці, а також особистий настрій, бажання). Все 
це підвищує значення соціально-психологічних методів управління. Активізація 
різних соціально-психологічних якостей трудового колективу сприяє ефективній 
реалізації потенціалу кожного з виконавців. 

В даний час все більшого розвитку набувають такі механізми управління як 
тімбілдінг та коучинг. 
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Тімбілдінг — це соціально-психологічний тренінг, спрямований на зміцнення 
дружніх зв’язків і зв’язків взаємодопомоги та взаємодії у групі спільно 
працюючих людей. Він дуже важливий, оскільки успіх і процвітання фірми 
забезпечується за рахунок скоординованих зусиль згуртованого колективу 
однодумців. В Україні цей напрям корпоративних заходів тільки нещодавно став 
активно розвиватися, і компанії, що пропонують подібний спектр послуг, часто 
не зовсім розуміють роль і завдання тімбілдингових заходів в умовах не 
американської, а української дійсності. Більшість вправ у тімбілдінгу побудовані 
так, що окремий учасник не зможе подолати перешкоди поодинці. 

«Коучинг» — зростаючий процес, в ході якого людина дізнається про власні 
можливості, що складають її прихований потенціал.  

В оригіналі модель коучингу являє собою «Goal» (постановка мети), «Reality» 
(аналіз реальності), «Options» (визначення можливостей до дії), «What» (вихо-
вання волі до дії.). В цілому моделі коучингу утворюють абревіатуру GROW, що 
в перекладі означає «РІCT».  

Отже, можна зробити висновок, що неможливо створити ефективну команду 
за наказом. Те, що управлінець створює в наказовому порядку, однозначно буде 
гірше в порівнянні з грамотно побудованою злагодженою командою. А це 
означає, що персоналові і його розвиткові потрібно приділяти значну увагу, 
оскільки процвітання фірми залежить саме від згуртованості колективу. 
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40. ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ПРИ 
СТВОРЕННІ КОМЕРЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ 
В МУЗЕЙНІЙ СПРАВІ 
С.Є. Самородова  
Національний університет харчових технологій 

Музеї вважають потужною складовою духовної, інтелектуальної 
інфраструктури, вони впливають на формування туристичної привабливості 
регіону країни. Під час соціально-економічної трансформації в світі в музейній 
практиці почали з’являтися нові комунікаційні технології, які здійснюють 
позитивний вплив на розвиток культури та музеїв. Так активізувалась науково-
дослідна, виставкова, друкарська діяльність музеїв. Музейні заклади вишукують 
можливості щодо залучення додаткових коштів для фінансування своєї 
діяльності, розширюють коло додаткових в тому числі платних послуг, 
впроваджують практику менеджменту та маркетингу в музейній сфері.  
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Протягом останніх десятиліть в європейських країнах змінився погляд на роль 
музеїв у суспільстві. Музеї розглядаються не лише як експозиційне сховище 
артефактів, а й як заклади, які можуть надати широкий спектр послуг, 
організувати цікаве дозвілля і допомагати уряду реалізувати культурні та 
соціальні програми. Проте, на сьогодні однією з головних проблем вітчизняних 
музеїв вбачається в тому, що більшість з них продовжують рухатись за 
пострадянською інерцією. 

На думку авторів, музеї у ХХІ ст. мають перетворитися на важливі осередки 
освіти і навчання завдяки залученню новітніх інноваційних методів та форм 
роботи (застосування інформаційних технологій, впровадження нової форми 
роботи — театралізовані дійства, комерційна діяльність). Говорячи про 
комерційний напрямок діяльності, варто наголосити на проведенні активного 
музейного маркетингу. У даній роботі особливу увагу приділяється прикладному 
застосуванню музейного маркетингу, головне завдання якого полягає у тому, 
щоб відвідувач проводив на території музею якомога більше часу і витратив 
якомога більше коштів. 

Сьогодні масова комунікація належить минулому, а у новому тисячолітті 
кожен музей повинен обирати свої комунікаційні системи. Інакше кажучи, 
для відвідувачів треба розробляти певні заохочення та урізноманітнювати 
асортимент музейної продукції. Відвідування музею повинно приносити ін 
формаційний заряд, проте музей ХХІ ст. — це насамперед розважально-піз-
навальний центр. 

Відповідно до [1] музейні установи України отримали можливість розширити 
перелік додаткових послуг, в т.ч. платних, які вони надають. Отже, з метою 
організації відпочинку та дозвілля громадян, за умови наявності необхідних 
виробничих потужностей та спеціально призначених та обладнаних приміщень 
музеї можуть надавати ряд послуг, в т.ч. і ресторанних.  

Сьогодні вітчизняні музеї тільки розпочинають активно розвивати комер-
ційний напрямок своєї діяльності. Яскравим прикладом такої діяльності виступає 
Музей ім. М.Булгакова, який завдяки журфіксам (музичним вечорам) та 
регулярним чаюванням на веранді, вдалося купити для музею з приватної 
колекції унікальний рояль «Кериптопф і син».  

Це один із прикладів комерційної діяльності вітчизняних музеїв. Проте ці 
нововведення мають більш локальний характер, тобто використовуються лише в 
окремих музеях або просто на даному етапі ще не в багатьох музейних закладах. 
Так, наприклад, у культурно-освітній діяльності музеїв, поряд з традиційними 
лекторіями, екскурсіями, музейними гуртками, студіями, клубами, слід прово-
дити вистави, театралізовані та музичні постанови, проводити концерти-
презентації, фестивалі, беніфізи, обрядові та етнографічні заходи; проводити 
навчання у студіях, на курсах, в ігрових кімнатах для дітей та в гуртках; надавати 
послуги з організації та проведення культурно-масових заходів, симпозіумів, 
конференцій, майстер-класів, виставок; проводити показ слайд-фільмів і кіно 
програм; надавати послуги з користування атракціонами, ігровими автоматами, 
комп’ютерними іграми; проводити фото та відео зйомки експонатів та цілих 
експозицій; надавати послуги ресторанного призначення тощо. 
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Запровадивши інноваційні методи, збільшили в декілька разів свою попу-
лярність серед музейної аудиторії, а за допомогою комерційної діяльності 
вивести музей на новий європейський рівень. 
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41. МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ 
ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 
ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАКОРДОННИЙ 
ДОСВІД 
О.В. Скорченко 
Національний університет харчових технологій 

Туристична діяльність має певні особливості щодо державного регулювання, 
що зумовлено специфічним характером туристичних послуг, які мають стра-
тегічне значення для багатьох країн світу та потребують спеціальних норм у 
законодавстві. Проблеми формування ефективної моделі державного регулюван-
ня туристичної діяльності у своїх роботах розглядали такі науковці, як Гуме- 
нюк В.В., Іванов Ю.І., Пожарицька І.М., Сметанко О.М., Сєкіріна Н.В., Осадча Т.С., 
Смирнов І.Г. та ін. Так, дослідниками виділяється чотири основні моделі дер-
жавного регулювання розвитку туристичної діяльності [ 3, с. 248 ]. 

Перша модель представляє собою відсутність централізованого органу — 
центральної туристичної адміністрації, а усі питання вирішуються на принципах 
ринкової «самоорганізації». Дана модель використовується у тому випадку, коли 
суб’єкти туристичної діяльності здатні вирішувати проблеми самостійно, або 
коли туристична індустрія для національної економіки великої ролі не відіграє. 
Представником цієї моделі є США. 

Друга модель передбачає наявність міністерства, як сильного та авторитетного 
центрального органу, який здійснює контроль над усіма туристичними підпри-
ємствами країни. Інструментарієм державного управління є: фінансові вкладення, 
рекламна та маркетингова діяльність, залучення інвестицій в туристичну індустрію, 
адже країни, де застосовується дана модель управління туристичною діяльністю є 
небагатими. Представниками даної моделі є країни з перехідною економікою та 
країни, що розвиваються, в яких туризм є одним із основним джерел надходжень у 
бюджет. Це Єгипет, Мексика, Туреччина, що характеризуються багатим історичним та 
природнім потенціалом, який потребує підтримки на державному рівні. 



 75 

Третя модель державного регулювання туристичної діяльності називається 
«європейською», адже представниками є розвинені європейські держави, а саме: 
Франція, Іспанія, Велика Британія, Італія, на частину яких, згідно із даними ВТО, 
припадає близько 1/3 світових туристичних прибутків [1, с. 136]. Питання розвитку 
туристичної діяльності вирішуються в міністерстві на рівні відповідного галузевого 
підрозділу, який відповідає за розвиток туризму в країні. Так, у Франції питання 
щодо державного регулювання туристичної діяльності вирішує Міністерство 
транспорту та суспільних робіт, а також Рада з туризму при міністерстві, агентство 
туристичного інжинірингу, національна наглядова рада з туризму, Національне 
агентство з питань відпускних подорожей, Національний комітет з процвітання 
Франції. Французька асоціація «Maison de la France», що займається просуванням 
вітчизняного туристичного продукту на міжнародному рівні, була створена на 
початку 90 років ХХ ст. на підставі угод про партнерство між місцевими адмі-
ністраціями, туристичними фірмами та організаціями, а також готелями.  

Виділяють ще четверту модель державного регулювання розвитку туристичної 
діяльності (змішану), що передбачає створення комбінованого міністерства, яке 
охоплює разом із туристичною діяльністю ще й інші суміжні галузі. Характерними 
ознаками четвертої моделі державного регулювання є визначення туристичної галузі 
пріоритетною для країни, чіткий розподіл повноважень між центральною та 
регіональною туристичними адміністраціями (Індія, Малайзія). 

Таким чином, світова практика виділяє чотири основні моделі державного 
регулювання розвитку туристичної діяльності. Порівняльний аналіз цих моделей 
свідчить про те, що окремі елементи механізмів державного регулювання турис-
тичної діяльності країн-лідерів доцільно використовувати в Україні. За загаль-
ними ознаками вітчизняна модель державного регулювання туристичної діяль-
ності наближена до європейської. Це підкріплюється рядом останніх подій, які 
дозволяють якісно змінити вітчизняну модель на шляху до євроінтеграції. Так, у 
серпні 2000 року за підтримки Міністерства Міжнародного Розвитку Великої 
Британії (DFID) у партнерстві із органами державного самоврядування, турис-
тичними фірмами та організаціями було створено Львівську Асоціацію Розвитку 
Туризму (ЛАРТ). Сьогодні ЛАРТ — це членська (63 Члени) неприбуткова органі-
зація, яка представляє та забезпечує партнерство між державним та приватним 
секторами. ЛАРТ успішно розробив та впровадив у вигляді проектів 17 міжна-
родних грантів. Приклади останніх реалізованих проектів: «Реставрація і вистав-
ка збірки ікон «Студіон», 2008/2011 рр.; «Розвиток туризму для осіб з обмеже-
ними можливостями у м. Львові», 2010 р.; «Розвиток туристичної привабливості 
міст Львівщини», 2011 р. [2]. Такий досвід буде корисним для багатьох інших 
туристично привабливих міст України. 
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42. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 
РОЗВИТКУ МІСТА ЯК ТУРИСТИЧНОГО 
ЦЕНТРА (НА МАТЕРІАЛАХ  
М. КАМ’ЯНЦЯ-ПОДІЛЬСЬКОГО) 
Н.М. Худик 
Національний університет харчових технологій 

В сучасних умовах розвитку України особливого значення набуває стра-
тегічне управління та стратегічне планування яке забезпечує загальне бачення, 
ідеологію та філософію розвитку організації будь-якого рівня. В силу своєї 
сутності стратегічне планування не дає детального опису майбутнього внут-
рішнього та зовнішнього стану, і разом з тим дає якісну оцінку тому, якою 
хочуть бачити у майбутньому організацію її керівники та зацікавлені особи.  

У стратегічному плануванні розвитку міської громади є певні специфічні особ-
ливості, план не тільки повинен враховувати можливості та географічні, соціально-
економічні умови, науково-технічний потенціал міста, але повинен бути гнучким, 
відповідати очікуванням більшої частини місцевого населення, реагувати на зміни у 
навколишньому середовищі, зважати на конкуренцію серед міст за матеріальні та 
інформаційні ресурси, враховувати загальну політичну та економічну ситуацію. 

Аналіз результатів опитування місцевих жителів та бази даних щодо соціально-
економічного розвитку міста дали основу для визначення вирішальних чинників 
(критичних питань) економічного розвитку міста Кам’янця-Подільського, на якій 
ґрунтується Стратегічний план економічного розвитку місцевої громади, а саме:  

1) розвиток туризму;  
2) розвиток малого і середнього бізнесу; 
3) залучення інвестицій.  
Для кожного з цих питань були складені окремі плани дій, впровадження яких 

має вести до покращення конкурентної позиції міста Кам’янця-Подільського.  
Характеризуючи потенціал м. Кам’янця-Подільського як туристичного центру 

слід виділити п’ять складових: 
– значна концентрація пам’яток історії, архітектури і культури; 
– унікальний природний ландшафт та місце розташування; 
– м’який континентальний клімат; 
– різномаїття міського культурного середовища; 
– наближеність до інших історико-архітектурних та природних комплексів. 
Щоб туристична галузь запрацювала, у процесі планування враховуються 

людські, економічні, екологічні та інфраструктурні чинники. Комплексна програма 
розвитку туристичного центру повинна спрямовувати діяльність всіх суб’єктів гро-
мади на оптимізацію використання існуючих, відновлення втрачених та створення 
нових об’єктів туристичної інфраструктури, збільшення кількості зайнятих в цій 
сфері, створення системи кооперування асигнувань з бюджетів усіх рівнів та залу-
чення інвестицій. Місто повинно запропонувати туристам певний розвиток соці-
ально-побутової інфраструктури та цілий спектр побутових зручностей. Важливими 
також є інвестиції в рекламу туристичної дестинації, створення системи PR — 
заходів для популяризації туристичного центру.  
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43. ІННОВАЦІЙНА МОТИВАЦІЙНА 
ПРОГРАМА «ЛИШЕ ВГОРУ!» 
Ю.В. Шолудько  
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Проблема мотивації праці персоналу в умовах ринкової економіки є 
невід’ємною частиною в діяльності будь-якого підприємства, в тому числі 
готелів та інших засобів розміщення. Системи мотивації праці, що діють на 
більшості вітчизняних підприємствах мають певні недоліки:  

– форми і системи оплати праці на них не відповідають вимогам ринкової 
економіки;  

– вони не мають достатньої гнучкості і мотиваційного ефекту;  
– вони не стимулюють до підвищення ефективності і продуктивності вироб-

ництва та праці; 
– ці системи слабо стимулюють працівників до раціонального використання 

ресурсів, підвищення професійно-кваліфікаційного рівня. [2] 
Дослідження процесу мотивації персоналу на підприємствах проводилося в 

різних країнах, що створило цілу низку різноманітних молей мотивації праці: 
японська, американська, французька, англійська, німецька та ін. Відповідь на 
питання про мотивацію праці шукали такі вчені як А. Маслоу, Ф. Герцберг,  
В. Врум, Л. Портет, Є. Лоулер та ін. [1] 

Для вирішення проблеми мотивації праці необхідно знайти оптимальну систему, 
яка б задовольняла потреби персоналу та мотивувала його до ефективної праці. На 
основі поставленої проблеми було розроблено інноваційну мотиваційну програму 
«Лише вгору!». Підґрунтям для даної програми є відома в світі програма «Yes, I Can!», 
створена готельною мережею Rezidor Hotel Group ще в 1995 році.  

 Структура «Лише вгору!» нагадує структуру «Yes I Can!», а саме її останню 
версію, що була створена в 2008 році. Вона включає в себе три блоки: Make It 
Right («Роби це правильно»), Correct The Mistakes («Виправлення помилок») і 
Astonishment & Satisfaction («Здивування і задоволення»). Перший блок 
покликаний переконати співробітників в необхідності ретельної роботи кожного 
дня, це дозволяє значно зменшити кількість недоліків у їх діяльності. Другий 
блок розрахований на те, щоб навчити співробітників долати труднощі, яких 
складно уникнути. Якщо вони все ж трапляються, персонал знає, як виправити 
будь-яку ситуацію. Найцікавішим вважається останній блок. Він розповідає про 
те, як приємно самому працівнику вразити своїх гостей першокласним сервісом і 
зробити їх перебування в готелі незабутнім. [3] 

Удосконалення програми виявляється в тому, що крім основних блоків, 
створені додаткові, що спеціально під лаштовані під менталітет та традиції 
української нації: блок «Майбутнє за персоналом!» — це вступне слово та 
ознайомлення з власне системами мотивації праці персоналу; блок «Персональ-
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ний потенціал» — практичні ігри, рольові завдання для вирішення проблем в 
реальному часі. 

Варто зауважити, що дана програма є широко профільною, тому що включає в 
себе блоки, які стосуються не лише мотивації штатного персоналу та менеджерів 
різних ланок, але і підбору та адаптації персоналу, а також його навчання. 

Впровадження програми «Лише вгору!» в готелях України допоможе 
керівництву готелю порозумітися зі своїм персоналом і отримати від його роботи 
позитивний ефект, а власне працівники будуть задоволені своєю роботою. 
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44. ЕНОТУРИЗМ 
А.Д. Шулішова  
Національний університет харчових технологій 

Пізнаючи нові країни, ми приділяємо масу уваги архітектурі, обов’язково 
знайомимося з релігійними обрядами і присвячуємо немало часу дегустації 
національної кухні, частенько абсолютно ігноруючи місцеві алкогольні традиції. 
Адже національний напій зазвичай пов’язаний з історією країни куди тісніше за 
релігію і може виявитися значно старше за саму покриту мохом архітектурну 
старовину. І цілком гідний того, щоб ви витратили пару-трійку днів на вивчення 
його унікальної історії і процесу його виробництва. 

Мексиканський штат Халіско давно визнаний текіловою столицею світу. Саме 
тут знаходиться містечко Текіла, що дав назву знаменитому напою. Подібно до 
вина, справжня текіла може робитися лише в декількох схвалених регіонах. 
Зазвичай туристи починають свій текіловий маршрут з однойменного містечка, 
заглянувши до найпопулярнішого місцевого виробника — Jose Cuervo. 
Спробувавши елітні сорти, які нерідко порівнюють з хорошим коньяком, ви 
напевно зміните свою думку про напій. Для повноти картини варто зайти ще і в 
музей текіли, де представлено більше 300 експонатів, так чи інакше пов’язаних з 
її виробництвом. 

Здається, бурбон є єдиним національним напоєм Сполучених Штатів — 
інших ця нація за свою недовгу історію не вигадала. Місцем, де упродовж вже 
двохсот років робиться справжній бурбон, являється штат Кентуккі. Вісім 
найбільших виробників напою одного разу змовилися і організували бурбоновий 
маршрут, що простягнувся від Луісвіля до Ленгсінтона. Причому екскурсії по 
більшості заводів, що включають, звичайно ж, і дегустації, проводяться безкош-
товно. Проїхати по усіх фабриках маршруту і протестувати напої кожної з них 
цілком можливо за два-три дні. Стандартна програма включає розповідь про 
процес виробництва і дегустацію кінцевого продукту. Але є і приємні виклю-
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чення. Приміром, Maker Mark дає гостям спробувати солодову масу, яка нагадує 
за смаком підігріте темне пиво, а потім пропонує випустити іменний бурбон: на 
бочку наклеюється етикетка з ім’ям відвідувача, а потім напій, отриманий з неї, 
розливається в іменні пляшки. 

Поза сумнівом, найпопулярнішими алкогольними напрямами у Франції є 
Шампань, Бургундія і Бордо, але тому, хто шукає міцніших спиртних напоїв, слід 
сісти на потяг і за три-чотири години доїхати до провінції Коньяк, звідки походить 
96 % коньяків, що випускаються у світі. Не лише відомі Hennesy, Martell, Remy 
Martin і Courvoisier влаштовують екскурсії по своїх заводах. Власники менш 
розкручених брендів також люблять запрошувати гостей і пригощати власним 
коньяком. При цьому частенько у останніх усе відбувається набагато цікавіше, за 
рахунок меншої кількості народу і, відповідно, більше індивідуалізованого підходу. 

Починають туристи зазвичай з міста, що носить горде ім’я Коньяк і що 
подарувало своє ім’я напою. По цьому типово французькому провінційному 
містечку з вузькими кривими вуличками приємно гуляти, роздивляючись величні 
собори і середньовічні замки. Крім того, варто прокотитися на кораблику по 
річці Шаранта, провести ніч в одному з шато і обов’язково влаштувати пікнік із 
вживанням коньяку за містом. 

Портвейн — португальське кріплене вино було створене в північній частині 
країни в долині Duoro. І досі більшість вин, які мають честь називатися порт-
вейном, походятьсаме звідти. Долина дістала свою назву від однойменної річки, 
що несе свої води від кордону з Іспанією до міста Порто. 

Щоб подорож було простіше спланувати, відвідаєте сайт Інституту Порт-
вейну, де є детальний опис портвейнового маршруту, що включає 54 виробники 
солодкого напою. До речі, опинившись в Порто, варто обов’язково заглянути в 
Інститут Портвейну і, продегустувати різні сорти, визначитися, до якого ж 
виробника хочеться з’їздити найбільше. 

Не дивлячись на те, що саке виготовляється в Японії як мінімум з ІІІ століття і 
поширилося вже по всьому світу, цей напій як і раніше вважається екзотикою. 
Спочатку напою приписували містичні властивості, і здійснювати «священні» 
операції з рисом дозволялося лише імператорській сім’ї, і лише через декілька 
віків секрет перейшов спочатку до ченців, а потім і до простих селян. Досі саке в 
основному вживають в чистому вигляді, хоча останнім часом його стали 
додавати в коктейлі або «сакетіні». 

Найпопулярніші японські виробники Tamanohikari sake brewery і Gek-
keikan із задоволенням водять екскурсії по своїх заводах і пригощають гостей 
готовою продукцією. Причому ходити далеко не доведеться: вони знахо-
дяться недалеко від Кіото і буквально в сусідніх будівлях. Втім, нео-
бов’язково відвідувати саме їх: в Японії більше двох тисяч виробників напою 
і вибір є. У Кобе найпопулярнішим туристичним місцем є сакеварня 
Tamanohikari, в Токіо — Ichinokura. 
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45. ГАСТРОНОМІЧНИЙ ТУРИЗМ 
Ю.В. Миць 
Національний університет харчових технологій 

Харчування — це частина туристичного продукту, частка доходів від реалізації 
якої, становить близько 20 % від прибутку всього продаваного туру. Гастрономія являє 
собою важливий елемент місцевої культури та самобутності. В ній закладений істот-
ний потенціал для посилення туристичних пропозицій тур напрямків за допомогою 
зосередження уваги на питаннях просування і вдосконалення національної кухні.  

Для багатьох туристів гастрономія стала найважливішою частиною туристичних 
вражень, незалежно від того, чи повертаються вони в знайомі турнапрямки, щоб 
насолодитися стравами, які вже спробували і знають, чи здійснюють дальні подо-
рожі в пошуках нових і особливих кулінарних відчуттів. 

Гастрономічний туризм передбачає поїздки туристів в гастрономічні регіони, 
в яких вони відвідують виробників продуктів, гастрономічні фестивалі, продук-
тові ярмарки, фермерські ринки і т.д. 

Серед основних різновидів гастрономічних турів, що широко пропонуються 
як закордонними так і вітчизняними туроператорами слід виділити наступні: 

1. Екскурсійні тури як відпочинок для гурманів — тури з дегустацією страв і 
напоїв. Під час яких туриста знайомлять з особливостями місцевої кухні та 
демонструють технологію приготування страв і продуктів. 

2. Сільські («зелені») — гастрономічні тури дають туристу можливість спро-
бувати екологічно чисті продукти без добавок. «Зелені» гастрономічні тури — це 
збирання дикорослих ягід, овочів і фруктів на фермах, полювання на трюфелі або 
прогулянка по дорогах виноробства. 

3. Спеціалізовані поїздки — гастрономічні тури з навчання, дегустації та 
приготування різних страв. Спеціалізовані кулінарні подорожі супроводжують 
кухаря, які не тільки розповідають туристам про особливості приготування страв, 
а й вчать гурманів готувати. 

4. Відвідування гастрономічних фестивалів — справжнє свято для гурмана, уні-
кальна можливість продегустувати широкий асортимент продуктів в одному місці.  

5. Міські — гастрономічні тури з відвідуванням різних ресторанів, конди-
терської фабрики, маленького ковбасного цеху.[2] 

Різновидом гастрономічних турів вважаються тури для гурманів, що знайом-
лять туристів з характерною для даної місцевості стравою. Наприклад, 
туристичні агентства організовують винні та сирні тури в Голландію, Швейцарію 
і Італію, пивні тури по Німеччині, Австрії, Чехії, Бельгії, суші-тури в Японію і 
т.д. Останнім часом особливою популярністю серед міських жителів, втомлених 
від харчування напівфабрикатами, користуються гастрономічні тури в сільську 
місцевість, де можна спробувати натуральні продукти. 

Проведений літературний аналіз вітчизняних та закордонних джерел вказує на 
перспективність та переваги розвитку гастрономічного туризму для нашої 
країни. Слід зазначити ряд переваг останнього: 

– діє як портал для входження в місцеву культуру, знайомство з місцевим 
творчістю і пейзажами; 

– охоплює приблизно 30 % туристичних витрат на глобальному рівні; 
– робить позитивний вплив на місцеву економіку, зайнятість та спадщину; 
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– створює унікальні можливості для маркетингу тур напрямків і є страте-
гічним елементом при визначенні брендового іміджу тур напрямків; 

– може сприяти пожвавленню і диверсифікації туризму шляхом задіяння багатьох 
учасників туристського процесу і розширення міжгалузевого співробітництва. [1] 

Гастрономія швидко стає важливим фактором впливу на вибір тур напрямків, 
а якісні гастрономічні продукти надовго залишаються в пам’яті туристів. Реко-
мендовані заходи для поліпшення якості продуктів і вражень в області туризму 
гастронома включають: 

– розробку конкурентоспроможного пропозиції, заснованого на місцевій 
самобутності та автентичності; 

– захист і визнання місцевих продуктів за допомогою маркування та поз-
начення місця їх походження; 

– забезпечення професіоналізму людських ресурсів через ланцюжок ство-
рення вартості і передачу гастрономічних знань; 

– гарантування безпеки харчових продуктів шляхом поставки продуктів, які 
не становлять загрозу для здоров’я; 

– встановлення зв’язків між продуктами і регіонами допомогою розвитку 
гастрономічних туристичних маршрутів. [3] 
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46. ВИННИЙ ТУРИЗМ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ 
ТА ПЕРСПЕКТИВНИЙ ВИД 
ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
О.І. Павлюк  
Національний університет харчових технологій 

Винний туризм — туризм, метою якого є дегустація, споживання, покупка 
вина безпосередньо на виробництві. Винний туризм включає в себе відвідування 
виноробства, виноградників, відомих ресторанів, винних фестивалів та інших 
спеціальних заходів [1]. 

В минулі часи лікарі використовували вино у фармакології, готували на його 
основі різні ліки. Крім того, цей напій прописували видужуючим людям для від-
новлення сил. У стародавній Греції Гіппократ рекомендував використовувати 
терапевтичні властивості вина проти багатьох хвороб. 

Сучасна наука також підтверджує сприятливий, зміцнювальний вплив нату-
рального вина на організм дорослої людини, якщо воно, звичайно, вживається в 
розумних кількостях. Питаннями перспективи відносно можливості функціону-
вання «винного туризму» у своїх публікаціях розглядав Рибінцев В.А. Серед 
іноземних авторів цією проблемою займалися Майкл Холл, Гарі Джонсон, Брок 
Кемброн, Дональд Гетс. Але запропоновані підходи вище названих авторів, не 
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повністю торкаються специфіки розвитку винного туризму як нового туристи-
ного продукту [6]. 

Винний туризм у тому вигляді, як він склав з початку 20 столітті в Італії, 
Франції та інших виноробних країнах, має низку дуже важливих особливостей: 

– це спеціальні поїздки організованих груп любителів або професіоналів (ви-
ноторговців, власників ресторанів і т.п.); 

– час цих поїздок подовжує пляжний або гірськолижний сезон; 
– туристичні фірми розробляють зручну для себе тижневу або двотижневу 

програму. Перевозять туристів з одного свята на інший, попутно показуючи 
природні та історичні пам’ятки. 

Найбільшими любителями вино — гастрономічних турів зарекомендували 
себе німці, англійці, американці і японці. Гастрономічний туризм є синтезом 
екології, культури і виробництва. Основоположниками ідеї гастрономічних турів 
вважаються італійці [2]. 

Зазвичай винний тур триває не більше, ніж тиждень, але зустрічаються 
поїздки, які складають усього лише два-три дні. Вони можуть бути приурочені до 
проведення семінарів по виробництву вин, детального вивчення особливостей 
брендів різних видів базових алкогольних напоїв, проведення міжнародних 
конкурсів якості вин, тощо. Також туристичні агентства які займаються організа-
цією винного туризму, пропонують маршрути індивідуальних винних турів, мета 
яких становить професійне ознайомлення з виноробню промисловістю різних 
апеласьйонів країни. У винного туризму є кілька дуже простих принципів. Один і 
найголовніший з них пробувати вино лише в місцях його виробництва. 

Цим головним принципам винного туризму найкращим чином відповідають 
екскурсії на виноробні підприємства з дегустацією вин в дегустаційних залах, 
такі заходи і називають «винні тури». Сьогодні багато виноробних господарств в 
курортних містах і селищах мають відповідні дегустаційні зали. Тут можна 
спробувати вина та коньяки з гарантією дійсності. Крім того, на дегустаціях 
відвідувачі дізнаються багато цікавої та корисної інформації про вина регіону, 
історію виноробства, отримують навики правильного споживання вин [3]. 

Теоретики туризму прогнозують, що одним з найпопулярніших видів туризму 
до 2020 р. стане тематичний, який вже зараз активно розвивається. До нього 
можна віднести і туристичні програми, пов’язані з відвідуванням місць вироб-
ництва різних вин. Таким регіоном є ряд європейських країн: Франція, Італія, 
Іспанія, Німеччина, Португалія, Кіпр, Греція та Австрія [7]. 

Щодо України, то тут можна виділити три виноробних регіони — це Закар-
паття, Крим та Південний регіон. Виноробні підприємства у цих регіонах воло-
діють величезними колекціями вин. Їх називають енотеки. В Україні найвідоміша 
і найбільша колекція знаходиться в «Масандрі» і налічує близько мільйона 
пляшок. Цікаві колекції є в інституті «Магарач», в «Коктебелі» і «Інкермані». 
Крім того, на багатьох підприємствах організовані музеї виноробства, де можна 
познайомитися з історією та особливостями виноробства певної місцевості. 
Відвідування музеїв включено у винний тур [5]. 

З кожним роком винний туризм стає більш актуальним. По-перше це 
прекрасний привід продовжити курортний сезон. Причому, сезон «без моря». 
Досвід європейських країв показує, що пік відвідувань винних маршрутів 
припадає на осінь. По-друге, винний туризм, «розкручений» туристичний тренд 
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(завдяки не тільки виробникам вина, але і виробникам турпродукту). І по-трете, 
винний туризм набуває особливої актуальності в світлі останніх прогнозів, згідно 
з якими час, який люди виділяють на свій відпочинок, буде скорочуватися, тому 
туристи будуть шукати туристський продукт, який дає максимум вражень у 
мінімальний відрізок часу [4]. 
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47. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
БЕЗПЕКИ ГОСТЕЙ У ГОТЕЛЯХ  
Г.В. Макушенко  
Національний університет харчових технологій 

Одним з основних завдань функціонування готелю є забезпечення безпеки 
його гостей. Захист відвідувачів і їх власності — один з найважливіших аспектів 
у роботі готельних комплексів. Навіть у готелі, який має великий набір 
додаткових послуг, компетентний і ввічливий персонал, найдрібніша крадіжка 
викличе негативне враження у гостей про нього. Актуальність даної теми 
визначається необхідністю використання готелями сучасних методів охорони і 
захисту готелю та його відвідувачів від надзвичайних ситуацій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що для забезпечення безпеки 
готельних комплексів використовують електронні замки, відеоспостереження, 
датчики різних типів і т.д. Готель, як правило, окрім послуг розміщення і харчування 
пропонує великий спектр додаткових послуг, таких як: бізнес центр, басейн, SPA-
послуги і т.д. Тому для повноцінного захисту гостей має бути передбачена система 
безпеки в усіх приміщення готелю. Але будь-який готель зацікавлений у створенні 
гостинності та спокою перебування гостей в ньому. В зв’язку з цим, система безпеки 
готельного комплексу повинна бути побудована так, щоб викликати у 
законослухняних його мешканців відчуття упевненості та спокою, а не відчуття 
постійного контролю за їх пересуванням. Гість не повинен відчувати занадто 
пильної «уваги» до себе. Засоби безпеки мають бути непомітними для гостей, але в 
той час мають забезпечувати повну безпеку та комфортність.  

Отже, одним з методів забезпечення безпеки є відеоспостереження. Наваж-
ливішою вимогою до розміщення камер є їх непомітність. Існує декілька варіан-
тів розміщення камер: відкриті та скриті. Камери пропонується розміщувати в 
наступних місцях: при в’їзді на автомобільну стоянку; при переході від стоянки в 
готель; при головному вході в готель; у вестибюлі і зоні реєстрації; у ліфтових 
холах;у холах конференц-залів,фітнес-центра і т. д.  
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Широко розповсюдженим є використання електронних замків з пластиковою 
карткою. На сьогодні вже з’являються більш удосконалені та зручніші електронні 
картки, наприклад, безконтактні смарт-карти, якими можна відкривати двері в номер 
лише махнувши нею. Дані картки використовуються готелем Plaza Hotel в Нью-
Йорку. Проте багато готелів відмовились від таких карток, оскільки гості часто їх 
гублять. На зміну пластиковим карткам прийшли сотові телефони. Тепер при в’їзді в 
один зі стокгольмських готелей гостю замість електронної картки видають сотові 
GMS-телефони. Вони оснащені спеціальним радіочипом короткого діапазону дії, 
яким і здійснюється відкривання електронних замків. Для цього необхідно лише 
піднести телефон до дверей і вона автоматично відкриється. 

Одним із методів забезпечення безпеки гостей є встановлення датчиків. Існує 
велика кількість датчиків, які класифікують за багатьма ознаками, а саме: дат-
чики, що сигналізують при взламуванні дверей чи вікон і використовуються для 
охорони вхідних дверей готелю; датчики, що сигналізують при битті скла; 
датчики, що реагують при проникненні в приміщення; датчики, що охороняють 
певні особливо цінні предмети (наприклад, сейфи). Датчики різних типів вико-
ристовуються у багатьох готелях світу завдяки їх надійності. 

Окрім наведених засобів безпеки розробляються і використовуються нові 
методи захисту. Одним з сучасних напрямків розвитку систем безпеки є викорис-
тання методу біометричного сканування людини для її ідентифікації. Наприклад, 
в одному з готелів гостю доведеться підняти палець для того, щоб відкрити двері 
свого номера. Існують також і інші методи ідентифікації унікальних якостей 
людини. Так, в Новій Зеландії продемонстрували пристрій для розпізнавання 
міміки, жестів людини, її ходу і т.д. Так видно, що забезпечення безпеки гостей 
та розробка нових пристроїв в їх охороні є дуже важливою та надзвичайно 
перспективною в розвитку.  

Служба охорони будь-якого готелю має бути надзвичайно уважною до 
кожного гостя, а особливо це стосується країн зі складною політичною ситуацією 
та країн з підвищеною можливістю терористичних актів. Останнім часом готелі 
стали об’єктом для терористичних актів і в багатьох готелях в різних частинах 
світу вже були акти тероризму під час яких загинуло багато відпочиваючих, тому 
готелі мають застосовувати підвищені засоби безпеки. Виходячи з цього багато 
міжнародних готельних мереж в Азії вже розробляють та впроваджують 
додаткові заходи безпеки, які дуже схожі з заходами, що вже використовуються в 
аеропортах. Наприклад, в готелі Grand Hyatt в столиці Індонезії охорона 
перевіряє багажники, використовують дзеркала для перевірки днища машини на 
наявність вибухових речовин перед тим як пропустити її на територію готелю. 
Окрім цього, перед тим як гість попаде в готель його багаж перевіряють, а сам 
він має пройти через металевий детектор.  

Таким чином, всі новітні заходи і пристрої, які розробляються і впровадьжуються 
в готель несуть у собі одну і найважливішу мету — забезпечення безпеки гостя, 
збереження його життя і здоров’я і забезпечення комфортного відпочинку. 
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48. ШОКОЛАДНИЙ ТУРИЗМ 
О.В. Курчевська  
Національний університет харчових технологій 

На сьогоднішній день особливою популярністю користується шоколадний 
туризм в Україні. Шоколадною столицею України по проведенню фестивалів є 
місто Львів. На кожен міський фестиваль, за статистичними даними, приїжджає 
близько 10 тисяч туристів. За останні два роки завдяки проведенню фестивалів, 
кількість туристів у Львові збільшилась на 30 – 40 % і зараз перевищує 1 мільйон 
осіб щороку. Найзнаменитішим фестивалем є «Свято Шоколаду у Львові», яке 
проводиться 2 рази на рік. Ця подія організовується саме для любителів шоко-
ладу, сімей з дітьми, шоколадних митців, виробників шоколаду, шоколатьє та 
інших. Фестиваль шоколаду у Львові буде вже проводитися п’ятий раз, адже він 
користується значною популярністю серед людей. Також нещодавно відкрили 
перший в Україні Музей шоколаду у приміщенні Львівського історичного музею 
кондитерської фабрики «АВК». 

У Львові шоколад з’явився ще за часів далекого Середньовіччя. Відтоді львівські 
кондитери готували солодощі, які були відомі в багатьох країнах Європи. Виробляли 
та продавали шоколадні солодощі не лише кондитери, а й самі аптекарі. Можливо, і 
тоді люди здогадувалися про чудодійну силу шоколаду. 

Уже у 1803 році на площі Ринок швейцарський кондитер Домінік Андреоллі 
відкрив цукерню, але на сьогоднішні дні цієї цукерні вже немає, проте, традиції 
солодкого частунку продовжують сучасні кав’ярні. Саме львівські вулички не 
покидає приємний запах кави та шоколаду. А вже наприкінці XIX століття у 
Львові заснували кондитерський цех. Саме львівська шоколадна фабрика «Сві-
точ» свого часу була чи не найвідомішою в Україні, але на сьогодні вона втрачає 
свій авторитет. 

В середньому, кожен любитель шоколаду в Україні вживає 2 кг шоколаду або 
3 – 4 кг шоколадних виробів в рік. При цьому його організм щоразу отримує 
антиоксидант флаванол — природній елемент, який сприяє омолодженню. 
Також, за даними наукових досліджень, шоколад містить три природні компо-
ненти, які дають енергію: загальний стимулятор — кофеїн, антидепресант 
фенілетиламін та теобромін, який стимулює нервову систему. 

Для виготовлення 1 кг шоколаду необхідно майже 900 какао-бобів, що приб-
лизно дорівнює 30 плодам дерева какао.  

Провівши аналіз сучасного гастрономічного туризму у напрямку — шоко-
ладний, можна виділити наступні напрямки шоколадних подорожей світу:  

1. Виготовлення шоколаду на какоа-плантаціях Сент Люсія. Готель Шоколад 
пропонує гостям після відпочинку відвідати плантацію, де вони ознайомляться з 
тим як росте какао також вони зможуть приготувати свій шоколадний шедевр. 

2. Візит до «Шоколадних справ» майстрів в Італії. Туристи відвідують шоко-
ладну долину в Тоскані, яка відома виробниками шоколаду такими як: Біанчіні, 
Енотекапінчорі, Сліті, Катінарі-Агліано. 

3. Шоколадний бар в США.  
4. Цілодобові шоколадні мандри в Бельгії. Включає в себе відвідування музею 

шоколаду в Брюге, після якої туристи вибирають меню з 14-ти ресторанів. 
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5. «Привіт від Майя», Мексика. Готель спеціалізований на шоколадному 
туризмі Рів’єра — Майя пропонує туристам ознайомитися з традиційним ри-
туалом Хоколате в кімнаті, яка вісить в повітрі. Ритуал починається з 
шаманського благословіння, а потім починаються косметичні процедури: масаж з 
маслом какао, скраб з шоколадних зерен. 

6. Кулінарний шоколадний тур, Франція. В Ліоні бажаючі можуть записатися 
на курси шоколатьє. 

7. Шоколадний фонтан, Англія. 
8. Шоколад і вино, Австралія. 
9. Косметичні шоколадні процедури, Австрія. 
10. Парк шоколадних мрій, Китай. Це фестиваль шоколаду, де туристів та 

гостей дивують шоколадними виробами. 
Таким чином, шоколадний туризм набирає все більшої популярності серед 

туристів, і введення інновацій підвищить даний інтерес. В Україні цей вид ту-
ризму особливо перспективний у Львівській області, більш відомій як «столиця 
шоколадного туризму в Україні», тому в перспективах наших подальших 
наукових розвідок ми вбачаємо й надалі можливість створення інноваційного 
проекту у вигляді готельно-ресторанного комплексу. 
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1. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ 
БЕЗПЕКИ КРАЇНИ. ПОСТАНОВКА 
ПРОБЛЕМИ 
А.І. Курас 
Інститут політичних та етнонаціональних досліджень 
ім. І.Ф. Кураса НАН України 

Розглядаючи соціально-економічні фактори безпеки, на сьогодні можна 
виділити декілька провідних напрямів у цій сфері: 1 )  демографічна; 2) енер-
гетична; 3) фінансово-грошова; 4) кримінальна безпеки. 

Звернемо увагу на демографічну сферу. Демографічна небезпека для Укра-
їнської держави полягає у скороченні чисельності населення на тлі зростання 
чисельності трудової міграції. Уже сьогодні зрозуміло, що найбільшим викликом 
для України буде не приплив іммігрантів з-за кордону, а дефіцит трудових 
ресурсів внаслідок природного зменшення його приросту та міграційного від-
пливу. Зменшення у структурі питомої ваги працездатної частини населення 
негативно впливає на соціально-економічний розвиток, вносить дисбаланс у 
систему національної безпеки держави. 

Характерними ознаками сучасної демографічної та міграційної ситуації в 
Україні, що суттєво впливає на рівень національної безпеки, залишаються такі 
тенденції: 1) депопуляція та зниження потенціалу для відтворення населення. За 
останні 1 6  років чисельність населення за рахунок депопуляції зменшилася 
більше ніж на 5 млн. осіб, а за експертними оцінками за умови збереження 
негативних демографічних тенденцій населення України до 2040 – 2050 рр. може 
становити лише 34 – 36 млн. осіб [1, с. 28]. Серед країн СНД Україна має 
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найвищі темпи скорочення населення; 2) високий рівень смертності та збере-
ження тенденції до його зростання (серед країн Європи та СНД Україна має 
найвищий рівень смертності — 16,4 %); 3) невисока середня тривалість життя 
(серед країн Європи Україна має найменшу середню тривалість життя —  
67,1 роки); 4) старіння населення за рахунок збільшення частки осіб пенсійного 
віку та формування регресивної вікової структури (частка осіб пенсійного віку 
становить зараз у середньому в країні майже 24 % в загальній структурі 
населення); 5) високий рівень дитячої смертності у віці до 1 року (цей показник є 
одним із найвищих в Європі й становить 11,1 %, тоді як у середньому в країнах 
Західної Європи (3,6 – 5,1 %) і СІЛА (6,7 %); 6) незначне позитивне сальдо 
зовнішньої міграції (0,3 %) у середньому по Україні, яке при збереженні 
тенденції до зростання в найближчій перспективі зможе певним чином 
нейтралізувати процеси природного зменшення населення; 7) масова зовнішня 
трудова міграція (загальна чисельність українських заробітчан, включаючи 
нелегальних, легалізованих та легальних трудових мігрантів, оцінюється в 
середньому за різними джерелами від 3 до 7 млн. осіб); 8) формування в Україні 
декількох регіонів зі стійким міграційним збільшенням населення за рахунок 
зовнішньої міграції (у 2007 р. міграційний за рахунок міждержавної міграції 
становив для України 16,8 тис. осіб, із них для Одеської області 1 1  тис. осіб, АР 
Крим — 2,4 тис. осіб, для Харківської області — 1,3 тис. осіб, усього ж пози-
тивне сальдо міждержавної міграції мали 14 областей) [2, с. 16]. 

Отже, у контексті національної безпеки, поряд з проблемою природного 
скорочення населення України, набуває актуальності проблема регулювання тру-
дової міграції. У спеціальній доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з 
прав людини Н. Карпачової «Стан дотримання та захисту прав громадян України 
за кордоном» в українських офіційних та неофіційних джерелах загальна 
кількість трудівників-мігрантів з України коливається від двох до семи мільйонів 
осіб. За офіційними даними Міністерства праці та соціальної політики України у 
2002 р. за кордоном на законних підставах працювало понад 20 тис. громадян 
України, переважно в Польщі, Чехії, Греції, Ліберії, Великій Британії, на Кіпрі. 
За цей самий період на консульському обліку за кордоном з метою праце-
влаштування перебували близько 30 тис. осіб [3, с. 151]. 
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Найстарішими фабриками м. Харкова були заснована у 1848 році прянична та 
цукеркова фабрика Микити Анісимовича Полуектова та заснована у 1854 році 
фабрика купця 2-ї гільдії Мирона Андріяновича Жукова.  
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Головними виробами фабрики М.А. Жукова були фруктовий мармелад та 
карамель. У 1892 році її виробіток зазначають у кількості 700 пудів на рік. Власна 
силова станція відсутня. Маючи невелику кількість специфічного обладнання, вона 
однак більшою частиною покладається на ручну працю, фабрика не має ані моторів, 
ані складного технологічного обладнання [1, арк.107]. 

Микита Анісимович Полуектов також належав до купців 2-ї гільдії, був 
спадковим почесним громадянином Харкова. Загальний виробіток його фабрики 
сягав 27070 пудів на суму 13673 руб, кількість працівників становила 160 чоло-
вік. 60 % його продукції становили цукерки різних сортів. Також фабрика виго-
товляла мармелад, пастилу, пряники та деяку кількість сухарів. Ринок збуту 
підприємства Полуектова був надзвичайно широкий. Зокрема, в офіційних 
відомостях від 1892 року зазначаються Кавказ, Південь та Південний захід Росії 
[3, арк. 165].  

Таким чином, дві найстаріші фабрики Харкова представляють собою разючий 
контраст по виробітку та ринку збуту. Беручи до уваги об’єми виробництва, ми 
могли би сподіватися на те, що фабрика має добре технічне оснащення та 
специфічні механізми, адже стимулів до цього в неї достатньо. 

У «Ведомостях про фабрики и заводы» за 1892 год знаходимо зроблений рукою 
самого власника опис технічного стану фабрики: «при варке кондитерских изделий 
употребляются обыкновенные конфорки, медные тазы, формы, каменные плиты, а 
для печения пряников обычные печи из листового железа» [2, арк. 62].  

Отже, незважаючи на великий попит, власник не відчуває потреби в 
переобладнанні виробництва. 

Стан справ із обладнанням фабрик ми розглянемо у подробицях в окремому 
підрозділі, але поки що тільки акцентуємо увагу на цьому моменті. 

Виробництво власного обладнання ще не налагоджене, бо не народився ще 
попит на нього. Західні аналоги подекуди зустрічаються, проте вони дорогі, тому 
поодинокі. 

У Харкові також були і кілька «конфектных заведений», що датуються більш 
раннім часом. Це і є оті гібридні, перехідні форми промислових підприємств. 
Частина з них згодом перейде у фабрики, проте більшість, не маючи стимулів, 
залишиться у сталій перехідній формі. До таких утворень належать цукерково-
пряничне підприємство О.А. Матвєєвої, засноване у 1843 році. Виробіток підпри-
ємства Матвєєвої близько 2600 пуд на рік, кількість робочих коливається від 30 
до 35-ти [4, арк. 149]. 

Продуктом регіональної специфіки Харківської губернії можна визначити 
пірник (західна вимова) або пряник. Якщо від київський бренду – сухе варення, 
себто цукати, бере свій початок від XVII ст.. Харківський пряник представляє 
таким чином собою тяглість кондитерських традицій на території України від 
часів Київської Русі.  
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3. ВИТОКИ НАЦІОНАЛЬНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
В.І. Туфекчі 
Національнй університет харчових технологій 

Історія Національного університету харчових технологій бере початок з другої 
половини ХІХ століття і тісно пов’язана з історією розвитку цукрової промисловості. 
На той час в Україні вироблялося 84 % від загальноросійського виробництва цукру, і 
якщо у 1830 році в Україні було лише 6 цукрових заводів, то у 1848 році їх 
налічувалося вже 192, а у 1914 — 203. Бурхливий розвиток галузі, основні 
потужності якої у пореформенний час зосереджувалися в Україні, вимагав 
забезпечення її кваліфікованими робітниками та інженерними кадрами [1, c.55]. 

Створення навчального закладу для підготовки професійних технологів стало 
у другій половині ХІХ ст. нагальною потребою. З цією метою був започат-
кований збір коштів, зокрема і за рахунок публічних лекцій видатних вчених — 
Д.І. Менделєєва, М.А. Бунге та ін. До справи долучилося і Київське відділення 
Російського імператорського технічного товариства, яке на своєму засіданні  
15 лютого 1884 р. прийняло рішення про відкриття у м. Сміла технічних класів 
на бізі училища графів Бобринських — відомих в Україні цукрових магнатів, 
справжніх реформаторів цукроваріння.  

Результатом цього рішення стало подання від 22 березня 1884 року до Попе-
чителя Київського навчального округу щодо отримання дозволу на відкриття 
класів, до якого додавався проект стутуту, підготовлений М.А. Бунге. 

Після погодження з київським губернатором такий дозвіл був отриманий. 
Циркуляром № 3279 від 16 квітня 1884 року Попечитель Київського навчального 
округу дозволяє відкриття у м. Сміла дворічних технічних класів [2, c. 54].  

Почесним Попечителем цих класів став граф Володимир Олексійович Боб-
ринський, який також профінансував їх відкриття. Призначенню графа В. Боб-
ринського передувала ціла паперова колізія, результатом якої стало звернення 
Міністра народної освіти до імператора Олександра ІІІ, за особистої згоди якого 
граф Бобринський і був призначенний Почесним Попечителем. Таким чином, був 
започаткований перший в історії Російської імперії технічний навчальний заклад 
для підготовки техніків-хіміків і майстрів цукрового виробництва. 

Першим керівником закладу став видатний новатор у галузі пробілювання 
цукру — М.В. Чериковський. Підбір викладачів, фінансування закладу відпові-
дало високим вимогам. Одним з головних аспектів успішності смілянських 
класів було вдале поєднання теорії та практики. 

Зранку і до 12-ї години проходили практичні заняття у лабораторіях та майс-
тернях Смілянського цукрового заводу. Друга половина дня — з 14-ї години — 
була присвячена теорії. 

Після складання іспитів учні ще протягом двох літніх місяців закріплювали 
отриманні навички і вміння, працюючи на виробництві, зокрема під час ремонту 
заводів перед початком чергового сезону цукроваріння.  

Після завершення курсу теоретичного навчання кожний випускник повинен 
був відпрацювати два роки на цукровому заводі та представити позитивний 
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відгук від адміністрації про свою поведінку та представити діяльність, а також 
детальний письмовий звіт з пояснювальними кресленнями, після розгляду якого 
йому видавався кінцевий атестат від Російського технічного товариства. 

Оскільки швидкий прогрес галузі вимагав від майбутніх спеціалістів не лише 
фахову, але й певну базову підготовку, то у 1903 році при класах був відкритий 
підготовчий клас, у якому викладалися креслення і будівельні роботи, Закон 
Божий, фізика, хімія, математика, природнича історія. 

У 1905 році О.О. Копилова змінює на посаді інженер-технолог В.К. Нагорний [3]. 
За період з 1884 р. по лютий 1917 р. технічні класи підготували 440 

кваліфікованих спеціалістів, серед яких були і керівники цукрових заводів, і 
видатні вчені. Так, випускником Смілянських технічних класів був І.А. 
Кухаренко, фундатор теорії кристалізації цукру, майбутній завідувач кафедри 
цукристих речовин нашого університету. 

У 1918 році новим завідувачем став випускник природничого факультету 
Петроградського університету О.С. Соколов, який продовжив розвиток училища у 
складні часи політичних і економічних змін. З початком Нової економчної політики 
(1921 р.) училище було реорганізоване у технікум харчової промисловості. 

Враховуючи високий рівень підготовки спеціалістів і активну наукову 
діяльність колективу, рішенням Колегії Народного комісаріату освіту УРСР від 
28 листопада 1929 р. навчальний заклад був перетворений на Смілянський 
інститут цукрової промисловості. У 1930 році була здійснена відповідна заміна 
свідоцтв випускників 1923 – 1928 років[4]. 
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4. РОЗВИТОК НУХТ НА ФОНІ 
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Темпи розвитку харчової промисловості залежать від матеріально-технічної 
бази, постачання сировини та кваліфікованих робочих кадрів, яких тоді було не 
так вже і багато, але про це пізніше. 

Переважна більшість галузей харчової промисловості України протягом 1974–
1977 років зазнали спаду виробництва, викликаного зниженням обсягів вироб-
ництва продукції сільського господарства й невідповідним технічним оснащен-
ням підприємств харчової промисловості. 
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Проте, інтенсивне оновлення матеріально-технічної бази, розпочате приб-
лизно з 1977 року, призвело до майже лінійного зростання обсягів виробництва 
всіх видів харчової продукції. 

Тут зіграло вагому роль те, що одночасно з оновленням матеріально-технічної 
бази збільшилась і кількість кваліфікованих робочих кадрів. Звісно ж це сталося 
не одразу, але це вагомий фактор про який варто згадати. 

Вже розглядаючи ситуацію станом на 1970 рік, можна було помітити та з 
впевненістю сказати, що Україна стала аграрно-промисловою державою. 

Нажаль, часто траплялася така ситуація, що заводи та підприємства 
будувалися по застарілим проектам і технологіям, що приводили до забруднення 
навколишнього середовища. 

На Україні розвивалася важка промисловість та машинобудування, ну і звісно 
ж видобуток ресурсів. На важкій промисловості робився основний акцент, а інші 
галузі, такі як текстильна та харчова, фінансувалися по залишковому принципу. 

Для збільшення врожаю вживалися такі методи як розширення орних земель, 
а не модернізація технологій.  

Соціально-економічне становище було скрутним, але не треба забувати, що в цей 
період почали зароджуватись процеси, які були дуже корисними та мали велике 
значення для подальшого розвитку освіти, розвитку науки, а також подальшого 
промислового розвитку за рахунок введення інновацій в промисловість.  

Післявоєнна реформа, зробила крок вперед у розвитку науки. В якості 
центральної проблеми у період реформ було висунуто завдання прискорення 
темпів науково-технічного прогресу і суттєвого підвищення його народно-
господарського і соціального ефекту. Вступ СРСР в епоху науково-технічної 
революції став важливим чинником розвитку науки [4]. 

Мережа наукових установ в країні в цей період помітно перевищила довоєн-
ний рівень. Тенденції розвитку та статистичні дані свідчили про досягнення 
певного прогресу у розвитку загальної освіти в Україні протягом 1960 – 80-х pp. 

Стан науки, насамперед освіти напряму впливає на розвиток науки, як наслідок і 
на науково-технічний прогрес, отже, і на науково-технічний розвиток країни. 

В сімдесяті роки КТІХП різносторонньо розвивався та вдосконалювався. 
Співробітники інституту постійно проводили роботи над поліпшенням методич-
них вказівок та вдосконаленням навчальних планів. Серед викладацького складу 
інституту було багато раціоналізаторів, які постійно брали участь в обговоренні, 
поглибленні і покращенні наукової діяльності інституту. 

З 1970 року почалося активне впровадження обчислювальної техніки та її 
застосування у всіх галузях народного господарства, тому поряд з іншими 
технічними засобами навчання, почалось широке застосування машинного 
програмування для перевірки знань студентів. 

Так як в усіх галузях народного господарства з новою силою протікало 
впровадження обчислювальної техніки, в університеті розпочалося обладнання 
кабінетів електронно-обчислювальними машинами для навчання студентів. Адже 
потребувались спеціалісти, які могли працювати з електронно-обчислювальним 
обладнанням. Бачимо, що науково-технічний розвиток позитивно вплинув на 
університет і університет в свою чергу також розвивався. 

Вагомою складовою розвитку КТІХП у 1970 – 1980 роки є те, що до 1973 року 
університет був повністю укомплектований і готовий до збільшення обсягів 
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студентів. Викладацький склад університету постійно вів роботу над покра-
щенням навчально-методичної літератури. Також вживалися заходи для підви-
щення кваліфікованості викладацького складу [3]. 

Впродовж сімдесятих років кількість студентів, які поступали на навчання в 
КТІХП з кожним навчальним роком збільшувалась, також збільшувались і 
знання студентів. Загалом впродовж сімдесятих років КТІХП активно розвивався 
і збільшував свої виробничі можливості. 

Відставання СРСР від капіталістичних країн Європи зумовило потребу в 
реформі освіти. В свою чергу скрутне соціально-економічне становище викли-
кало потребу в оновленні матеріально-технічної бази та введення інноваційних 
технологій на промислових підприємствах. 

Поступове оновлення матеріально-технічної бази на промислових підприємствах 
викликало потребу в кваліфікованих інженерно-технічних кадрах. Таким чином, усі 
зусилля колективу інституту були спрямовані на виконання учбового процесу. 

Отже, соціально-економічна ситуація мала безпосередній вплив на науково-
технічний розвиток, а вже науково-технічний розвиток мав безпосередній вплив 
на КТІХП. Розвиток науки і техніки в республіці, безумовно, позитивно впливав 
на розвиток КТІХП. Що ж до соціально-економічного розвитку, то незважаючи 
на застій у соціально-економічній сфері, наука продовжувала свій розвиток, а з 
нею і університет також йшов до нових звершень [2, c. 59]. 

На кінець сімдесятих років університет був досить популярним і затребу-
ваним, адже постійно розвиваючись і вдосконалюючись, це стосується навчаль-
них планів та навчальної літератури, університет підготував висококваліфіко-
ваних інженерно-технічних працівників, яких так потребувала промисловість.  
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5. ПИТАННЯ ТА ЗАГАДКИ ВЕЛИКОГО 
ПОТОПУ. БІБЛІЙНІ УЯВЛЕННЯ  
ТА ПРАГМАТИЧНИЙ ПОГЛЯД 
О.М. Якімова 
Національний університет харчових технологій 

Було написано сотні тисяч книг з цієї проблеми, але тільки деякі з них стали 
найпопулярнішими в світі. Та найпопулярнішою книгою є Біблія, чий тираж на 
всі роки існування склав близько шести трильйонів екземплярів. І при цьому 
враховувалися тільки всесвітньовідомі друковані видання, а скільки було ще 
рукописних екземплярів, не знає ніхто. 

Доречі, Біблія — збірка священних текстів християн та іудеїв, залишається 
самою читаною книгою в світі. Написання Біблії було здійснено протягом близь-
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ко 16-ти століть, і вона являє собою зібрання з 66 книг. Вона обплетена 
таємницями та вигадками, сумнівами та сліпою вірою багатьох поколінь людей 
різних статків, різного віку та соціального статусу. 

Вона несе мораль та повчання підкріплені різноманітними, але відомими 
багатьом історіями. Напевне, однією з історій які викликають найбільше 
запитань є історія про Всесвітній потоп. Це одна з тих захоплюючих історій, які, 
будучи прочитані в дитинстві, жваво зберігаються в пам’яті до похилого віку. 
Потоп знаменував собою кінець первісної епохи, і саме з нього, власне, бере 
початок історична ера. Таким чином, ця подія стало поворотним моментом у 
розвитку цивілізації. Але що ж, власне, сталося? Понад 150 переказів і легенд про 
Потоп, поширених у всіх кінцях світу, свідчить, що щось подібне біблійному 
Потопу дійсно мало місце. Якщо вірити всім цим переказам, який отримав — як 
в географічному, так і культурному відношенні — саме широке поширення, 
виходить, що нам слід розглядати Потоп як якесь «явище всесвітнього 
масштабу». Однак одне це ще не говорить про його фізичних параметрах — 
тобто, іншими словами, масштабах і тривалості [1, с. 6]. 

Що ж нам відомо з Книги Буття про Ноя? Перш за все те, що він по праву 
може вважатися другим (після Адама) «батьком роду людського», бо він, через 
своїх синів, став родоначальником і спільним предком всіх людей, що заселили 
землю після Потопу. І ще один цікавий історичний факт. Ной був першою 
людиною, яка зробила вино з винограду і першим з людей, сп’янілим від плоду 
рук своїх.  

Де місце висадки після потопу? Згідно з Книгою Буття 8:4, після Потопу 
ковчег пристав до «горам Араратська». Так чому ж жодна з експедицій не 
увінчалася успіхом? Справа в тому, саме до гір, а не горі Арарат, як багато 
християн помилково тлумачать ці вірші, пристав ковчег. Археологія також 
внесла помітний внесок у питання про визнання Вірменії місцем, де було вперше 
створено вино. Фрагмент біблійного тексту з розповіддю про отримання Ноєм 
вина слід безпосередньо за розповіддю про те, як ковчег пристав до суші після 
того, як води Потопу відступили. Таким чином, місце, де причалив ковчег, не 
могло знаходитися дуже далеко від місця, де було вперше створено вино. 

Є й інші «ключі», що вказують дійсне місцезнаходження гори ковчега, або 
Місця Зіслання. Щоправда, знаходяться вони за рамками Книги Буття [1, с. 8]. 

ВИСНОВОК: Ноїв ковчег пристав до берега аж ніяк не в горах Вірменії, 
розташованих занадто далеко від алювіальної рівнини, як стверджує пізніше 
християнське передання. Таким чином, гора Арарат аж ніяк не є Місцем Зішестя. 
Насправді ж істинним місцем, де, за свідченням численних найдавніших авторів, 
ковчег причалив до суші, є гора Джуді-Даг, що граничить з Месопотамською 
низовиною в регіоні Шайтан. 

Коли трапився Потоп? Біблія містить хронологічні відомості, що дозволяють з 
великою точністю відраховувати час назад аж до початку історії людства. В Бутті 
5:1-29 записана родовід від створення першої людини Адама до народження Ноя. 
Потоп почався «в шестисотий рік життя Ноєвої» (Буття 7:11) [2, с. 9]. 

Щоб визначити, коли стався Потоп, необхідно відштовхнутися від історичної 
віхи. Тобто відлік потрібно вести від дати, визнаної світською історією та 
відповідної певної події, описаного в Біблії. Відштовхуючись від цієї відправної 
точки, можна обчислити, коли був Потоп, згідно загальноприйнятій сьогодні 
григоріанським календарем. 
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В якості однієї з історичних віх можна взяти 539 рік до н. е, коли перський 
цар Кір здобув перемогу над Вавилоном. Про час правління Кіра свідчать такі 
світські джерела, як вавилонські таблички, а також документи Діодора Сици-
лійського, Юлія Африкана, Євсевія Кесарійського та Птолемея. Приймаючи в 
розрахунок періоди правління суддів та ізраїльських царів, можна встановити, 
що результат ізраїльтян з Єгипту стався в 1513 році до н. е.. Потім заснована на 
Біблії хронологія відправляє нас на 430 років назад, до 1943 року до н.е., коли 
був укладений заповіт з Авраамом. Далі, необхідно взяти до уваги час 
народження і тривалість життя Терахові, Нахора, Серуга, Реу, Пелега, Евера і 
Сали, а також Арпахшада, який народився «чрез два роки після потопу» (Буття 
11:10-32). Таким чином, початок Потопу припадає на 2370 до н. е. [3, с. 14]. 

АЛЕ! Якщо вірити календарям майя, при складанні яких самі творці були дуже 
точні та правдиві, дата катастрофічного потопу датується 3113 р. до н.е., окрім того 
ця дата більш близька з кінцем Урукского періоду, на який припадає Потоп. Давайте 
замислимося: що б це могло означати? Легенди розповідають по всьому світу не про 
пожежу, не про ураган, не про вічне мороці, а саме про повінь [3, с. 18]. 

Найбільш сміливі історики вважають, що в легендах є частка істини. Я теж 
хочу бути сміливою і теж повірю міфам. Поки повірю, а там подивимося... 
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6. КИЇВСЬКА РУСЬ ТА ЇЇ ВИЗНАЧНЕ 
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Державотворення — це результат поєднання соціально-етнічного і етнокуль-
турного розвитку народу в певний історичний період. Саме з цього погляду і можна 
науково об’єктивно дослідити генезис формування давньоруської державності. 

Давньоруська держава на території України утворилися наприкінці IX ст. н.е. 
у результаті об’єднання східнослов’янських племен. У VI – VIII ст. на основі 
розкладу родоплемінної системи на Східноєвропейській рівнинні утворюється 
ряд союзів слов’янських племен, які еволюціонували у протидержавні утворен- 
ня — племінні князівства (поляни, сіверяни, древляни та волиняни) [1, с. 56].  

Політична консолідація племінних союзів, їх економічний розвиток, соціальна 
диференціація населення, зростання ролі й посилення впливу еліти до початку  
IX століття стало фундаментом для утворення Київської держави. Хронологія 
дозволяє стверджувати, що Давньоруська держава пішла з півдня, значно 
випередивши аналогічний процес на півночі. Засновником Київської держави 
вважають князя Олега. 
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Процес державотворення був законодавчо закріплений адміністративною 
реформою князя Володимира Великого, яка перетворила князівства у невід’ємні 
частини єдиної великої європейської імперії, що називалася Київська Русь. 
Складовою частиною формування Давньоруської держави стало приєднання 
неслов’янських племен. Це була, в основному, мирна колонізація, в процесі якої 
неслов’янські землі заселялися і освоювалися слов’янами.  

У перші роки формування Київська Русь була надплемінною державою. З 
часом вона перетворилася на державу територіальну. У цьому процесі зміню-
вались і форми державності — від дружинної державності до великокнязівської, 
монархічної державності.  

Про державний характер держави свідчить те, що поступово із набуттям 
спадковості великокнязівська влада стає одноосібною. На чолі держави стояв 
князь — власник усієї землі, тобто найбільший феодал. Адміністративне управ-
ління державою Великий князь, як і місцеві князі, здійснювали за допомогою 
значного чиновницького апарату. У політичному розвитку Київської Русі неабия-
ку роль відігравав інститут віче як своєрідний показник поєднання велико-
князівської авторитарно-монархічної влади з демократизмом. 

Розмірковуючи про державний устрій Київської Русі, слід згадати про її столицю, 
що нею в Х ст. стає місто Київ., загальна територія якого сягала майже 400 га, а насе-
лення — приблизно 50 тис. чоловік. Як на той час велике місто. До того ж давній 
Київ був містом з високо розвинутими ремеслом, писемністю та архітектурою.  

Київська Русь мала свою символіку у вигляді тризуба. Щодо прапора, слід 
зазначити, що донині не відомо жодного прапора Київської Русі. З ХІІІ ст. жовто-
блакитний прапор стає переважним на західноукраїнських землях. Але поєд-
нання цих кольорів сягає далеких глибин української історії [1, с.84].  

Внутрішня політика київських князів передусім полягала в об’єднанні всіх 
східнослов’янських і неслов’янських земель, створенні та зміцненні держави, зброй-
них сил, виробленні необхідних для зміцнення і збереження держави феодально-
правових норм. Значне посилення Київської держави відбувається за князювання 
Володимира Святославовича — вона стає однією з найбільших імперій Європи. 

Яскравим свідченням високого рівня економічного розвитку Давньоруської 
держави була внутрішня і зовнішня торгівля, що велась, як правило, через ринок 
місцевого і загальнодержавного характеру. Торгівля зумовила появу значного 
прошарку купців, виникнення торгових корпорацій, каравани яких перетинали 
країну вздовж і поперек. 

На міжнародній арені авторитет Київської Русі зріс до рівня найпровідніших 
країн середньовіччя, з нею змушені були рахуватися такі могутні держави, як 
Візантійська імперія і Арабський халіфат.  

Київська Русь — могутня європейська держава — відіграла величезну роль як 
в історії України, так і у світовій історії. Вона започаткувала державність, 
традиції якої стали взірцем для багатьох поколінь українського народу в боротьбі 
за незалежність. Ця боротьба врешті-решт привела до перемоги — створення у 
ХХ ст. суверенної держави України, що у світовій спільноті вільних держав 
будує своє майбутнє [2, с. 21].  

Об’єднавши під своєю владою східних слов’ян, Давньоруська держава вряту-
вала їх від знищення і поневолення з боку інших держав і народів, забезпечила їм 
самостійне існування. У важких кровопролитних війнах були поховані агресивні 
наміри могутньої Візантійської імперії, спроби норманських завойовників та 
східних кочівників поневолити народ Київської Русі.  
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На території Давньоруської держави виникли і розквітли мова, писемність, 
література, мистецтво і архітектура, які стали початком розвитку духовного життя і 
культури не лише українського, а й білоруського і російського народів. Ці надбання 
були збереженні в час феодальної роздробленості та золотоординського іга, поши-
рилась по всій країні й з часом охопили широкі верстви населення. Давньоруська 
культура мала великий вплив на культуру неслов’янських народів і племен Східної 
Європи і тих, які входили до складу Київської Русі. 

Велике історичне значення Київської Русі полягає і в тому, що вона виступала 
східним форпостом європейського християнства світу, сприяла розвитку широ-
ких торговельних зв’язків з Візантією, Німеччиною, Швецією, Норвегією, Фран-
цією, Англією, Чехією і Польщею [3, с. 118].  
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7. СТАЛІНГРАД. ДО 70-РІЧЧЯ ВЕЛИКОЇ 
ПЕРЕМОГИ. 
С.М. Присада 
Національний університет харчових технологій 

Рівно 70 років минуло після сталінградської битви. Сталінградська битва — 
одна з найбільших битв в історії другої світової війни. Ця битва є надзвичайно 
важливим, переломним моментом у ході військових дій, після яких німецькі 
війська остаточно втратили стратегічну ініціативу. Битва являла собою спробу 
німецьких військ захопити лівобережжя Волги поблизу Сталінграда та саме 
місто, протистояння Червоної армії та її контрнаступ, в результаті якого німецькі 
війська та їх союзники були оточені та частково взяті в полон. 

Для Радянського Союзу, не зважаючи на великі втрати, ця битва була 
початком вигнання загарбників та згодом звільнення окупованих земель Європи. 
Остаточна перемога над Третім рейхом в 1945 році. 

Володіння Сталінградом було дуже важливим для Гітлера з кількох причин. 
Це було велике індустріальне місто на березі Волги, по якій і вздовж якої 
пролягали стратегічно важливі транспортні маршрути, що з’єднували центр з 
південними регіонами СРСР. Таким чином, захоплення Сталінграда дозволило 
би гітлерівцям перерізати життєво необхідні для СРСР водні і сухопутні 
комунікації, надійно прикрити лівий фланг наступаючих на Кавказ німецьких 
військ та створити серйозні проблеми з постачанням конфронтуючим частинам 
Червоної Армії. Нарешті, сам факт, що місто носило ім’я Сталіна — головного 
ворога Гітлера — робило захоплення міста виграшним ідеологічним і пропа-
гандистським ходом.  

У розстановці сил перед битвою по кількості людей мала перевагу СРСР маючи 
майже в 2 рази більше солдат та командувачів — С.К. Тимошенко, з 23 липня —  
В.Н. Гордов та з 9 серпня — генерал-полковник А.І. Єременко. Але по кількості 
літаків, танків та гармат перевага була на Німецькій стороні, командувачем якої був 
призначений генерал-полковник Вольфрам фон Ріхтгофен [1, с.98]. 
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Загальновизнаною датою початку битви вважається 17 липня. Однак 
російський історик Олексій Ісаєв виявив в журналі бойових дій 62-ї армії дані 
про перші зіткнення, що сталися 16 липня. Передовий загін 147-ї стрілецької 
дивізії в 17.40 був обстріляний біля хутора Морозова протитанковими гарматами 
супротивника і знищив їх у відповідь вогнем. 17 липня на рубежі річок Чир і 
Цімла передові загони 62-ї і 64-ї армій Сталінградського фронту зустрілися з 
військами 6-ї німецької армії. Вони чинили запеклий опір ворогу. Зрештою 
війська противника розбили передові загони із займаних позицій і підійшли до 
головної смуги оборони військ Сталінградського фронту. Опір радянських військ 
змусило нацистське командування посилити 6-ту армію. До 22 липня в ній було 
вже 18 дивізій, що налічували 250 тис. чоловік бойового складу, близько 740 
танків, 7,5 тис. гармат і мінометів. 

Події з 17 липня по 10 серпня, аналізуючи документальні джерела, не можна 
назвати оборонними, так як радянські війська не притримувалися оборонної 
тактики, правильніше називати ці дії періодом зустрічного бою. Організовано 
здійснити контрнаступ не вдавалось, але спільними зусиллями 4-ї танкової та 62-
ї армії вдалось скоротити ширину коридору до 4 км, що змусило німців 
постачати свої війська до 30 серпня лише літаками. Лише з 9 серпня радянські 
війська отримали наказ перейти до оборони. Докладно розглянути хід цих 
бойових подій не представляється можливим, так як крім розповідей про героїчні 
подвиги окремих бійців більше ніхто нічого не писав, в документах також немає 
пояснень тому що відбувалося [1, с.998]. 

До 23 серпня 1942 року з 400 тисяч жителів Сталінграда було евакуйовано 
близько 100 тисяч. 24 серпня Міський комітет оборони Сталінграда прийняв 
запізнілу постанову про евакуацію жінок, дітей і поранених на лівий берег Волги. 
Всі громадяни, включаючи жінок і дітей, працювали над будівництвом траншей 
та інших фортифікаційних споруд. В цей же день німецькі війська здійснили 
найбільше бомбардування міста, чим вбили майже 40 тис. осіб та перетворили 
усе місто в руїни [1, с.147].  

О 16:00 в той же день німецькі війська увійшли в місто, але їх зустрів лютий 
опір радянських зенітних батарей. Бій тривав до самого вечора 23 серпня. До 
ввечері 23 серпня 1942 року німецькі танки з’явилися в районі тракторного 
заводу, в 1-1,5 км від заводських цехів, і почали його обстріл. На цьому етапі 
радянська оборона спиралася в значній мірі на народне ополчення, набране з 
робітників, пожежників та міліціонерів. На тракторному заводі продовжували 
будуватися танки, які укомплектовувалися екіпажами, що складалися з 
працівників заводу і відразу ж відправлялися з конвеєрів в бій [1, с.148].  

До 1 вересня 1942 року радянські командування могло забезпечити свої війська в 
Сталінграді тільки ризикованими переправами через Волгу. Посеред руїн уже 
зруйнованого міста радянська 62-а армія спорудила оборонні позиції з 
розташованими вогневими точками в будівлях і на заводах. Бій в місті було 
жорстоким і відчайдушним. Снайпери і штурм-групи, як могли, затримували ворога. 
Німці, просуваючись углиб Сталінграда, несли важкі втрати. Радянські підкріплення 
переправлялися через Волгу зі східного берега під постійними бомбардуваннями і 
артилерійським обстрілом. Середня тривалість життя новоприбулого радянського 
рядового в місті падала іноді нижче двадцяти чотирьох годин. 

В кінці вересня 1942 року під командуванням генерал-лейтенанта К.К. Ро-
коссовського радянські війська розпочали контратаку. Виконуючи наказ вищого 
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керівництва 30 вересня в о 5 годині ранку, після артпідготовки, перейшли в 
наступ, метою якого було оточення німецьких військ. 5 жовтня 1942 р. Сталін у 
розмові по телефону в різкій формі критикує керівництво Сталінградського 
фронту і вимагає вжити негайних заходів для стабілізації фронту і подальшого 
розгрому супротивника [2, с. 71]. 

19 листопада 1942 почався наступ Червоної Армії в рамках операції «Уран». 
23 листопада замкнулося кiльце оточення навколо армії вермахту. Спроби лікві-
дувати оточених з ходу в цих умовах також не вдалися, незважаючи на значну 
перевагу в силах — позначалася переважаюча тактична підготовка німців.  
10 січня 1943 почалася операція по знищенню оточеного угруповання, в резуль-
таті чого 14 січня оборонцями був залишений основний аеродром Розплідник, а 
21-го і останній аеродром — Гумрак, після чого вантажі скидали на парашутах. 
Ще кілька днів діяв посадочний майданчик біля селища Сталінградський, але він 
був доступний лише невеликим літакам; 26-го посадка і на неї стала неможлива, 
після чого залишки німецьких військ здались в полон. 

Втрати: Загальні втрати Червоної армії у Сталінградській оборонної та 
наступальної операції склали 1129619 чоловік, 1426 танків, 12137 гармат,  
2063 літака. Втрати німецької армії у Сталінградській битві склали понад 800 тис. 
чоловік, близько 2 тис. танків і штурмових гармат, понад 10 тис. гармат і мінометів, 
до 3 тис. бойових і транспортних літаків і понад 70 тис. автомобілів [2, с. 76]. 

Сталінградська битва — лідер серед усіх військових операцій по кількості 
присвяченої літератури. За цей час про Сталінградську битву було написано 
безліч художніх та документальних книг, фільмів. І на мою думку, це 
надзвичайно правильно, адже світ не повинен забувати про такі трагедії, які 
довелось пережити нашим пращурам.  
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8. КИЇВСЬКІ ВИЩІ ЖІНОЧІ КУРСИ В 
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Нині актуальним та перспективним є вивчення гендерних аспектів вітчизняної 
історії, визначення місця та ролі українських жінок в історичному процесі. 
Особливо важливим для гендерних студій є період другої половини ХІХ — по-
чатку ХХ століття, коли рухи за права жінок стають ідеологічно та організаційно 
оформленими. Проблема історії Київських Вищих жіночих курсів (КВЖК) є 
складовою студій з історії освіти та науки в Україні. З іншого боку, прагнення 
жінок отримати доступ до вищої освіти, було провідною складовою «жіночого 
питання» в суспільстві ХІХ — початку ХХ століть.  

Створення Київських вищих жіночих курсів було наслідком ініціативи жінок, 
підтриманої частиною професорів університету св. Володимира. Відсутність в 
Російській імперії громадянських свобод для осіб обох статей, робила отримання 
жінками вищої освіти головною складовою «жіночого питання».  
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Київські вищі жіночі курси, як і решту ВЖК в імперії, дозволялося відкрити 
як приватний заклад, що позбавляло їх випускниць будь-яких спеціальних 
професійних прав. При заснуванні курсів у 1878 р. був встановлений дворічний 
термін навчання, але надалі, вдалося подовжити його до трьох, а згодом — до 
чотирьох років. Це наблизило зміст і характер навчання на курсах до універси-
тетського, що давало підстави Раді професорів КВЖК клопотатися про надання 
випускницям права викладання вивчених на курсах предметів у старших класах 
жіночих середніх навчальних закладів. Такі наміри суперечили планам уряду, 
який в існуванні ВЖК вбачав загрозу прилучення жіночого студентства до 
революційної діяльності, а щодо курсів в Україні, — ще й небезпеку розпов-
сюдження на них ідей «хлопоманства». Тому з початку своєї діяльності Київські 
ВЖК опинилися під суворим наглядом влади, яка поступово ускладнювала 
умови вступу на курси, значно обмеживши прийом вільнослухачок, і зрештою, 
заборонивши новий набір на курси з 1886 – 87 навчального року, що призвело до 
припинення їх роботи у 1889 р. [1, с.69]. 

За умов, в яких мусили працювати Київські курси, їх успішна діяльність 
забезпечувалася спільними зусиллями викладачів та слухачок. Переважну 
більшість викладачів КВЖК складали професори університету св. Володимира. 
Після смерті проф. О. Селіна, який зголосився взяти на себе роль засновника 
Київських ВЖК, ці функції перейняв проф. С. Гогоцький, а після його відмови, у 
1881 р. директором КВЖК було обрано проф. В. Іконнікова, який доклав чима-
лих зусиль для розбудови навчального закладу. Викладачі історико-філологіч-
ного відділення курсів, серед яких — В. Антонович, І. Лучицький, Ф. Фор-
тинський, М. Дашкевич читали лекції в тому ж обсязі, що й для студентів 
університету, та заохочували слухачок до самостійної дослідної праці. Викла-
дання українознавчих дисциплін було пов’язане головним чином з діяльністю 
проф. В. Антоновича, який до того ж читав для частини слухачок приватні лекції 
з історії та етнографії України, і під впливом якого багато курсисток обирали 
теми курсових робіт з української історії, утворювали українознавчі гуртки. 
Талановитою ученицею В. Антоновича була випускниця КВЖК Катерина 
Мельник (Мельник-Антонович), яка вже під час навчання відзначилася 
дослідницькою працею. Залишаючись єдиними в ХІХ ст. ВЖК в Україні, вони 
заповнювалися майже виключно уродженками українських територій. Проте 
відсутність у випускниць курсів будь-яких прав, порівняно з особами з 
середньою освітою, була головною причиною відпливу слухачок до завершення 
навчання. Тому загальна кількість курсисток, що різний час навчались на КВЖК, 
є досить скромною — 1097 осіб [2, с. 196].  

Діяльність Київських Вищих жіночих курсів в 1878 – 1889 роках, попри 
безправність випускних свідоцтв і складнощі роботи, стала свідченням необхідності їх 
існування в Україні. Підтвердженням цьому є як успішне опанування багатьма 
жінками університетських курсів, знання яких багатьом прислужилися для подальшої 
учительської праці в Україні, так і зростання громадської консолідації жінок. 

Процес відновлення Київських ВЖК, через несхвалення цих планів урядом, 
був непростим, але не припинявся весь час після їх закриття. Серед жінок, які 
виступили за доступ до університетської освіти — представниці української 
інтелігенції: Леся Українка та її сестра Оксана Косач, усі жінки родини 
Старицьких, дочки композитора Миколи Лисенка. Відновлення ВЖК в Києві 
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стало можливим лише завдяки частковій суспільній лібералізації під час 
революції 1905 – 1907 рр. [1, с. 70]. Тоді ж було дозволено відкрити ВЖК в ін-
ших містах імперії, в тому числі в Україні — в Харкові та Одесі. 

Організація роботи відновлених у 1906 р. Київських ВЖК будувалася за 
університетським зразком: з 1906 – 07 навчального року було відкрито історико-
філологічне та фізико-математичне відділення, з наступного року — медичне 
(яке незабаром стало самостійним навчальним закладом) та юридичне. З 1909 – 
10 навчального року при юридичному відділенні було організовано також 
комерційно-економічний відділ, що розширювало сфери застосування праці 
випускниць КВЖК, адже можливості праці жінок в юридичній сфері були 
обмеженими [1, с. 74].  
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Славнозвісний козацько-дворянський рід Розумовських — уродженців Чернігів-
щини залишив неабиякий слід в історії не тільки України, а і всієї Російської імперії. 

З іменами братів Кирила та Олексія Розумовських пов’язане піднесення 
політичного, культурного й економічного життя України після поразок початку 
XVIII століття — завдяки їм було відновлено інститут гетьманства й автономію 
Гетьманщини. 

Колись, кажуть, один реєстровий козак із чернігівського хутора Лемешів, 
поблизу Козельця, Грицько, похмелившись, полюбляв мало не кожного із своїх 
друзів оцінювати так: «Що то за голова, що то за розум!» Останнє слово приказки 
згодом перетворилося в прізвисько козака, а ще пізніше — в прізвище. Онуком цього 
Грицька Розума був останній український гетьман Кирило Григорович Розум. Однак 
після того, як імператриця Єлизавета Петрівна нагородила онука колишнього козака 
графським титулом та званням фельдмаршала, недавній Кирило Розум став Кирилом 
Розумовським і таким уже й помер. Представники роду Розумовських: Яків 
Романович і син його Григорій Розум (близько 1730) були реєстровими козаками 
козелецької сотні київського полку [1, с. 43]. 

Старший син Григорія Розумовського — Олексій Розумовський (1709 – 1771), 
згодом граф (з 1744), обер-еґермайстер і генерал-фельдмаршал (1756), був (з 
1731) співаком придворної капели в Петербурзі й фаворитом царівни Єлисавети 
Петрівни, яка, ставши імператрицею, таємно одружилася з ним (1742). Завдяки 
цьому вся родина Розумовських та їх родичі й свояки дістали великі маєтки, 
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посади і впливи в Російській Імперії. За підтримкою Олексія Розумовського, було 
відновлено гетьманство в Україні, й гетьманом став його брат Кирило 
Розумовський, який до цього був Президентом Російської Академії наук. Кирило 
Розумовський (1728 – 1803) — останній гетьман Лівобережної України (1750 – 
1764), граф, російський генерал-фельдмаршал, президент Петербурзької академії 
наук. Був одружений з родичкою цариці — К. Наришкіною. З їх синів, стар- 
ший — граф Олексій Розумовський (1748 – 1822), був міністром народної освіти 
(1810 – 1816), сприяв поширенню мережі початкових шкіл та гімназій, дбав про 
поліпшення методів навчання, цікавився особливо природничими науками і в 
своєму підмосковному маєтку — с. Горенках створив великий ботанічний сад і 
зібрав найбільшу в Імперії бібліотеку з природознавства; разом з тим він був 
містиком і масоном та віце-президентом Російського Біблійного Товариства. 
Його нешлюбні діти дістали ім’я Перовських [2, с. 50].  

Другий син гетьмана — граф (з 1814 — князь, з 1815 — світліший князь) 
Андрій Розумовський (1752 – 1836), російський дипломат, був посланником у 
Неаполі (1777 – 84) і Швеції (1786 – 88), амбасадором в Австрії (1790 – 99, 1801 – 
07) і керівником російської делегації на Віденському Конгресі (1814 – 1815); сам 
добрий скрипаль (член струнного квартету), був меценатом мистецтва, протек-
тором і приятелем Бетховена (який присвятив Розумовському три струнні 
квартети, опус 59, а також 5 і 6 симфонії), знав Гайдна й Моцарта, зібрав 
картинну галерею й побудував у Відні, де постійно жив після відставки, кілька 
репрезентативних будов, на що витратив величезні кошти, чим спричинив 
занепад своїх маєтків в Україні, які потім перейшли до Скарбу [1, с. 53].  

Третій син гетьмана, граф Григорій Розумовський (1759 – 1837), вчений 
мінералог, почесний член Російської Академії і багатьох європейський наукових 
товариств, оселився у Моравії, де діти його (від другого шлюбу, не визнаного в 
Росії) та їх нащадки створили австрійську лінію графів Розумовських, яка існує й 
досі (російська лінія Розумовських вигасла ще в другій чверті 19 ст.). 
Австрійська лінія роду Розумовських — єдина гілка, що не вигасла по чоловічій 
лінії. Прізвище Розумовських дуже відоме і шановане в Австрії. Син гетьмана 
Андрій Кирилович Розумовський був послом у Відні у часи Наполеона, де і 
залишився, започаткувавши династію. Одружився з Елізабет (Єлизаветою) Тун. 
У столиці Австрії є вулиця імені Розумовського і палац «Розумовскі-пале». Він 
також опікувався творчою роботою Людвига ван Бетховена, коли той був ще 
маловідомим композитором. Вдячний Бетховен присвятив нащадку гетьмана 
«Російські квартети», які також називають «Квартетами Розумовського». Одним 
з сьогодніщніх представників гілки є Олександр Андрійович Розумовський.  

На Чернігівщині представниками різних поколінь Розумовських у ХVIII – 
ХІХ століттях були побудовані величні храми і палаци — шедеври українського 
бароко та класицизму. Вони побудовані у різних населених пунктах: селі Чемер 
та Лемеші Козелецького району, місті Козелець, Ніжин та Батурин. 

У рідних Лемешах коштом Олексія Розумовського над могилою батька була 
зведена Трьохсвятительска церква, освячена в 1760 р. Її архітектором був 
відомий київський зодчий Іван Григорович-Барський [1, с. 59].  

У Козельці майже кожна старовинна будівля пов’язана з родиною Розумовських. 
Справжнім архітектурним дивом є величний собор Різдва Богородиці, зведений у  
50 – 60 рр. ХVIII століття на кошти матері Олексія та Кирила Розумовських — 
Наталки Розумихи, на той час — уже графині Наталії Дем’янівни Розумовської. 
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На початку січня 1919 р. із середовища партій, що входили до складу уряду 
Директорії, виділилися фракції: з УСДРП — «незалежники», а з УПСР — ліві 
есери. Всі вони визнали Радянську владу на Україні, встановлювати яку мали з 
більшовиками. В Трипіллі на повітовому селянсько-козачому з’їзді Зелений 
заявив, що його устрімлення розійшлися з політикою Директорії і він вступає з 
нею в конфронтацію. Після з’їзду повстанці навколишніх волостей почали 
збиратися в Трипіллі. Через кілька днів у Григорівці було скликано другий 
повітовий з’їзд, на який прибуло 80 делегатів. З’їзд обрав повітовий виконком і 
командиром загону затвердив Зеленого. Пізніше загін було найменовано — 
Перша Київська Радянська дивізія. 

У дивізії Зеленого, пише дослідник М.Ф. Петриченко, виникли суперечки: 
частина повстанців на чолі з більшовиками перейшли на бік Червоної Армії, з 
них було сформовано Дніпровський полк, решта пішла в район Трипілля, де 
отаман Зелений заявив про невтручання у воєнні справи, занявши лояльну, 
очікувальну позицію щодо Радянського уряду Раковського. 

Зелений залишався на платформі партії незалежників, яка заявила про мож-
ливість своєї участі в Радянському уряді за умови, якщо офіційними представ-
никами вищої влади — не лише української, а й російської — буде визнано 
незалежність і самостійність української соціалістичної республіки, якщо на 
Україні проводитиметься твердий національний і соціальний курс, а офіційною 
мовою буде українська. 

25 березня 1919 року з Києва на місця пішла телеграма про оголошення 
Зеленого поза законом. У ній твердилося, що Зелений утворив «зграї грабіжників 
і насильників, які тероризують мирне населення, проводячи розстріли і люди-
ноненависницьку пропаганду проти євреїв». У той же час у політичному 
зверненні «До селян і робітників України» підпільний Всеукраїнський ревком, до 
складу якого входив Зелений, заявив: «Ми домагаємося такого: 

1. Україна мусить бути незалежною національно-культурно-економічно, а 
щодо федерації, то така повинна бути вільна. 

2. Вся влада на місцях належить робітничо-селянським радам, а в центрі — 
влада Рад без усякої партійної диктатури. 

3. Влада на Україні повинна бути в місцевих людей українців (усіх живущих 
на Україні). 

4. Комуни силою ніхто не повинен заводити, коли на це немає згоди народу. 
5. До соціалістичних республік усього світу ми ставимося як до рідних нам 

братів, а особливо до совітської Росії...» [1, c. 48]. 
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У повстанні під керівництвом Данила Зеленого брали участь «переважно 
найбідніші елементи села». Це сказано В.П.Затонським у 1927 році.Володимир 
Петрович під час цього повстання був членом Уряду УРСР і членом 
Реввійськради 12-ї армії. Він же перший визнав, що повстання мало характер 
«вибуху селянських мас проти комуністів». 

У ході громадянської війни Зелений зрозумів, що для України не було іншої 
загрози, крім двох агресивних, антагоністичних між собою сил — російської 
білогвардійщини та російського більшовизму, які і чути не хотіли про українську 
незалежність і її державність. Обидві ці сили сповідували «единодержавие», тому 
та і та сила з однаковим завзяттям викорінювали в Україні «незалежницький 
дух». Більшовицькі й білогвардійські лідери говорили з представниками 
українських визвольних змагань тільки мовою ультиматумів. 

Загальний наступ на Трипілля Зелений почав увечері 3 липня 1919 року. 
Козаки дивізії ринулися з трьох боків — два більшовицькі полки та 
Інтернаціональний батальон опинилися в пастці. Шлях до відступу залишився 
через дніпрову протоку на острів Лужок. Під час переправи багато 
червоноармійців потонуло, багато хто попав у полон, і лише невелику кількість 
бійців, яким удалося дістатися острова, вночі підібрав пароплав, що підійшов із 
Києва. Зайшовши в Трипілля, пише М. Петриченко, Зелений наказав зібрати всіх 
полонених на підвір’ї купця Нюхіна. Наступного дня їх вивели на базарний 
майдан. Зелений прибув туди на сірому баскому коні, ознайомив полонених зі 
своєю політичною програмою і запропонував вступити до його армії, а решті 
дозволив розійтися по домівках. Їм видали перепустки і по паляниці хліба на 
дорогу. Отаман поставився до полонених досить гуманно, навіть 
червоноармійців із Чернігівщини перевезли через Дніпро. 

А червоних командирів і комсомольців-ополченців з Київського Подолу 
отаман виставив перед базаруючими земляками, запитавши трипільців: — От, 
люди добрі, показуйте, хто з них палій, хто спалював ваші хати [2, c.55]?  

Селяни в кожному комсомольці бачили палія, описував подію Б.Антоненко-
Давидович. Комсомольці ж казали: «Я не палив...». Тоді Зелений вдався до 
Соломонівського вирішення справи: «Відведіть їх, хлопці, до кручі, і з кручі 
нехай стрибають у Дніпро. Попереджаю: будемо, як тільки стрибнете, і на льоту, 
і в Дніпрі стріляти по вас. Але Господь Бог знає, хто підпалював хати, а хто ні. І 
того, хто не підпалював, Господь винесе на лівий берег Дніпра. Там уже вас 
переслідувати не будемо.» Так, стрибаючи, багато загинуло тоді і на льоту, і в 
Дніпрі. До лівого берега допливло дев’ять-десять чоловік, серед них і Міша 
Ротманський — один із організаторів походу на Трипілля. Та Зелений, давши 
слово, вже не переслідував їх.  

Командир Дніпровської повстанської дивізії Данило Зелений хотів бачити 
Українську Радянську республіку — тільки незалежною. Після поразки червоних 
частин у Трипіллі більшовицький уряд Радянської України ще раз мобілізував 
значні військові сили на розгром дивізії Зеленого. Червоні підрозділи, що 
знаходилися під Таращою, було сформовано у зведену дивізію Трипільського 
напрямку. Її командиром призначено Яковлева, а особливо уповноваженим Ради 
оборони при штабі дивізії — Скрипника. Рішучий бій червоних військ з 
повстанцями стався 16 липня 1919 року біля села Злодіївка (Українки), неподалік 
Трипілля, і тривав два дні. Під натиском переважаючих військ частини Зеленого 
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зазнали поразки. 20 липня 1919 року Трипілля втреттє було взято більшовиками. 
У вересні 1919 року Зелений з одним із своїх загонів відвідав Кам’янець-
Подільський, де зустрівся з представниками Директорії і особисто з Симоном 
Петлюрою. Українські соціал-демократи влаштували Зеленому теплу зустріч, 
вітаючи отамана як хороброго борця проти «червоної та чорної реакції». 
Прибувши до Київської губернії, отаман провів у своїх військах нараду, на якій 
прийняли резолюцію: «Ми визнаємо верховну владу Української Директорії з її 
теперішнім соціалістичним урядом». У жовтні 1919 року Зелений вступив у бій з 
денікінськими козаками і був тяжко поранений: бій стався неподалік Канева. По 
дорозі до Трипілля отаман помер у селі Стрітівка. Було йому 33 роки. В День 
українського козацтва, 14 жовтня 2006 року, з нагоди  
120-літнього ювілею легендарного полководця селянсько-козацької армії Данила 
Ільковича Терпила (Зеленого) у його рідному Трипіллі було відкрито пам’ятник. 
Монумент Отамана створив скульптор-земляк М.П. Горловий. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Домотенко Ю.К. Преславне містечко Трипілля на Київщині: Іст. нариси. — 
К. ПВП «Задруга», 2006. 

2. Карасьов В.М. «Бандит» Зелений. — К., 2002. 
Науковий керівник: Н.М. Левицька 

11. БИТВА НА КУРСЬКІЙ ДУЗІ: ЦИФРИ 
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Національний університет харчових технологій 

Курська битва (5 липня по 23 серпня 1943 року) — є однією із ключових 
подій Великої вітчизняної війни. Німці розробили план операції «Цитадель» з 
метою оточення військ Центрального і Воронезького фронтів в районі міста 
Курська. Так званий Курський виступ утворився внаслідок вдалого німецького 
контрнаступу під Харковом навесні. Тут були не тільки розгромлені відбірні і 
наймогутніші угруповання німців, а й безповоротно підірвана в німецькій армії і 
народі віра в гітлерівське фашистське керівництво і в здатність Німеччини 
протистояти зростаючій могутності Радянського Союзу. 

Що ж було вирішальним у розгромі ворога в районі Курська? Що зірвало його 
могутній наступ, який так довго готувався? Насамперед те, що до початку 
оборонної битви радянські війська як кількісно, так і особливо якісно переважали 
свого противника. 

Зросла могутність радянської авіації, бронетанкових військ та артилерії, що 
дало змогу в короткі строки створювати такі ударні угруповання, які стрімко 
ламали будь-який опір ворожих військ. Це і дало можливість радянському 
воєнно-стратегічному керівництву підготувати й упевнено здійснити розгром 
ворожих військ в районі Курської дуги, зірвати широко задумані гітлерівські 
наступальні плани на 1943 рік. 

Чому противник вирішив провести свій генеральний наступ в районі Курська? 
Річ у тому, що оперативне розташування радянських військ на курському 
виступі, увігнутому в бік противника, обіцяло перспективи німецькому 



 108 

командуванню. Тут могли бути оточені зразу два великі фронти, внаслідок чого 
утворився б серйозний прорив, який дав би змогу противникові здіснити великі 
операції у південному й північному напрямках. У битві під Курськом війська 
Центрального й Воронезького фронтів за силами й засобами трохи переважали 
противника. Конкретно це виглядало так: у людях — в 1.4, у гарматах і 
мінометах — в 1.9, у танках — в 1.2 і в літаках — у 1.4 рази. Однак, роблячи 
основну ставку на танкові й моторизовані війська, німецьке командування 
згрупувало їх на вузьких ділянках, створивши у перші дні битви значну перевагу 
над радянськими військами, що займали тактичну зону оборони. 

А коли вступили в дію радянські війська, розташовані в оперативній глибині, 
перевага перейшла до — радянських військ. Основний план контрнаступу 
радянських військ у районі Курська, розроблений і затверджений Сталіним ще в 
травні, у ході оборонного бою корегувався і багато разів обговорювався в Ставці. 
Це був план другого етапу розгрому противника в районі Орла, Білгорода і 
Харкова і становив частину плану всієї літньої кампанії 1943 року. Перший етап-
оборонні бої в битві під Курськом — радянські війська завершили на Цент-
ральному фронті 12 липня, а на Воронезькому фронті-23 липня. Різні терміни 
закінчення оборонних дій на цих фронтах пояснюються масштабністю бою і 
втратами, яких зазнали радянські війська. Слід також врахувати, що Центральному 
фронту 12 липня надали значну допомогу Брянський і Західний фронти, які 
перейшли в наступ проти орловського угруповання противника. Це примусило 
гітлерівців терміново зняти сім дивізій, що діяли проти Центрального фронту. 

Другий етап битви-контрнаступ також почався неодночасно. Так, у районі 
Бєлгорода це сталося 3 серпня, тобто через 20 днів після переходу в контрнаступ 
Центрального, Брянського і Західного фронтів, яким було потрібно менше часу 
на підготовку, оскільки планування контрнаступу і всебічне його забезпечення в 
основному були опрацьовані заздалегідь і уточнювалися в ході оборонного бою. 

У районі Білгорода на підготовку часу було потрібно більше, бо війська 
Степового фронту, які вводилися в контрнаступ, не мали заздалегідь повністю 
опрацьованого плану дій. Перебуваючи в резерві Ставки, вони не могли ще знати 
конкретних завдань, вихідних районів і для контрнаступу противника, проти 
якого вони повинні були діяти. 

Центральний фронт, задіяний в битві на півночі дуги, за 5 – 11 липня 1943 
зазнав втрат в 33 897 чоловік, з них 15 336 — безповоротні, його противник — 9-а 
армія Моделя — втратила за той же період 20 720 чоловік, що дає співвідношення 
втрат у 1,64:1. Воронезький і Степовий фронти, що брали участь в битві на 
південному фасі дуги, втратили за 5 – 23 липня 1943 р., за сучасними офіційними 
оцінками (2002 р. ), 143 950 осіб, з них 54 996 — безповоротно. У тому числі тільки 
Воронезький фронт — 73892 загальних втрат. Утім, інакше думали начальник 
штабу Воронезького фронту генерал-лейтенант Іванов та начальник оперативного 
відділу штабу фронту генерал-майор Тетешкін: втрати свого фронту вони вважали 
в 100 932 особи, з них 46 500 — безповоротними. Якщо, всупереч радянським 
документам періоду війни, вважати офіційну кількість втрат німецького 
командування вірною, то з урахуванням німецьких втрат на південному фасі в  
29 102 чоловік, співвідношення втрат радянської та німецької сторін становить тут 
4,95:1. За радянськими даними тільки в Курській оборонній операції з 5 по  
23 липня 1943 р. німці втратили 70 000 убитими, 3095 танків і самохідок,  
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844 польових знарядь, 1392 літаки і понад 5000 автомашин. За період з 5 по  
12 липня 1943 Центральним фронтом було витрачено 1079 вагонів боєприпасів, а 
Воронезьким — 417 вагонів, майже в два з половиною рази менше.  
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12. МАРШАЛ КОСТЯНТИН 
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СТАЛІНГРАДСЬКИМ ТА ЦЕНТРАЛЬНИМ 
ФРОНТАМИ 
О.П. Тараненко 
Національний університет харчових технологій 

Після завершення Курської битви радянські війська вийшли 700-кіломет-
ровим фронтом до Дніпра. Першими відзначилися частини і з’єднання 
Центрального фронту під командуванням генерала Рокосовського. Так, 22 верес-
ня 1943 року за допомогою партизанських загонів 13-армія розпочала формуван-
ня Дніпра на ділянці Мнево-Чорнобиль-Сташев. Трохи південніше від гирла 
річки Тетерів і до селища Димер стрибок на правий берег Дніпра здійснила  
60-армія цього фронту [2, с.12]. Враховуючи цю сприятливу обстановку, К.К. 
Рокосовський зателефонував у Ставку Верховного Головнокомандування. Він 
повідомив Сталіну, що 13-а і 60-та армії захопили зручні плацдарми. Доки німці 
не оговталися, він запропонував підсилити ці армії резервами фронту і негайно 
нанести удар на захід і далі повернути на південь. Таким чином, доводив 
Рокосовський, що радянські війська оточать Київ з півночі та заходу і є всі 
передумови успішно провести Київську наступальну операцію. Але Сталін своєю 
відповіддю приголомшив Костянтина Костянтиновича. Він повідомив Роко-
совському, що Ставка вже прийняла рішення: розмежувальну лінію між 
Центральним і Воронезьким фронтами відсунути на північ і Київ включити до 
смуги Воронезького фронту. Це зроблено за наполяганням товаришів Хрущова і 
Жукова, які знаходяться там і їм видніше. 13 і 60 армії з даними їм ділянками теж 
переходять у підпорядкування Воронезького фронту. Чому Ставка прийняла таке 
несподіване рішення? Адже ударом з ясногородського і чорнобильського 
плацдармів розсікався німецький фронт між групами армій «Центр» в Білорусії і 
«Південь» в Україні. Радянські війська, прикриті з півночі Припяттю і 
поліськими болотами, могли сміливо кинути всі сили в прорив на захід до 
Коростеня і Житомира. Чи не перебільшував свої можливості Рокосовський? На 
це питання дає відповідь у своїх спогадах кращий стратег третього рейху, 
командувач групи армій «Південь» фельдмаршал Манштейн: «Загрозлива 
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обстановка склалася на крайньому північному фланзі групи армій «Південь». 
Противнику вдалося форсувати Десну і Дніпро між нашою 4-ю танковою армією 
і групою армій «Центр». Існувала загроза обходу противником Києва з півночі, 
як тільки йому вдалося б перекинути сюди нові сили» [1]. Манштейн повторив 
слова Рокосовського Сталіну. На черговій нараді у Гітлера фельдмаршал вкотре 
заявив, якщо в межиріччі Дніпра і Прип’яті відбудеться криза, доля груп армій 
«Південь» і «А» буде вирішена. Не викликає сумніву той факт, що Рокосовський, 
у разі схвалення Ставкою його плану, блискуче провів би цю операцію з 
Ясногородського плацдарму. У 1944 році він здійснить найпотужнішу операцію 
Другої світової війни — Білоруську наступальну під кодовою назвою 
«Багратіон». Наступатиме там, де німці не чекали — болотами і лісами. Три 
маршали — Сталін, Жуков і Василевський — відмовляли генерала від ризико-
ваного плану, двічі відправляли за двері подумати. А Костянтин Костянтинович 
стояв на своєму. Як свідчив німецький генерал-полковник Гудеріан: «У перший 
день наступу 25 німецьких дивізій просто зникли…».  

На другий день Білоруської наступальної операції Сталін зрозумів, що рішення 
Рокосовського було не просто блискучим, а геніальним. Через тиждень Роко-
совський вже маршал, через місяць — Герой Радянського Союзу [2, с. 21]. Та 
звільнення могло відбутися швидко і малою кров’ю, якби не Хрущов. Перший 
секретар Центрального комітету Компартії України і член Військової ради 
Воронезького фронту Микита Хрущов не міг допустити, щоб столицю України 
звільнили поза його участі. Хто такий для нього був Костянтин Рокосовський? Ну, 
захисник Смоленська, Москви, Сталінграду, учасник Курської битви. А ще — з 
плямами в біографії: польське коріння, репресований, пройшов через катівні НКВД, 
сидів у камері смертників. Командував військами добре, але товариш Сталін на 
Героя Радянського Союзу за три роки війни жодного разу не подавав. Не міг бути 
Рокосовський визволителем Києва. Хрущов переконав Сталіна і членів Політбюро, 
що Київ мають визволяти саме українські війська на чолі з українським 
полководцем. Так, у жовтні 1943 року всі фронти в Україні були перейменовані на І, 
ІІ, ІІІ, IV Українські фронти. Рокосовський став командуючим І-го Білоруського 
фронту. Для наступу на Київ командуючий І Українським фронтом М.В. Ватутін, за 
наполяганням Хрущова і за підтримки Жукова, обрав плацдарм розміром 11 км по 
фронту і 6 км в глибину на правому березі Дніпра біля села Великий Букрин. У ніч 
22 вересня з мінімальними втратами війська Рокосовського вже захопили два 
плацдарми, а на Букринському розпочиналася перша спроба масового форсування 
[1]. Двічі війська з Букрина намагалися наступати на Київ і двічі захлиналися у 
власній крові. І Ватутін, і Хрущов зрозуміли, що потрібно щось змінювати. Так 
з’явився план нового наступу на Київ з Лютізького плацдарму, майже через дачу 
Хрущова у Межигір’ї. Політична авантюра Хрущова коштувала життя десяткам 
тисячам бійців і командирів Червоної армії. А ще треба було встигнути виконати 
наказ товариша Сталіна — визволити столицю України до 26-річниці Великої 
Жовтневої соціалістичної революції. І наказ вождя було виконано. У битві за Київ 
радянські війська втратили 417 тис. солдатів і офіцерів. Перспективний Ясного-
родський плацдарм після передачі від Рокосовського Ватутіну теж став величезною 
братською могилою для дивізій 60-ї армії. Увечорі 6 листопада 1943 року Москва 
салютувала доблесним військам І-го Українського фронту 24-ма залпами із 342-х 
гармат. Про втрати ніхто не говорив, бо головне завдання було виконано [3, с.73].  
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13. УКРАЇНА У ВІЙНІ 1812 РОКУ 
А.В. Шахова 
Національний університет харчових технологій 

Аналізуючи сучасну українську історіографію, що з’явилася в період 
незалежності України, слід відмітити, що події франко-російської війни 1812 – 
1814 рр. Описуються, як регіонально, так і в загальних курсах історії. В останнє 
десятиліття почалося пожвавлення у питанні участі українського народу у подіях 
1812 року. У цілому ряді загальних курсів історії України, у великій кількості 
випущених, як центральними, так і місцевими видавництвами працях, взагалі 
відсутня згадка про війну 1812 року й участь в ній українського народу. 
Водночас, грандіозні масштаби цієї історичної події, вплинули на подальший 
розвиток Російської імперії і України. 

У 1999 р. побачило світ 15-ти томне видання «Україна крізь віки», підго-
товлене Інститутом історії України Національної Академії Наук. Дев’ятий том 
охоплює період XIX — початок XX ст. Його автором є український історик, 
академік — Віталій Григорович Сарбей, Який окремим параграфом виділяє 
«Україна у війні Французької імперії проти Російської». 

Українські полки 1812. 
Після початку франко-російської війни, генерал-губернатор Лівобережної 

України князь Я.Лобанов-Ростовський дозволив формувати полки ополчення та 
регулярні козачі полки, яким обіцяно, що по війні вони залишаться як постійне 
козацьке військо. Впливові українські діячі Дмитро Трощинський і Василь 
Капніст відстояли перед генерал-губернатором надання цим полкам українського 
характеру. Проект організації козачих полків уклав сенатор М.Миклашевський. 
До них зголошувалися козаки й селяни-кріпаки, щоб таким чином звільнитися з 
тяжкого соціального стану. Більшість ополченських полків сформовано на 
Полтавщині й Чернігівщині; козачих — також на Київщині й Поділлі (ці частини 
були під командуванням графа де-Вітте). Серед організаторів козачих полків на 
Полтавщині був і Іван Котляревський. Загальне число учасників усіх опол-
ченських і козачих полків в Україні дійшло близько 60000. Вони утримувалися 
(коні, зброя, обмундирування, харчі) переважно коштом населення. Російське 
командування не мало до українських полків довіри, тому їх не вислано на фронт 
проти французів у Росії; вони несли тільки допоміжну військову службу [1, с.38]. 

У 1813 – 1815 рр. частина козачих полків брала участь у боротьбі проти 
Наполеона в Центральній і Західнії Європі й в окупації Парижу. По війні 1816 р. 
частина цих полків була перетворена на звичайні російські військові частини — 
уланські полки, а решту демобілізовано і повернено до селянського стану. 
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Після Бородинської битви та невдалого перебування в Москві, спаленій 
пожежою, 19 жовтня французька армія (110 тисяч) з величезним обозом стала 
покидати Москву по Старій Калузької дорозі. Наполеон напередодні наступаючої 
зими планував дістатися до найближчої великої бази — Смоленська, де за його 
розрахунками були запасені припаси для французької армії, що відчуває нестатки. 
Дістатися в умовах російського бездоріжжя до Смоленська можна було прямим 
шляхом — Смоленською дорогою, якою французи прийшли до Москви. Інший шлях 
вів південним маршрутом через Калугу. Другий маршрут був вигіднішим, оскільки 
проходив через неразорені місця, а падіж коней від нестачі фуражу у французькій 
армії досяг загрозливих розмірів. Через відсутність коней артилерійський парк 
скоротився, великі кавалерійські з’єднання французів практично зникли [3]. 

Таким чином, в розгромі наполеонської армії у війні 1812 року, як свідчать 
факти історії, відіграли також українці. Про це свідчать зокрема і історія мого 
міста Біла Церква, де був сформований козачий полк. З жителів міста і сусідніх 
районов: Васильківського, Київського, Таращанського і Богуславського в Білій 
Церкві був сформорований 2-й козачий полк з 1248 человік [2]. Про ці події 
сучасному поколінню нагадує пам’ятник Гренадеру, який знаходиться на вулиці 
Богдана Хмельницького. 
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14. ОУН-УПА: СПІВПРАЦЯ ЧИ 
ПРОТИСТОЯННЯ?! 
М.К. Барановська 
Національний університет харчових технологій 

Організація українських націоналістів (ОУН) — український громадсько-
політичний рух, що ставить собі за мету встановлення Української соборної 
самостійної держави, її збереження та розвиток. Визначивши себе як рух, а не як 
партія, ОУН засуджувала всі легальні українські партії Галичини як колабо-
раціоністські. Заснована 3 лютого 1929 року, легалізована в Україні у 1993 році. 

ОУН виникла внаслідок об’єднання Української Військової Організації (УВО) 
та студентських націоналістичних спілок: 

– Групи Української Національної Молоді; 
– Ліги Українських Націоналістів; 
– Союзу Української Націоналістичної Молоді. 
У 1940 році ОУН розділилася на дві частини: старші, більш помірковані члени 

підтримали Андрія Мельника (ОУН-М), тоді як молодші і радикальніші члени — 
Степана Бандеру (ОУН-б). Остання група отримала контроль над націоналіс-
тичним рухом на Західній Україні, в тому числі над військовим крилом ОУН — 
Української повстанської армії (УПА), яка була найбільшим українським 
збройним рухом опору. 
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Українська повстанська армія (УПА) була створена 14 жовтня 1942 року за 
рішенням політичного проводу ОУН для захисту мирного населення України від 
знущань Німецької окупаційної влади. Головнокомандуючим УПА, з 1943р. по 
1950р. був Роман Шухевич, псевдонім Тарас Чупринка. Маючи визначні 
здібності, він створив дієздатну, багаточисельну військову силу, котра потужно 
протистояла Німецьким і Радянським — військам.  

Жахливі наслідки діяльності Радянської влади на Україні, голодомори, 
репресії, терор на Східній Україні з 1920р. по 1941р., масові вбивства, катування 
людей в тюрмах НКВД на Західній Україні з 1939р. по 1941р. та не менш 
миролюбна політика Гітлера, остаточно озлобили людей проти Німеччини і 
Московського більшовизму.  

УПА — це широкомасштабний партизанський рух опору, який був дуже 
добре організованим, мобільним, скоординованим і являв собою дійсно 
партизанську армію відмінну від усіх інших, що діяли в Другу Світову Війну. 
УПА ніколи не отримувала міжнародної допомоги. Зброю, боєприпаси, уніформу 
діставали в бою з нацистами і більшовиками. УПА володіла сіткою підпільних 
військових навчальних закладів. Також в кожному військовому підрозділі 
перебував священник, котрий виконував функції капелана. 

Жорстокі та антилюдські політичні системи сприяли державницьким та 
патріотичним почуттям мирного населення, котре масово вливалося в ряди УПА. 
В 1944 р. УПА нараховувала близько півмільйона осіб. Саме УПА врятувала 
населення Західної України від масового терору і повного знищення. Добре 
організована УПА вела успішну, але кровопролитну війну із більшовиками. УПА 
тісно співдіяла з підпільною організованою мережею ОУН, отримуючи від них 
необхідну інформацію. 

Багато хто ототожнює термін ОУН та УПА або ж вважає їх досить близькими за 
діяльністю. Ось у цьому і головна помилка, бо ж не УПА проголошувала 
незалежність України 5 липня 1941, а ОУН (Б), і в цей період обидві структури були 
зовсім не пов’язані між собою. Більше того це явище має свою історію, і виникло 
вперше, незалежно від ОУН, а в суспільстві уявляють їх лише як єдине, неподільне 
ціле. Для початку, коли була утворена УПА і ким? Створена вона була Тарасом 
Бульбою Боровцем. Виходець з поліського села Березнів у 1930 році, коли Західна 
Україна перебувала під владою Польщі, заснував організацію «Українське 
національне відродження». 20 червня 1940 року у Варшаві, на широкій нараді 
Президента Української Народної Республіки в екзилі Андрія Лівицького за участі 
військових керівників, Тарасу Боровцю дано наказ формувати українські збройні 
сили. Саме цю дату, на думку окремих дослідників, слід вважати часом створення 
Української Повстанської армії [1, с.135]. В 1941 р. приходять німці, зрозуміло що б 
боротьба проти їх армії в даний момент виявилася б повним самогубством. 
Відносини УПА і Третього фрейху можна назвати співпрацею, однак лише в певний 
період історії, і ця співпраця була цілком виправданою з огляду на надії творення 
майбутнього державного утворення.  

Отже, у роки Другої світової війни основною стратегічною метою формувань 
ОУН—УПА було відновлення української державності. Потрапивши у вир 
радянсько-німецького протистояння, вона активно намагалася відіграти роль 
«третьої сили», що представляє та обстоює інтереси українського народу. Така 
позиція зумовила боротьбу одразу на три фронти — проти німецьких окупантів, 
радянських партизанів та польських формувань Армії Крайової. Оскільки УПА, 
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на відміну від Руху Опору в Європі, не підтримувала жодна з держав, вона 
змушена була дотримуватися своєрідної тактичної лінії, в основі якої лежали 
збереження і зміцнення власних сил, намагання поширити свій контроль на 
якомога більшу частину українських земель, вичікування слушного моменту для 
вирішального удару. 
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15. ДІВЧИНА ІЗ РАВЕНСБРЮКА 
С.І. Матлавська 
Національний університет харчових технологій 

Перебираючи бабусині речі я знайшла маленький, старенький щоденник. Були 
там спогади про жахіття перебування у фашистському таборі і пісні. Вірші 
розповідали про те ж, але й про кохання. Зацікавило це мене, але бабуся на всі 
питання про цей період її життя відмовлялася розповідати і тільки завжди плакала. 
Відмовилася вона також на запросини приїхати до Німеччини на зустріч табірників. 

Потім я дізналася, що запроторили її до табору за лайливі слова на адресу 
німців у листі до своєї подруги. 

Равенсбрюќ, знаний ще як Жіноче Пекло — концентраційний табір, розта-
шований коло однойменного села в місцевості Північно-Східна Німеччина,) 
кілометрів із 80 на північ від Берліну, Мекленбург [2], 

Табір Равенсбрюк засновано з початком війни в 1939 році. Відомий як 
«Концентраційний табір Равенсбрюк», він складався з головного та допоміжного 
таборів. У головному таборі ув’язненими були жінки: з дня його заснування до 
часу його звільнення радянськими військами тут відбувало покарання понад 
123.000 жінок. У ньому перебували громадянки Франції, завдяки чому табір 
отримав поширену назву «Л’Енфер дес Фемм» (Жіноче Пекло). Серед ув’язнених 
були і військовополонені, як, наприклад, радянські медсестри Червоного Хреста, 
але більшість — це цивільні. Були й члени руху опору або раби-робочі, 
депортовані з рідних країн на роботи в Німеччині, чия виробнича віддача 
вважалася недостатньою. На початку 1943 року в жіночий філіал Освенціма 
відправляли підпільниць із Західної України та саботажниць, утікачок, які 
працювали в Німеччині. Влітку 1944 р. цей філіал нараховував понад 25 тисяч 
в’язнів-жінок з різних країн. Серед них українки становили значний відсоток. 
Скільки їх назавжди залишилось в Освенцімській землі — невідомо. Головний 
табір побудовано на 6000 в’язнів, але з 1944 в Равенсбрюку ніколи не було менш 
ніж 12 000 полонених, а в січні 1945 було навіть аж 36 000. Щонайменш 50 000 
загинуло в цьому таборі, безсумнівно тисячі зустріли свою смерть у процесі 
переселення до інших таборів.  

Щодня в таборі ліквідували 50 в’язнів вистрілом у потилицю, відтак убитих 
спалювали. Ця процедура почалася з кінця 1944 року після рутинного візиту 
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Гіммлера в Равенсбрюк. Командування табору отримали накази від Рейхс-
фюрера, що всіх в’язнів, які були хворими чи нездатними йти маршем, слід 
убити. Спочатку страчували [цих жінок вистрілом у потилицю, — та вже після 
розстрілу кількох сотень комендант вирішив, що «прогрес» занадто повільний, 
— і поспішно збудував для них газову камеру в таборі. 

Допоміжний комендант, Шварцгубер, описав операцію в газовій камері такими 
словами: «Я відвідав одне газування: 150 жінок одночасно заганяли в газову камеру 
для дезинфекції. Гауптсгарфюрер Молл наказав жінкам роздягнутися, адже ж їх 
треба було позбавити вошей. Тоді жінок забрали в газову камеру і замкнули двері. 
В’язень-чоловік виліз на дах та кинув газовий балончик у камеру через трап, який він 
відразу ж закрив. Я міг чути стогнання і хникання всередині. Після двох-трьох 
хвилин усе замовкло. Чи жінки були мертвими чи несвідомими — я не міг сказати, 
оскільки не був присутнім, коли камеру прибирали» [3]. 
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16. ВАСИЛЬ ВИШИВАНИЙ. ДРУГЕ ЖИТТЯ 
АРХІКНЯЗЯ ВІЛЬГЕЛЬМА ГАБСБУРГА. 
Д.І. Жила 
Національний університет харчових технологій 

Вільгельма Габсбурга знали в Україні як Василя Вишиваного, під ім’ям, яке 
йому дали українські вояки під час Першої Світової Війни. Він вважався одним з 
неофіційних претендентів на український трон в разі утворення монархічного 
ладу. Хоча він сам офіційно ніколи не проголошував свої наміри бути українсь-
ким монархом і навіть не мав до цього можливостей, Василь прославився своїми 
військовими та дипломатичними здібностями, поезією і любов’ю до України. 

Вільгельм фон Габсбург походив із відомого австрійського імператорського 
роду Габсбургів. Родинною гілкою цього роду, до якого належали батьки 
Вільгельма, була династія Габсбургів-Лотаринзьких. До цього роду також 
належало декілька королів і австрійських імператорів, і зокрема передостанній 
імператор Австро-Угорської імперії цісар Франц Йосип І, якому Вільгельм фон 
Габсбург доводився троюрідним племінником. 

З 1905 р. Вільгельм Франц навчався у Віденському реальному училищі, яке 
закінчив 1912 року. Наступного року Вільгельма і його брата Лео було відправ-
лено на навчання до військової академії. Навчання Вільгельмові давалося доволі 
легко. Окрім військової справи Вільгельм вивчав літературу та мови, серед яких 
обрав вільним факультативом українську [1, c. 255]. 

Знайомство з українською культурою почалося ще в Живці, де українців не 
було так багато. З власної ініціативи Вільгельм подорожував Гуцульщиною 
інкоґніто протягом 40 днів. Навчаючись в академії Вільгельм почав серйозно 
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цікавитися українською культурою — вивчав мову, читав книжки українських 
письменників та поетів, захоплювався творами Івана Франка, Стефаника, 
Шевченка та ін. Зокрема, першою українською книгою, з якою він ознайомився, 
була «Мала Історія України» М.С. Грушевського [3].  

У війську мала місце своєрідна трансформація поглядів і свідомості Вільгельма 
Габсбурга: він не тільки досконало опанував українську мову, але й почав вважати 
себе українцем разом зі своїми солдатами-українцями. Він заохочував своїх 
підлеглих до активного національного самовизначення, стверджуючи, що «коли я 
признаюся до українського народу, то і вони можуть сміло це робити». Один з його 
солдатів-українців подарував Вільгельму вишиту сорочку, яку він почав відкрито 
носити як в полку, так і поза ним. За це, а також за його патріотизм і любов до 
України, його прозвали у полку Василем Вишиваним.  

За законами Австро-Угорщини кожен член імператорської сім’ї по досягненні 
21-річного віку автоматично ставав членом сенату країни. Таким чином в  
1916 році Вільгельм Габсбург став членом парламенту і налагодив там контакти з 
українськими депутатами, зокрема з головою Української Парламентарної 
Репрезентації — Євгеном Петрушевичем.  

Опинившись в еміграції, Вільгельм Габсбурґ спочатку приймав активну 
участь у житті української діаспори в Австрії. Серед деяких українських 
емігрантських монархічних кіл він все ще користувався певною популярністю і 
розглядався як потенційний кандидат на український трон. Однак у номері 
«Соборної України» від 19 грудня він однозначно заперечив свої претензії на 
верховну владу в Україні [2]. 

Певні побоювання щодо Габсбурга-Вишиваного мала й, радянська розвідка. У 
Другу світову війну В. Габсбург щільно співпраццював з українськими націона-
лістами — зокрема з Євгеном Коновальцем до війни та з представниками ОУН— 
після неї. Вже після закінчення війни, під час окупації Відня радянськими військами, 
сталінська розвідка вела таємне стеження за ним. 26 серпня 1947 року Вільгельма 
Габсбурґа було заарештовано радянською секретною службою СМЕРШ і перепро-
ваджено до Карлс-Баденської тюрми, де велося попереднє слідство. Йому 
інкримінували шпигунську діяльність із західними державами, союзниками СРСР по 
антигітлерівській коаліції, та звинувачували в зв’язках з ОУН. 

У листопаді 1947 р. Вільгельма Габсбурґа перевели до Лук’янівської тюрми м. 
Києва, де тривало слідство. Протягом півроку його щоденно допитували, 
вимагаючи зізнатися в контактах з оунівським підпіллям та західними 
розвідками. Однак Вільгельм заперечував свою причетність до будь-яких 
політичних рухів чи партій за останні 20 років, наголошуючи, що всі зустрічі і 
контакти були окремими подіями і не мали постійний характер. Він відмовився 
видавати прізвища своїх друзів та вигадувати наклепи на соратників по еміграції. 
Слідчі рекомендували йому 25 років ув’язнення в радянських таборах, однак ця 
рекомендація і наступний вирок залишилися невиконаними. Ув’язнення 
призвело до захворювання Габсбурґа на туберкульоз.  
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1. ЖІНКИ В ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРІ 
СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ 
К.О. Дегтяр 
Національний університет харчових технологій 

В уяві більшості людей при слові «Середньовіччя» народжуються звичні 
образи: величні споруди соборів, рицарські турніри, стародавні книжки. Справді, 
усе це, а також безліч інших важливих, складних і цікавих подій увібрала в себе 
історія Середніх віків — період, що тривав у Європі понад тисячу років. 
Середньовіччя подарувало людству великих святих і єретиків, знаменитих 
учених і мислителів, геніальних поетів і художників, уславлених мандрівників і 
перших жінок героїв. Сучасна жінка не уявляє себе без винаходів середніх віків: 
ножиці, мило, люстерко. Далеке і яскраве середньовіччя залишило нам вели-
чезний спадок. Його осмислення допомагає краще зрозуміти сучасність. 

В ті часи, загальних переписів населення не робили, тому точна чисельність 
його не відома. Вважається, що на початку XV століття в усій Європі мешкало 
приблизно 43 млн. чоловіків. В Середні віки інакше, ніж сьогодні ставились до 
віку людини, тим кому виповнилось 40 років, вважали старими. Середня 
тривалість життя становила 45 — для чоловіків і 35 — для жінок. Найголовніше 
для них була сім’я. Як і в місті, так і в селі дівчат зазвичай виходили заміж у  
16 років, хоча не рідко нареченими ставали всього у 12 років. Нікого не дивували 
й більш пізні шлюби: багаті флорентійські купці віддавали своїх дочок заміж у 
віці 20 – 24 роки. Чоловіки, особливо у містах, були старшими за своїх дружин. 
Тому різниця в 10 – 20 років вважалася цілком нормальною. Йдучи заміж, жінка 
приносила із собою посаг, від чоловіка та його родичів вона отримувала так 
званий «ранковий подарунок». Його розмір встановлювали у шлюбному 
договорі. Дітей народжували — від 10 до 14 в кожній сім’ї. При пологах 
помирала кожна шоста жінка [1, с. 235]. 

Рівноправ’я між чоловіком та жінкою не існувало. У середньовічному 
суспільстві панував чоловік. Жінки здебільш займалися домашнім госпо-
дарством. Християнство вчило, що дружина має підкорятися своєму чоловіку. У 
селах вони також працювали на полях, а в містах після смерті чоловіків, 
продовжували їхню справу.  

Вихованням дітей також займалась жінка. Хлопчиків залишали біля матері до 
семи років. Потім, залежно до якої сім’ї вони належали, проходили відповідне 
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навчання. Дівчатка до самого заміжжя знаходились під опікою матері і навчалися 
від неї ведення господарства. Освіту, здебільшого досить примітивну, вони 
здобували вдома. Інша справа освіти жінок в Київській Русі. На прикладі Анни 
Ярославівни, можна побачити відношення до освіти наших предків. Вона 
народилася 1030 році. Цілком природно, що всі діти Ярослава, на ті часи, 
отримали чудову освіту. Чимало правителів Заходу вважали за честь поріднитися 
з великокняжим двором Києва. У 1048 році до Києва прибули французькі посли 
просити руки Анни. Наступного року в соборі відбулося вінчання Генріха з 
Анною. Королевою Франції стала Анна Ярославівна. З собою до Франції, окрім 
щедрого посагу, вона привезла ще й високу культуру та вишуканість. Також 
Анна подарувала собору, в якому вінчалася, старовинне Євангеліє старос-
лов’янською мовою. А от, наприклад, з XVI ст. з «Книги про добрі звичаї» 
флорентійського купця Паоло да Чертальдо говориться, що коли в тебе 
народжувалась дівчинка, то її слід насамперед навчити готувати їжу, а вже потім 
читати, якщо, звісно, ти не призначаєш її у черниці. Дівчат вдягали добре, але їжі 
давали стільки, аби тільки підтримувати в ній життя, щоб вона не розтовстіла. 
Головне привчити її робити все по дому: пекти хліб, готувати каплунів, сіяти 
борошно, вишивати по шовку, виготовляти вовняні сукна. Щоб, коли вона вийде 
заміж, чоловік не назвав її неробою. Мода в середньовіччі була досить цікавою: з 
головних уборі носили круглі шапки, хустки. Жінкам подобалась «цукрова 
голова» — обтягнутий тканиною конусоподібний картоновий ковпак до 80 см 
заввишки з покривало. На руки в холодну погоду вдягали рукавиці з одним 
пальцем, згодом вони перетворилися на обов’язкову частину повсякденного 
гардероба. Сукні були вузькими та довгими, прикрашені різними прикрасами. 
Улюбленими були браслети, ланцюжки, пояси, каблучки, вишиті й шкіряні 
гаманці, ґудзики тощо. Коштовне каміння, парфуми та пахощі заможним жінкам 
привозили східні купці [3, с.23]. 

Але не треба забувати, що в епоху середньовіччя право розуміли як 
моральний імператив: статус людини кожного стану мав визначати її моральні 
якості. Тому залишається загадкою, як у середньовічній Франції дівчина-селянка 
могла очолити військо, повести за собою цілу армію. Адже, в Західній Європі 
жінки з народу були приречені на пасивну роль «другої статі» яка позбавлена 
громадянських і людських прав, і розглядалась виключно як власність чоловіка. 
Жанна Д’Арк поламала всі стереотипи жінки «другого плану». Коротко 
охарактеризуємо життя Жанни до її участі в воєнних діях. Сувора обстановка 
війни сформувала характер дівчини-мужній, рішучий, цілеспрямований. Жанна 
володіли швидким, тонким розумом і чудовою пам’яттю, легко орієнтувалася в 
складній обстановці і уміла схоплювати саму суть справи. Вона відрізнялася 
хоробрістю і стійкістю духа. Під впливом лиха в її душі запалилось непоборне 
бажання допомогти своїй країні. Жанна вмовила дофіна дати їй озброєний загін, 
приєднавшись з ним до війська і вирушила на допомогу Орлеану. Облога міста 
тривала 200 днів. Надихані її відвагою і вірою в перемогу, вони через дев’ять 
днів вигнали англійців. Це був перший великий успіх Франції. Жанна стала 
народною героїнею — Орлеанською Дівою. Під її визвольні прапори з усієї 
країни сходили люди. Також, вона вмовила короля вирушити в глибокий тил 
ворога — Реймса. Коли Карл VII спитав Жанну, яку нагороду вона бажає 
отримати, дівчина попросила: звільнити від податків жителів рідного її села. 
Жоден з наступних правителів Франції не наважився позбавити їх цього 
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привілею. Одне ім’я Жанни, наводило жах на англійців. Вона лякала Карла VII і 
викликала в нього побоювання опинитися в затінку її слави. В одній із сутичок 
Жанна Д’Арк попала в полон до бургундців. Король і пальцем не поворухнув, 
щоб визволити дівчину, яка так багато для нього зробила. Потім бургундці 
передали Жанну англійцям, а ті — в руки інквізиції. Орлеанську діву 
звинуватили в чаклунстві та єресі. Під час слідства і на суді дівчина поводилась 
мужньо та розсудливо відповідала на запитання. Так і не довівши її вини, 30 
травня 1431 р. Жанну спалили на міській площі в Руані. Згодом церква оголосила 
Орлеанську Діву святою [2, с. 45].  

Отже, як ми бачимо, жінки в середньовіччі не мали високого рангу. Вони 
були чиєюсь власністю: батька, чоловіка і не могли належить собі. Але 
з’являлися жінки сильні духом, котрі внесли вагомий внесок в розвиток історії. 
Одна з представниць — Жанна Д’Арк, яка своїм вчинком не тільки надихала 
людей на боротьбу, а й показала не останню роль жінки у суспільстві. 
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2. ЦЕРКВА В СЕРЕДНІ ВІКИ 
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Релігія та церква, домінуюча роль яких була однією з ключових ознак роз-
витку середньовічного суспільства, справляли неабиякий вплив не тільки на 
культуру, а й на весь тогочасний устрій життя. Вони контролювали людину від її 
народження до смерті. При цьому під їх егідою перебували не тільки нижчі 
стани, а й феодальна знать. 

Середньовічне суспільство складалося з суворої корпоративної ієрархії: два 
вищих стани (духовенство, феодали-землевласники), потім купці, ремісники, 
селяни (останні у Франції були об’єднані в «третій стан»). Людина по народ-
женні належала до одного з них і практично не мала можливості змінити своє 
соціальне становище. З кожним станом було пов’язано своє коло політичних і 
майнових прав та обов’язків, наявність привілеїв або їх відсутність, специфічний 
уклад життя, навіть характер одягу. Кожний стан був носієм відповідного типу 
культури. Могутнім об’єднуючим чинником у таких умовах виступали релігія і 
церква, саме їх визначальна роль у всіх галузях суспільного і культурного життя 
складала принципову особливість європейської середньовічної культури. Церква 
підпорядкувала собі політику, мораль, науку, освіту і мистецтво. Весь світогляд 
людини середніх віків був теологічним (від грецького «теос» — бог) [1, с. 51]. 
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В католицькій церкві з самого початку склалася жорстка централізація влади. 
Величезний вплив у ній належав римському єпископові, який одержав 
починаючи з V століття найменування «папа». 

У середні століття церква в Європі безпосередньо включилася в процес 
феодалізації. Церквам та монастирям належала величезна кількість земель. За 
підрахунками деяких дослідників, в ранньому Середньовіччі в Західній Європі 
третя частина оброблюваної землі була церковною і монастирською. Бурхливому 
зростанню церковного землеволодіння сприяла та обставина, що воно мало ряд 
пільг, у тому числі податкових. Велика кількість землеробів, щоб позбутися від 
непосильного для них податкового тиску, переходило в поземельну і особисту 
залежність від церкви і монастирів. Церковні та монастирські володіння були 
такими ж феодальними володіннями, як і у світських феодалів [1, с.52]. 

Єпископам і абатам в Західній Європі належало також чимало міст. Тому 
нерідко боротьба городян за самоврядування виливалася в боротьбу проти 
сеньйорів з числа духовенства і чернецтва. Частина духовенства і чернецтва 
усвідомлювала згубність такого шляху для церкви, і з X ст. почався рух за 
реформу церкви. Головними гаслами цього руху стали вимоги незалежності 
церкви від світської влади і посилення влади папи. Найбільш чітко ці вимоги 
сформулював папа Григорій VII у своєму «Диктат папи» (1075). Згідно з заявою 
Григорія VII, влада папи вище будь-якої світської влади, папа може навіть 
скидати імператорів, королів, а їх підданих звільняти від присяги непридатним 
імператорам. Головною перешкодою у виконанні своїх вимог лідери церковної 
реформи бачили в світській інвеститурі. З кінця X ст. церква зробила спроби хоч 
частково приборкати анархію і сваволю в роздробленій Європі, що 
супроводжувалися міжусобними війнами феодалів, що забирали тисячі життів 
мирних людей і зумовлювали величезний матеріальний збиток. Звільнена від 
жорсткої опіки світської влади католицька церква була в роздробленій Західній 
Європі в період високого Середньовіччя серйозним консолідуючим фактором, бо 
одна віра, одна церква об’єднували західноєвропейців. І саме ця консолідуюча 
сила — церква на чолі з папством — зуміла направити руйнівні сили 
західноєвропейського товариства за його межі на іновірців. Це було зроблено 
шляхом організації хрестових походів [3, с.31]. 

Вершиною політичної могутності папства стало XIII ст. Тоді багато монархів 
Європи визнали себе васалами римських пап (особливо Інокентія III). У своїй 
боротьбі з непокірними королями папи використовували різні засоби, аж до 
таких, як відлучення королів від церкви. У XIII ст. воля пап багато в чому 
визначала політичні відносини в Європі. 

На тлі загального зниження культури в західноєвропейському ранньому 
Середньовіччі церкви, з плином часу церкви і монастирі були осередками 
культури. Духовенство й чернецтво були найбільш освіченим шаром суспільства. 
При монастирях і резиденціях єпископів ґрунтувалися школи. Були там і 
бібліотеки, хоч і невеликі. Центрами культурного життя у Середньовіччі стають 
міста. Відкриваються міські школи, університети. Це підірвало монополію 
церкви на освіту. Розвиток економіки, розширення контактів з іншими 
цивілізаціями сприяли збільшенню інтересу до природничих знань. Буржуазна 
література знижувала вплив церкви на культуру. Тим не менш, незважаючи на те, 
що світський напрямок в середньовічній культурі все більш ширився (особливо в 
пізнє Середньовіччя, коли з’являється гуманізм), вплив релігії, церкви на 
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культуру все ще був сильним. Саме світогляд середньовічних людей, у тому 
числі і гуманістів, залишався релігійним. 

Критика окремими особистостями деяких негативних сторін життя духовенства 
зовсім не означала, що ці мислителі були атеїстами. Вони залишалися щиро 
віруючими і прагнули викорінити ті явища, які паплюжили церкву [2, с. 35]. 

Церква дала потужний поштовх розвитку архітектури та образотворчого 
мистецтва. Найкрасивішими будівлями Середньовіччя були, як правило, 
храми і монастирі. Кращі архітектори, художники, скульптори вважали своїм 
обов’язком брати участь у їх створенні та оздобленні. Їхні твори в храмах 
могли бачити тисячі людей. 

Отже, підсумовуючи, можна зазначити, що церква Середніх віків була одним 
з вирішальних факторів впливу на розвиток всіх тогочасних сфер людського 
життя, підпорядкувавши політику, мораль, освіту, науку і мистецтво. 
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3. ІСТОРИЧНІ ТА КУЛЬТУРНІ ПАМ’ЯТКИ 
МІСТА БАТУРИН  
Н.В. Носенко  
Національний університет харчових технологій 

Селище (нині місто Батурин) засноване на початку XVII століття. У доку-
ментах згадується в 1625 році у зв’язку зі спорудженням Батуринської фортеці як 
польського укріплення. Назву селища пов’язують з ім’ям польського короля 
Стефана Баторія. Можливо, топонім походить від слова «батура», що означає 
вежа, укріплення. У документах І. Родаченко вважає, що топонім пішов від пріз-
виська запорізького козака Батури, який першим поселився в цих місцях.  

З 1648 року Батурин був центром сотні Чернігівського, а з 1649 року — 
Ніжинського полку. В 1654 році Батурин отримав статус міста з магдебурзьким 
правом, магістратом.  

Під час Північної війни місто в 1708 році військами О.Меншикова знищено, 
гетьманську резиденцію за наказом Петра І перенесено до Глухова. З 1727 року 
Батурином відала казенна палата. У 1760 році Батурин подаровано К. Розу-
мовському. До того в 1740 році в місті засновано кінний завод гвардії 
кавалерійського полку [1, с. 35]. 

Єлизавета не дозволила Кирилу Розумовському, брату свого таємного 
чоловіка Олексія Розумовського, відродити Батурин. Кирило як і Мазепа, був 
гетьманом. Гетьманство скасує Катерина ІІ в 1764 р., палац почне будуватися в 
1799-му, 35 років пройде. Це вже не «Гетьманська столиця», а потішальний приз 
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останньому гетьману, якому це місце дарують разом з фельдмаршальським 
титулом. Столицею було відроджене місто, а не палац.  

Палац зводився з цегли, а от перемички, колони та карнізи — з блоків 
пісковику, який спеціально привозили з Новгорода-Сіверського. Головний фасад 
колись було звернено до парку, на дорогу виходила тильна сторона, але зараз 
парку немає, є просто собі дерева, що стоять на чималій відстані як челядь під 
час гетьманського обіду.  

У кінці XVII — на початку XVIII століття в Батурині було зведено будинок 
Кочубея. У 1975 році в будинку Кочубея відкрито Батуринський історико-
краєзнавчий музей. На замовлення Розумовського на околиці міста за проектом 
архітектора Ч. Камерона створювався великий палацово-парковий комплекс. 
Зберігся головний корпус палацу, частково реставрований 1911 – 1913 роках за 
проектом архітектора А.Є. Білогруда.  

У 1803 році була споруджена Воскресенська церква в стилі ампір. Збереглися 
ковані двері початку XIX століття. За переказами, на місці Воскресенської 
церкви стояла башта, так званий стовп Мазепи. Вірогідно, це були залишки 
стародавнього Троїцького храму, зруйнованого військом Меншикова у 1708 році. 
За наказом Розумовського башту нібито було розібрано, а з цегли побудовано 
Воскресенську церкву, де його і поховано (збереглися фрагменти надгробка 
роботи скульптора І.П. Мартоса).  

У Батурині встановлено пам’ятники: українському вченому-бджоляру  
П. Прокоповичу (1975 рік), пам’ятник Герою Радянського Союзу М.В. Кадуну 
(1954 рік). У 1975 році встановлено пам’ятний знак воїнам-землякам, які заги-
нули в роки Великої Вітчизняної війни. Пізніше пам’ятний хрест та низка інших 
скульптурних композицій.  

Постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 1993 року № 445 ком-
плекс пам’яток Батурина оголошено державним історико-культурним заповідни-
ком Гетьманська столиця», що стало першим кроком у відновленні історичної 
справедливості щодо Батурина. Загальна площа території заповідника «Геть-
манська столиця» сягає 57,5 га. До складу заповідника увійшло 39 об’єктів — 
унікальних пам’яток історії, архітектури та природи. Найвизначнішими з них є: 
будинок Генерального Суду, Воскресенська церква-усипальниця К. Розумовсь-
кого, Батуринський Миколо-Крупицький монастир, палац К. Розумовського.  

В 1669 р. в містечку з’явилася кам’яна будівля Генерального суду Лівобе-
режної України. Так польський прикордонний форпост почав трансформуватися 
в український міф. Гетьмани Демьян Многогрішний та Іван Самійлович 
підписували тут свої універсали, але не вони, а харизматичний Іван Мазепа 
прославив Батурин.  

Саме він в зеніті слави і фаворі Петра І, в 1700 році, зводить в містечку 
мурований палац, де бували всі сливки козачого війська. Батурин налічував  
40 храмів, мав два кляштори і школу [1, с. 45].  

Є ще церква Воскресіння (1803), збережена майже без змін. Така собі 
типова ампірна святиня, нічого аж такого. Одноглава, з напівкруглою 
апсидою, хрестова в плані, чотириколонні портики з трикутними фрон-
тонами з трьох боків. В Воскресенській церкві до 1927 р. зберігався 
надгробок князя Розумовського. Зубилом розкрили склеп, вкрали скриньку з 
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забальзамованим серцем гетьмана, всипану рубінами булаву, старовинну 
ікону. Розтрощений надгробок закидали сміттям. 

Будинок Кочубея (кінець XVII — початок XVIII ст.) певний час слугував 
краєзнавчим музеєм, та на початку ХХІ століття споруду взялися неквапом 
ремонтувати, виставивши експонати у допоміжні приміщення. 

Хай буде так, як має бути. Кінців кінцями, Батурин на своєму віку бачив такі 
карколомні злети і такі інфернальні падіння, що заслужив хоча б шани. Розумовський 
помер в 1803 р., так і не дочекавшись на свій омріяний Палац. Ми дочекаємся. 
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4. МИКОЛА ПОТОЦЬКИЙ ТА ЙОГАН 
ПІНЗЕЛЬ У ГОРОДЕНЦІ 
В.О. Вдовцова  
Національний університет харчових технологій 

Городенку неможливо уявити без величного силуету костелу Непорочного 
Зачаття Діви Марії, котрий уже чверть тисячоліття домінує над містом, є 
окрасою та гордістю Покуття. Власне завдяки цій унікальній споруді, зведеній 
розумом та руками визначних майстрів XVIII століття, це невелике містечко 
потрапило на сторінки історії європейського мистецтва. 

Храм звели протягом 1743-60 років коштом і стараннями графа Миколи 
Потоцького - неординарної та неоднозначної постаті того часу. Для втілення 
свого задуму — побудови архітектурного шедевру в Городенці граф запросив 
видатного італійського архітектора Бернарда Меретина (Мереттіні). 

Таким чином, костел у Городенці став першим витвором на наших землях цього 
відомого зодчого, який дещо пізніше звів собор Св. Юра у Львові, ратушу, Успенсь-
кий костел і Покровську церкву в Бучачі, Успенську церкву в Городенці, костел у 
Годовиці на Львівщині, перебудував декілька кам’яниць на площі Ринок у Львові. 

При зведенні костелу Непорочного Зачаття Діви Марії та при втіленні інших 
проектів Бернард Меретин співпрацював з талановитим і загадковим скульп-
тором Йоганом-Ґеорґом Пінзелем, німцем за походженням. Проживши ледь 
більше 30-ти років, Пінзель став автором численних шедеврів пластики бароко, 
які характеризуються надзвичайним пафосом та експресивністю. Завдяки вдалій 
співпраці двох талановитих митців у споруді городенківського костелу якнай-
повніше проявився синтез двох мистецтв — архітектури та скульптури. Храм 
прикрашало понад 30 скульптур, виконаних видатним майстром.  

Скульптури-колоси головного вівтаря були найбільшими з будь-коли вико-
наних Пінзелем, сягали висоти понад два метри. В його нижньому ярусі місти-
лися фігури святих Йосифа, Анни, Єлизавети та Якима. На верхівках двох колон 
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вклякали два великих ангели, а два менших утримували завислі в повітрі капітелі 
без колон. Останнє композиційне вирішення несе в собі неабияку оригінальність. 
Лівий боковий неф містив вівтар Святої Трійці з рельєфом Спасителя, 
скульптурною композицією «Жертвопринесення» і фігурою пророка та вівтар св. 
Яна Непомука з алегоричними жіночими постатями. У правому боковому нефі 
був вівтар зі скульптурами св. Вінцента і св. Роха, а під вікном — Розп’яття з 
пристоячими [1, с. 4]. 

У радянський час храм нищили, втрачено більшість скульптурних шедеврів. 
Після 1990-х виконано значний обсяг ремонтних робіт, проте грандіозність 
споруди потребує залучення більших коштів для її реставрації. 

Як свідчить фундаційний акт від 22 серпня 1743 року, коштом графа Миколи 
Потоцького (1712 – 82 рр.), воєводи Белзького, старости Канівського, в його 
«місті дідичному Городенці» розпочато будівництво костелу Непорочного 
Зачаття Діви Марії та монастиря місіонерів. На будову храму йшли доходи із сіл 
Городниці, Поточищай [3, с. 24]. 

Неординарна постать фундатора храму вартує певної уваги. Микола Потоці-
кий — представник одного з наймогутніших і найбагатших у тодішній Речі 
Посполитій магнатських родів, знаний тим, що у своїх, Слобідки, Луки, 
Незвиська, Герасимова включно з «....полями, ріллями, ланами, обшарами, 
пасовиськами, вигонами, луками, сіножатями, лісами, запустами, зарослями, 
ріками, млинами, корчмами, броварями, дворами, будинками, перевозами на 
Дністрі, підданими тяглими і пішими, їх роботизнами, чиншами, данинами, 
десятинами» [3, с. 27]. У молоді літа Микола Потоцький навчався у Львівській 
єзуїтській колегії, добре знав історію, літературу, перекладав трактати з латини. 
Після смерті свого батька Стефана Потоцького (помер у 1726 р.) він успадкував 
великі маєтності. Мав власне надвірне військо, служити в якому багато 
шляхтичів вважало за честь. Знехтував державною кар’єрою. Граф був палким 
прихильником «шляхетської вольності» (правильніше — анархії), одним із 
чільних учасників Барської конфедерації 1768 року -виступу частини магнатів та 
шляхти проти короля Станіслава-Авґуста. Канівський староста вів розгульне, 
авантюрне життя, немало дошкуляв своїм шляхетним сусідам, не цурався 
хмільних напоїв та жіночого товариства. Мав дивакувату звичку перевдягатися в 
лахміття старця і ходити молитися на околиці Бучача до скульптур Діви Марії та 
чеського святого Яна Непомука. Такі походи зазвичай закінчувалися різними 
пригодами, обростали легендами й анекдотами. 

Зі своїх великих володінь Микола Потоцький найбільше любив Бучач і 
Городенку, до розвитку і розбудови яких доклав багато зусиль. Стараннями 
графа в Городенці в 1740 – 60 рр. постали також церква Успення Пресвятої Діви 
Марії, розширено Вірменський костел, вимурувано з каменю триарковий міст 
(від чого і походить його назва — «Три мости») - своєрідний символ Городенки і, 
можна сказати, її гордість, оскільки ця споруда належить до найстаріших в 
Україні. У місцевості Піддовга, що між Городенкою та Чернятином, Микола 
Потоцький звів палац, який до нашого часу не зберігся. 

У 1750-х роках граф повернувся до коріння і віри своїх предків, став греко-
католиком, прихилився до ченців-василіан, для яких не шкодував грошей, змінив 
зовнішність, розмовляв українською мовою, став фундатором монастирів 
василіан у Бучачі і Зарваниці, Успенської церкви в Городенці, Покровської 
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церкви в Бучачі, дарував 224 000 золотих на спорудження Успенського собору 
Почаївської лаври [2].  
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5. ВЕЛИКІ КУЛЬТУРИ МЕСОАМЕРИКИ. 
МІСТО-ІМПЕРІЯ ТЕОТІУАКАН 
К.В. Ващакіна 
Національний університет харчових технологій 

У той час, коли біля берегів Америки з’явилися перші іспанські кораблі, весь 
величезний континент, а також острови Вест-Індії, були населені безліччю 
індіанських племен і народностей, які перебували на самих різних рівнях 
культурного розвитку. Більшість з них були мисливцями, рибалками і збирачами 
чи хліборобами. Лише в двох, порівняно невеликих областях Нового Світу (назва 
Америки, дана їй європейськими першовідкривачами в кінці XV століття, 
протиставляє Америку Старому Світу — Європі, Азії та Африці), конкістадори 
зустріли високорозвинені індіанські цивілізації — в Месоамериці і в Андах.  

Термін «Месоамерика» (Мезоамерика з др.грец. Μέσος — середній) був 
введений в 1943 році німецьким філософом і антропологом Паулем Кірхгоффом. 
Цим терміном позначають історико-культурний регіон, що тягнеться приблизно 
від центру Мексики до Гондурасу і Нікарагуа [3].  

Саме на їх території, що простягнулася вузькою смугою вздовж західного і в 
меншій мірі східного узбережжя континенту, народилися найвищі культурні 
досягнення доколумбової Америки. Напередодні Конкісти (conquista — 
завоювання) тут зосереджувалося до 2/3 всього населення Нового Світу, а з 
рубежу нашої ери на основі інтенсивного землеробства виникають самобутні 
ранньокласові держави індіанців сапотеків, майя, ольмеків, ацтеків, аймара та ін. 
У науковій літературі ця територія отримала назву «зони високих цивілізацій». 

Аналіз археологічних пам’яток має велике значення не тільки для 
дослідження минулого самої Месоамерики; вони представляють великий 
теоретичний інтерес і для вивчення процесів та явищ, які супроводжують 
народження класового суспільства і держави в цілому. Справа в тому, що за 
визнанням переважної більшості фахівців, місцеві цивілізації виникли і 
розвивалися без будь-якого впливу інших осередків культури. 

Найбільшим містом Нового Світу був, безсумнівно, Теотіуакан, розташований на 
Мексиканському нагір’ї (в 50 кілометрах від сучасного міста Мехіко). Ця назва означає 
«місто, де стають богами». Згідно з легендами, саме Теотіуакан був тим місцем, куди 
боги повернулися після Потопу для того, щоб повторно створити світ. 
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Головна його особливість — величезні піраміди. Вони звернені в одну 
сторону світу, їх грані бездоганні, розташування — повна відповідність планетам 
Сонячної системи. 

Піраміда Сонця була виявлена і вперше досліджена мексиканським 
археологом, інспектором з охорони мексиканських цінностей — Леопольдо 
Батресом в 1905 р. 

Піраміда Сонця, побудована близько 150 років до н. е., являє собою 5-ярусну 
споруду з плоскою вершиною, на якій стояв невеликий храм. Висота цього 
колоса — майже 64,5 метра. Піраміда виконана з кругляка, глини і землі, 
облицьована каменем і була увінчана дерев’яним храмом [5]. Піраміда Сонця до 
цих пір вважається однією з найбільших споруд Месоамерики. 

З півночі на південь Теотіуакан перетинає довга і широка вулиця — Кальє де 
Лос Пуертос, або «Дорога Мертвих». На її північному кінці розташований 
гігантський масив Піраміди Місяця (висота 42 м.) [1; с. 138]. 

Піраміда Місяця на одну третину менше Піраміди Сонця, вважається точною 
її копією. Піднявшись на Піраміду Місяця можна побачити перед собою 
центральну вісь міста і захоплюватися його плануванням. 

C початком цивілізації Теотіуакан з’являються великі ритуальні центри, міста, 
монументальна архітектура і скульптура, архітектурний стиль «вертикальної 
панелі і схилу» фресковий живопис, масове (ремісниче) виробництво керамікі, 
розвинена реліrія, писемність і календар [1; с. 148]. 

Розквіт Теотіуакана відбувався у період між II і VII століттями н. е. В цей час 
місто було найбільшим ремісничим центром усієї Північної Америки, теотіу-
аканці володіли монополією на обсидіанові вироби (в т. ч. зброю і знаряддя 
праці), що забезпечувало могутність міста. За оцінками дослідників чисельність 
населення становила 200 000 чоловік, що ставило Теотіуакан на шосте місце в 
списку найбільших міст свого часу [4]. 

Майстерність теотіуаканскіх ремісників перевершував лише їх архітектурний 
геній. Теотіуакан як і єгипетські піраміди, являє собою дивовижний приклад 
геометричної, математичної і астрономічної містики. Артефакти, знайдені в ході 
розкопок, дозволяють припустити, що до створення Теотіуакана причетні 
високорозвинені в технічному відношенні цивілізації, рівень розвитку яких 
перевершував можливості будь-яких з відомих історикам індійських цивілізацій. 

Стародавня релігійна столиця Мексики процвітала за 1000 років до того, як 
піднеслася імперія ацтеків. Ретельні археологічні дослідження не дали відповіді на 
запитання, хто, коли і чому її побудував. Навіть загибель міста оповита таємницею. 
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6. ФЕОДОСІЯ — «БОГОМ ДАНА» 
О.Д. Хміль 
Національний університет харчових технологій 

Феодосія — легендарне місто на Східному узбережжі Криму. Місто з 
найдавнішою історією і дивовижною культурною спадщиною. Феодосія вже 25 
століть зберігає свою історію. З того самого моменту, коли грецькі купці з 
Мілету в VI столітті до н. е. влаштувалися тут і зайнялися торгівлею. Саме вони 
нарекли місто Феодосією. За свою багатовікову історію місто не раз переживало 
періоди розквіту і занепаду. Таким чином, Феодосію по праву можна вважати 
одним з найдавніших міст. При цьому місто з’явилося набагато раніше, ніж такі 
європейські столиці, як Лондон і Париж [1, с. 12]. 

У перекладі з грецької мови слово «Феодосія» означає «дана богом». Це й не 
дивно, тому що давньогрецька Феодосія процвітала і була багата пшеницею, 
шкірою, хутром, рибою. У той час активний товарообмін дозволив Феодосії 
настільки зміцнити свої володіння, що правителі Феодосії почали карбувати свою 
монету. 

В епоху Великої грецької колонізації на території Кримського півострова в 
VII в. до н.е. виникає Пантікапей (Керч), в IV в. до н.е. — Херсонес 
(Севастополь) і багато інших колоній. Тут мілетяне, «вічні мореплавці», як вони 
самі себе називали, заснували Феодосію. Місцеві жителі — скіфи були 
кочівниками і мешкали в степах всього Північного Причорномор’я. Гірські і 
передгірні області Криму займали племена таврів. 

Генуезці припливли до берегів колись процвітаючого еллінського центру 
через приблизно вісім століть після руйнування Феодосії. Як і древнім грекам, 
Генуї був потрібен торговий порт. В ті часи територією на березі затоки володіли 
татари. Італійські купці купили в них землю, зобов’язавшись виплачувати мито 
за ввезення та вивезення товарів в обмін на право безперешкодної торгівлі. 

Існує цікава легенда про викуп землі для міста. Вона оповідає, що представники 
місцевого населення погодилися віддати землю під поселення, але за умови: покупці 
наповнюють шкуру золотом, а потім беруть стільки землі, скільки займе по площі 
волова шкура. Після завершення операції генуезці розрізали шкуру на вузькі ремінці, 
зв’язали їх між собою і розтягнули по периметру. Ця хитрість дозволила зайняти 
досить велику площу, якої вистачило для споруди міста.  

У другій половині XIII століття генуезькі купці звели укріплене місто-порт і дали 
йому нове ім’я: Каффа (Кафа). Походження цього слова виразно не встановлено. 
П’ять веж і частина стіни цитаделі генуезької фортеці збереглися до наших днів. 

Місто-порт Каффа (Кафа) почав активно розвиватися, а його населення — 
стрімко зростати. Сучасники стверджували, що в Кафі живе не менше сімдесяти 
тисяч чоловік. Складні підрахунки сучасних істориків привели їх до цифри сорок 
тисяч осіб. Але і це число було на ті часи величезним: в період найвищого 
економічного підйому Каффа була одним з найбільш багатолюдних міст узбереж 
як Чорного, так і Середземного морів. Власне генуезці, що дали назву фортеці й 
управляли містом, так і залишилися в абсолютній меншості. Основну масу 
населення становили греки (більше половини всіх городян), вірмени, татари, 
росіяни, євреї, болгари. Католицький єпископ Іоанн Галіфонтен, неодноразово 
відвідував факторію, записав: «Тут говорять на всіх східних мовах, і одного разу 
я зумів нарахувати цілих 35» [2, с. 17]. 
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Генуезці створили процвітаюче місто Кафа, яке служило головним портом і 
центром управління всіх генуезьких колоній в Північному Причорномор’ї. У цей 
період місто переживало свій розквіт. У добре укріпленому місті, яке також у той час 
називали «володарем морів», йде активне будівництво храмів, палаців, слава про 
красу яких розноситься далеко за її межами. Населення міста перевищувало 70 тисяч 
осіб, тут діяли філія банку св. Георгія і театр. Був свій монетний двір, де чеканилися 
монети. Генуезці підтримували союзницькі відносини з золотоординськими ханами, 
які формально були верховними володарями територій колоній, надаючи їм повне 
самоврядування в стінах міст, і призначаючи особливого префекта з уродженців 
Криму для управління сільським округом кафінскіх володінь. До середини XV 
століття Каффа перевершила за розмірами Константинополь, серед багатонаціональ-
ного населення переважали вірмени. 

Процвітання генуезьких колоній на Чорному морі тривало до 70-х років XV 
століття. В останні роки їх існування почастішали заворушення серед населення, 
викликані складним економічним станом Генуї. Турецький султан закрив протоку 
Дарданелли для судів республіки. Поруч росла і набирала сил Османська імперія. У 
1475 році неприступні стіни Каффи здригнулися — місто захопили турки [3]. 
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7. НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНА 
ПОЛІТИКА П. СКОРОПАДСЬКОГО 
В.А. Якимчук 
Національний університет харчових технологій 

Найважливішим досягненнями гетьманату характеризувалася національно-куль-
турна політика. Новою владою були здійснені спроби українізації державного 
апарату і системи освіти: поряд із російськими гімназіями утворювалися українські, 
яких восени 1918 р. нараховувалося 150; був прийнятий закон про обов’язкове 
вивчення української мови і літератури, історії та географії України [1, c.4]. 

За часів правління Павла Скоропадського ситуація в українській освіті 
змінилася на краще. Були значні здобутки у законодавчому забезпеченні 
культури й освіти. Міністерство народної освіти очолюване М. Василенком дуже 
активно працювало. Почалася українізація освіти. Початкові школи переходили 
на українську мову навчання. Для початкових шкіл було випущено кілька 
мільйонів примірників підручників українською мовою. У перших 5-ти класах на 
вивчення української мови та літератури відводилося не менш як 3 години на 
тиждень, а в 6-му і 7-му — 4 години на тиждень. Посада вчителя української 
мови та літератури всюди вважалася штатною, географії та історії України — 
позаштатною, але обов’язковою. Але кількість вчителів, які могли викладати 
українською мовою була мінімальна, тому велика увага приділялась організації 
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вивчення української мови в учительських семінаріях. Складніша була справа з 
українізацією середніх шкіл. За Центральної Ради в Києві було три українські 
приватні гімназії. У 1918 році їх прийнято на державні кошти. Протягом літа того 
ж року відкрито 84 українських гімназій не тільки по містах, але й по деяких 
селах, а наприкінці гетьманської доби було їх в Україні близько 150. Загалом 
упродовж 1917 – 1918 рр. відкрито 760 нових шкіл, зі статусом середніх — 
термін навчання 7 – 10 років, та близько 10 тис. початкових. Одночасно 
проводилась розбудова раніше непоширеного дошкільного виховання дітей. До 
осені 1920 р. у кожній губернії створено до 80 – 100 дитсадків, декілька сотень 
кімнат-садків, які охопили 20 % дітей дошкільного віку. Для без притульних 
дітей відкрито 750 дитбудинків та шкіл-інтернатів [2, c.8]. 

У сфері вищої освіти також були зроблені певні позитивні зміни. Так,  
6-го жовтня 1918 року урочисто відкрито в Києві перший Державний 
Український Університет, а 22 жовтня другий Український Університет у 
Кам’янці-Подільському. Передбачалося відкриття українських університетів в 
інших містах. Тоді ж «Просвіта» та Земство заснували в Полтаві Історико-
філологічний факультет. З розвитком вищої освіти уряд піклувався і про 
підготовку наукових кадрів. Він надав всім університетам та дев’ятьом 
провідним інститутам, зокрема Київському політехнічному, комерційному, 
медичному, Харківському технічному право відкривати аспірантуру й 
докторантуру для захисту дисертацій і надавати наукові ступені здобувачам. 

29 березня 1917 р. створено комісію в складі Г. Павлуцького, І. Лучинського, 
М. Грушевського та інших для підготовки статуту та програми організації 
Української академії наук. Частково організаційний процес покладено на 
«Українське наукове товариство» в Києві. Втім за час роботи Центральної Ради 
Українську академію наук не було відкрито. 

У червні 1918 р. за наказом міністра народної освіти і мистецтв М. Василенка 
комісія відновила свою роботу. Головою комісії призначили В. Вернадського, 
членами професорів Д. Багалія, М. Кащенка, Б. Кістяківського, А. Кримського та 
ін. До роботи відмовився долучитись М. Грушевський. Зміна уряду 18-19 жовтня 
1918 р. пригальмувала затвердження законопроектів, і це було зроблено лише  
14 листопада. Того ж дня П. Скоропадський затвердив прийнятий Радою 
міністрів закон про заснування Української академії наук у Києві. 27 листопада 
1918 р. відбулися установчі Загальні збори Української академії наук. На 
президента Академії Гетьман запросив М. Грушевського, але він відмовився, 
тому першим президентом академії обрали вченого-геолога і геохіміка зі 
світовим ім’ям В. Вернадського. Вона мала три відділи: історико-філологічний, 
фізико-математичний та соціально-економічний. Президію та перших академіків 
(по три на відділ) призначив уряд, а дальших членів мали обирати ці академіки.  

В Українській державі були організовані Національна бібліотека, Національний 
архів, Національна галерея мистецтв, Національний історичний музей, Український 
національний театр під керівництвом П.Саксаганського, «Молодий театр» Л.Курбаса, 
Державний симфонічний оркестр, Українська державна капела тощо [2, c. 9]. 

Засновано Державний Український Архів, в якому мали бути зосереджені 
документи історії України, перевезені з архівів Москви та Петроґраду; засновано 
Національну ґалерею Мистецтва, Український Історичний Музей та Українську 
Національну Бібліотеку, яка зростала з надзвичайною швидкістю. Наприкінці 
гетьманської доби в цій бібліотеці було вже понад 1.000.000 книжок, серед них 
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багато унікумів, стародруків і т. п. Кількістю та якістю книжок Національна 
Бібліотека могла конкурувати з кращими бібліотеками Європи. На Церковному 
соборі в Києві 20 червня — 11 липня 1918 р. було проголошено автономію 
православної церкви в Україні [3, c. 19]. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Горєлов В. Павло Скоропадський — гетьман Української Держави. Київ, 
1995.  

2. Дорошенко Д. Історія україни: 1917 – 1923 Українська гетьманська держава. 
Ужгород, 1923. (Репринт. Вид. 1923. К: 1992 р.) 

3. Кульчицький С.В.Українська держава часів гетьманщини // Ук. іст. журн. — 
1992. — № 2. 

Науковий керівник: Н.М. Левицька 

8. ПРОТИСТОЯННЯ КУЛЬТУР  
ЗАХОДУ І СХОДУ 
А.П. Мельниченко 
Національний університет харчових технологій 

Проблема «Схід-Захід», на думку багатьох дослідників культури, є однією з 
наскрізних для людства. Уже давньогрецькі історики зафіксували її у своїх 
творах, привертаючи увагу до суттєвих відмінностей між Сходом і Заходом у 
способах життя, характері політичного правління і, головне, у способі 
світоосмислення. Упродовж тисячоліть людської історії Схід і Захід досить 
конфліктно протистояли один одному, і напруження цього протистояння 
значною мірою визначало розвиток культури та політичних процесів суспільства. 
Водночас їх взаємодія і взаємовпливи ніколи надовго не переривалися. Врешті-
решт суть проблеми «Схід-Захід» полягає у тому, що людство, будучи єдиним 
анатомічно та фізіологічно, постає разюче відмінним і несхожим у своїх східних і 
західних соціокультурних проявах. Дослідження свідчать, що з самого початку 
специфіка цих цивілізацій була пов’язана з особливостями трудової діяльності, 
на яку впливали географічне середовище, густота населення та інші чинники. 
Зокрема система зрошування вимагала управління постачанням води з одного 
центру. На розвиток і особливості цивілізацій впливав зміст релігійних та 
філософських форм суспільної свідомості, їх використання як найважливіших 
засобів оволодіння всіма іншими цінностями суспільства в Індії — буддизм, 
брахманізм, філософія йоги, в Китаї — буддизм і конфуціанство зробили значний 
вплив на регламентацію всієї людської діяльності. Західна цивілізація 
розвивалась під меншим впливом монолітних культових структур і 
єдиноначальства, вона активніше змінювалась під впливом науки, мистецтва, 
політики. Далі, для Східної цивілізації характерне засвоєння матеріальних і 
духовних цінностей в умовах авторитаризму, всезагальної слухняності, 
особливого особистісного сприйняття держави, старшого в общині та сім’ї тощо. 
Тому формування людини як слухняної і доброчесної, відобразилося на всій 
життєдіяльності людини східних країн, на самій культурі і способах її засвоєння. 
Не дарма Ісла́м (араб. اإلسالم, буквально означає підкорення, покірність). Для 
Західної цивілізації характерні прискорений розвиток науки і техніки, швидкі 
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зміни предметного світу і соціальних людських зв’язків, оскільки в її культурі 
домінувала й домінує наукова раціональність як особлива цінність. І ця 
несхожість змушує, з одного боку, розширювати і збагачувати наші уявлення про 
людину та її можливості, а з іншого — намагатися зрозуміти її причини, шукати 
шляхів людського взаємоприйнятного спілкування [1, с.23]. 

Основні відмінності між східними та західними типами цивілізацій можна 
показати в такому їх порівнянні: 

Західні цивілізації: відносна автономність різних сфер суспільного життя (полі-
тики, економіки та ін.); відданість новаціям, цінування нового, орієнтація на май-
бутнє (прогресизм); активізм, прагнення змінювати дійсність; домінування індивіду-
ального над загальним; раціональне, аналітичне, логічно послідовне мислення. 

Східні цивілізації: наявність єдиного духовного канону життя, якому підпо-
рядковані всі основні сфери життя; відданість традиціям, цінування старого, освя-
ченого віками, орієнтація на минуле (традиціоналізм); самозаглиблення, прагнення 
віддатись природному ходу речей; домінування цілого (загального) над індиві-
дуальним; образний, притчовий, афористичний стиль мислення [1, с. 24]. 

Наведене порівняння засвідчує існування досить контрастних відмінностей у 
самому фундаменті того способу життя, який сформувався та розвинувся у 
вигляді різних типів цивілізації. Усі зазначені характеристики можна віднести і 
до особливостей західної і східної філософій. Так, східна філософія орієнтується 
на вихідні канонічні джерела, що регламентують функціонування усіх сфер 
суспільного життя (Коран, Веди, Китайське п’ятикнижжя), цінує найбільше те, 
що освячене віками, намагається підпорядкувати індивідуальне цілому або навіть 
розчинити індивідуальне у світовому цілому. При тому стиль східної філософії 
ближчий до художньо-образного, ніж до наукового, а сама філософія 
максимально наближена до морального повчання та навіть техніки людського 
удосконалення у певному способі життя. Західна філософія, навпаки, тяжіє до 
раціонально-логічних та аналітичних досліджень, теоретичних систематизацій, 
має абстрактно-понятійний характер і виходить із певної автономності основних 
сфер як індивідуального, так і суспільного життя. У зв’язку із цим західна 
філософія має переважно індивідуальне спрямування і постає саме індивіду-
ально-особистісним засобом життєвого самоутвердження. Слід враховувати, що 
вказати в наш час країни із «чисто» східним або західним цивілізаційним типом 
практично неможливо, але є сенс виділяти в їх житті панівні риси або тенденції. 
Крім того, протистояння «Схід — Захід» не вичерпує усієї строкатої картини 
життя сучасного людства, але воно є найвпливовішим і контрастним [1, с. 25]. 
Певною мірою із цим протистоянням пов’язана й історія України: чим далі ми 
йдемо в минуле, тим тіснішими виявляються її зв’язки зі східною культурою 
(контакти з хозарами, половцями, кримськими татарами, Туреччиною та ін.), але 
вже в епоху Нового часу і далі Україна все більше наближалась до захід-
ноєвропейської культури. Отже, розуміння проблеми «Схід-Захід» дає нам змогу 
уважніше придивитись до певних аспектів української культури.  
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9. ДОЗВІЛЛЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ  
У ІІ ПОЛ. ХІХ — НА ПОЧ. ХХ СТ. 
І.Л. Збаржевецька 
Національний університет харчових технологій 

Важливе місце в житті студентської молоді займає сфера дозвілля. Ця сфера є 
одним з важливих засобів формування особистості молодої людини, оскільки в її 
умовах найбільш сприятливо проходять рекреаційно-відтворювальні процеси, які 
знімають інтенсивні фізичні, інтелектуальні, психічні навантаження. Саме тому 
організація дозвілля студентів має бути одним з пріоритетних напрямів 
діяльності будь-якого вищого навчального закладу.  

Під дозвіллям ми розуміємо проведення студентською молоддю вільного 
часу, коли вона була вільна від обов’язкового навчального процесу. Студенти 
проводили вільний час за своїми інтересами і уподобаннями. Сучасні дослідники 
вважають, що основне призначення дозвілля полягає у відновленні сил, 
витрачених у процесі виробничої діяльності, та розвитку людини у фізичному, 
інтелектуальному та духовному плані. 

Поряд з навчальним процесом і підготовкою до самостійного дорослого буття ця 
категорія людей, як правило, дуже добре уміє організовувати свій час, особливе 
місце в якому займає саме відпочинок. Що-що, а відпочивати студенти завжди 
вміли. Розглянемо, які були основні види проведення дозвілля студентства 
Наддніпрянської України другої половини ХІХ — початку ХХ ст., визначимо місце 
ВНЗ і урядових установ в організації позанавчальної діяльності молоді. 

Характерною рисою організації студентського навчання та дозвілля була 
відсторонена, формальна позиція держави та навчального керівництва вищих 
навчальних закладів у питаннях їхнього покращення. Влада обмежувалася 
дотриманням встановлених у «Правилах для студентів» норм, не витрачаючи час 
на їхнє корегування навіть у межах навчального закладу. Погляди вузівського 
керівництва та професури, стосовно цього питання, пройшли еволюцію від 
дискусії про доцільність студентських організацій і корпоративності до 
абсолютного її визнання, хоча б як спільноти, об’єднаної загальними 
навчальними та науковими інтересами й уподобаннями[1, с. 285].  

Отож, дозвілля може сприяти становленню особистості та виконувати всі 
основні функції тільки за умови педагогічної організації та підтримки.  

Дозвілля студента-гуманітарія другої половини ХІХ — початку ХХ ст. мало такі 
форми проведення: організація літературно-мистецьких, наукових та спортивних 
гуртків, влаштування музичних та інших вечорів, читання улюбленої, часто 
забороненої, літератури та активні дискусії з приводу прочитаного, відвідування 
театру й кіно, різноманітні святкування у колі друзів, активний відпочинок, участь у 
спортивних гуртках. Серйозна наукова й літературна робота були невід’ємними 
складовими відпочинку студентів незалежно від соціального походження, політик-
них поглядів та матеріального добробуту. 

У другій половині ХІХ ст. студентська молодь миттєво реагувала на тогочасні 
запити суспільства, прагнула якомога ширше урізноманітнити свій відпочинок 
відповідно до нових віянь. Та в усі часи була молодь, яка поділялася на тих, хто 
був прихильником пасивного і активного методу проведення дозвілля. 

Так, одним із найулюбленіших пасивних видів проведення дозвілля було 
читання. Різними були й змінювалися з часом читацькі смаки молоді. Най-
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популярнішими були заборонені твори. На початку олександрівської епохи 
студентство зачитувалося статтями О. Герцена і В. Бєлінського в «Отечест-
венных записках» та «Современнике», нецензурними творами К. Рилєєва,  
О. Пушкіна, М. Лермонтова, працями соціалістів О. Блана, К.-А. Сен-Сімона,  
Ж.-Б. Фур’є [1, с. 286]. Наприкінці 1860-х — у 1880-ті рр. кумирами молоді стали 
М. Некрасов, М. Чернишевський, М. Салтиков-Щедрін. З українських пись-
менників читали Т. Шевченка, П. Куліша, М. Драгоманова. Молодь захоплю-
валася популярною літературою і була готова витрачати на неї останні кошти. 
Прикладом може слугувати вчинок студенток КВЖК, які не пожаліли 50 руб. за 
дві книги політичного спрямування. Нерідко студентство збиралося в аудиторіях, 
аби ознайомитися з літературними новинками. У Ніжинському інституті для 
студентів влаштовувались вокально-літературні вечори. До 1905 р. студенти-
гуманітарії читали переважно праці з соціології, політичної економії, консти-
туційного права, твори з аграрного питання та історії революційного руху. З 
белетристики популярністю користувалися революційні твори М. Горького,  
Л. Андреєва [1, с.287].  

Таким чином, студентські інтереси і дозвілля другої половини ХІХ — початку 
ХХ ст. були досить різноманітними. Поширеними були культурницькі сту-
дентські організації в Україні. У другій половині ХІХ ст. вони набувають досить 
широкого розвитку, але мають неформальний характер. У досліджуваний період 
студенти влаштовують вечори, вистави та спектаклі не лише з розважальною, але 
й з благодійною метою. На початку ХХ ст. виникають гуртки, метою яких стає, 
організація вільного часу студентської молоді. Студентське дозвілля, хоч і 
частково, відновлювало сили для подальшого успішного навчання [2, c. 49].  
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Біографія Дмитра Григоровича Левицького, великого портретиста катери-
нинської доби, — заплутане, а часто й зовсім суперечливе переплетіння фактів, 
переказів та сформованої за два з половиною століття традиції. Утім, це стосу-
ється всіх художників XVIII століття, й порівняно з багатьма серед них Д. Ле-
вицькому ще, можна сказати, пощастило. 

Рід, до якого належав Дмитро Левицький, відомий із XVII століття: 
приблизно в 1675 – 1680 рр. з Правобережної України на Полтавщину пересе-
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лився «патріарх», священик Василь Ніс. Переселився — й одержав парафію 
Михайлівської церкви в селі Маячка, на самому півдні Полтавщини. Нащадки 
Василя Носа упродовж кількох поколінь були парафіяльними священиками в 
Маячці. Священиком був Григорій Кирилович, батько художника. Саме він 
змінив родове прізвище Ніс на Левицький. Коли, як саме і для чого Григорій 
Кирилович це зробив — залишається неясним. Може, це трапилося під час його 
перебування за кордоном (у «німецьких землях»), де він навчався ремеслу 
гравера [1, с. 87]. 

Григорій Левицький (помер 1769 р.) був одним із найбільших українських 
граверів свого часу. Він співпрацював із друкарнею Києво-Печерської лаври і з 
Києво-Могилянською академією. Перед найтихішою Маячкою Левицький-
старший вочевидь віддавав перевагу Києву, де мав на Подолі власний будинок. 
Можливо, саме в цьому домі й народився його старший син Дмитро, великий 
портретист. Коли саме це відбулося — достеменно невідомо. Здебільшого 
називають 1735 або 1737 рр. Дитинство i юність Дмитра Левицького, можна 
припустити, пройшли в Києві, на Подолі. Прийнято вважати, що батько був його 
першим наставником у художньому ремеслі. У 1752 р. в Київ прибуває з 
Петербурга художник А. Антропов. Він керує оздоблювальними роботами в 
церкві Андрія Первозванного, вибудуваній Б. Растреллі. До роботи тут були 
залучені обидва Левицьких — батько й син. Так чи інакше, услід за Антроповим 
(він покинув Київ у 1755 р.) до Петербурга вирушає як учень і Дмитро 
Левицький. Учнівство тривало до 1762 р. У 1762 р. Дмитро Левицький увійшов 
до «живописної команди», якою керували «живописної науки майстри» А. Ант-
ропов, І. Бєльський та І. Вишняков. Команда займалася, зокрема, прикрасою 
Тріумфальних воріт, вибудуваних у Москві з нагоди коронації Катерини II. У цей 
період Дмитро Левицький спілкується не тільки з російськими, а і з закор-
донними художниками — Д. Валеріані, Ж.Л. Легрене-старшим та ін. Мабуть, 
молодий «вільний малоросіянин» почувався на той час уже досить упевнено, бо 
незабаром він починає виступати як самостійний художник. Так, у 1766 році він 
пише ікони для двох будованих тоді московських церков. Хоча судити про рівень 
майстерності Левицького в цей період, на жаль, неможливо, оскільки його ранні 
роботи не збереглися [ 1, c. 89]. 

У 1769 р. за портрет художника Г. Козлова з дружиною Левицький одержав 
своє перше академічне звання — «призначеного». Ще через рік (1770 р.) на 
великій академічній виставці він покаже шість портретів, серед них — блискучий 
«портрет живописний пана ректора Академії Олександра Пилиповича Коко-
рінова». Слава до молодого живописця прийшла миттєво й була приголомш-
ливою. Він стає наймоднішим портретистом Петербурга, одержує безліч 
замовлень. За «Портрет О. Кокорінова» Дмитро Левицький був зарахований до 
числа академіків. У 1771 р. він стає керівником портретного класу Академії 
мистецтв. Академічна кар’єра Дмитра Левицького загалом складалася дуже 
успішно. У 1776 р. він затверджений радником Академії, у 1780-му — «призна-
чений членом Академічної ради». Серед його портретів: П. Демидов, дивак-
мільйонер, «великий курйозник». Легковажна акторка, італійка Анна Давіа-
Бернуцці, яка ледь не розорила закоханого в неї канцлера Безбородька. Самий 
великий Дені Дідро, французький філософ-просвітитель, що відвідав Петербург у 
1773 р., викликавши всезагальний інтерес і захват. Утриманки петербурзького 
Смольного інституту шляхетних дівиць, що перебували під безустанною і опікою 
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Катерини II, «смолянки» — зразково виховані й освічені дівчатка та дівчата, що 
танцювали, музикували: Ф. Ржевська й Н. Давидова, Є. Нелідова, Є. Хованська та 
Є. Хрущова, А. Левшина, Г. Алимова, Н. Борщова, Є. Молчанова. Красуня Марія 
Дьякова – втілення «найніжніших рис», що всупереч волі батьків таємно заручи-
лася з коханим чоловіком, бідним чиновником Миколою Львовим. Графиня 
Урсула Мнішек – племінниця останнього польського короля Станіслава Августа 
Понятовського. Микола Новиков, філософ і публіцист, близький друг ху-
дожника; за рекомендацією Новикова Левицький був прийнятий у масонську 
ложу. Агаша — єдина дочка художника. Катерина Воронцова-Дашкова, котра 
очолювала Академію наук і була президентом Російської Академії. Онук 
Катерини II, десятирічний великий князь Олександр Павлович, а також його 
сестри, маленька велика князівна Олександра, Олена, Марія і Катерина. І, 
звичайно ж, сама імператриця.  

Але вже в 1788 р. Левицький подає прохання піти у відставку. Його відставка 
не була почесною. Помер художник тихо й майже непомітно у Петербурзі  
4 квітня 1822 р. у будинку на Васильєвському острові, З’їздівська лінія, 23, де він 
прожив півстоліття. Поховали Д. Левицького на петербурзькому Смоленському 
цвинтарі, могила його не збереглася [ 2, c. 40]. 
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11. ДАДАЇЗМ ТА СЮРРЕАЛІЗМ — 
ФЕНОМЕНИ ХХ СТОЛІТТЯ 
О.П. Федоренко 
Національний університет харчових технологій 

Дадаїзм — авангардистська літературна течія, що виникла у 1914 – 1924 роках 
у Швейцарії. Дадаїзм був свого роду протестом проти ідеологій, політичних 
структур, раціональної логіки, логоцентризму, моральних норм. Дадаїсти бун-
тували проти мистецьких принципів. Маніфест 1918 року вказував на те,що 
дадаїзм — перший з напрямків, що не протистоїть життю естетично, але рве на 
шматки всі поняття етики, культури і внутрішнього життя, що є лише одягом для 
слабких м’язів. Цьому ж маніфесті Т. Тцара так пояснює значення цього слова: 
«Мовою негритянського племені Кру воно означає хвіст священної корови, в 
деяких регіонах Італії так називають матір, це може бути позначенням дитячого 
дерев’яного коника, подвійним ствердженням у російській та румунській мовах. 
Це може бути й відтворення незв’язного дитячого белькотіння. В усякому разі — 
дещо абсолютно безглузде...». Слово «Дада» символізує примітивне ставлення до 
оточуючої дійсності, разом з дадаїзмом в свої права вступає нова реальність. 
Бути дадаїстом — значить при інших обставинах бути більше купцем, партійцем, 
ніж художником(і тільки випадково бути художником). Бути дадаїстом — 
значить давати речам оволодіти собою, бути супротивником відкладанню солей. 
Такими людьми були Ханс Арп, Макс Ернст, Марсель Дюшан та інші. 
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Ханс Арп — французький художник і скульптор, один із основоположників 
абстрактної скульптури і засновників дадаїзму. Для стилю Арпа характерне 
використання м’яких, ясних і простих, взятих у природи форм, таких, як хмари, 
листя, людські тіла. Абстрактні дерев’яні рельєфи, створені художником, зда-
ються забавними; грайливий, жартівливий характер творів характерний для 
дадаїзму, проте за показною несерйозністю завжди стоять складна інтелекту-
альна діяльність і глибока творча проникність. 

Марсель Дюшан — скульптор, художник, що мав величезний вплив на різні 
напрямки сучасного мистецтва. В дадаїстичній шок-стилістиці він створює свою 
«L.H.O.O.Q» (1919) — репродукцію «Мони Лізи» Леонардо з підмальованими 
вусиками і борідкою, представлену на паризьку виставку дадаїстів у 1920 році. 
Відомий своїм винаходом «Фонтан», який був центром експозиції, організованої 
в 1917 році Дюшаном. Створення свого творіння Дюшан почав простим прид-
банням стандартної моделі пісуара. Автор приніс свою покупку в майстерню, 
переорієнтував її на 90 градусів від нормального положення, написав «R. Mutt 
1917» (свій псевдонім і дату створення) і все — шедевр створено.  

Сюрреалізм — авангардистський напрям у літературі та мистецтві, що виник 
у Франції на рубежі 1910 – 1920-х років. Сюрреалісти, які центр своєї уваги 
переносили на підсвідомість, сновидіння, транс, дитячі ігри, зазнали чималого 
впливу теорій 3. Фройда. Адже й, за Фройдом, підсвідомість є тією внутрішньою 
силою, що «відтискає нашу свідомість у несвідоме». Представниками сюрреа-
лізму особливо цінувались дуалізм Канта, концепція надлюдини Ніцше. 

Безпосередньо ґрунт для народження сюрреалізму підготував дадаїзм. Вичер-
павши себе, дадаїзм на початку 1920-х років знаходить своє продовження в 
сюрреалізмі. І саме дадаїсти складають ядро сюрреалістичної школи, так що 
навіть не завжди можна провести чіткі межі між двома течіями. Проте різниця 
між мистецтвом дада й сюрреалізмом суттєва: якщо дадаїзм у своїй основі був 
антимистецтвом, антитворчістю, культував бунт, деструкцію й нісенітницю, то 
сюрреалізм, навпаки, претендує на глибоке проникнення в сутність життя. Епа-
таж дадаїстів поступається масштабним задумам сюрреалістів, які насамперед 
прагнули переробити світ і змінити життя.  

Естетичні засади напряму викладено в «Маніфестах сюрреалізму» А. Бретона 
[1, c.98]. Сюрреалісти закликали звільнити людське «Я» від «пут» матеріалізму і 
логіки, які вони вважали породженням буржуазної цивілізації. На їхню думку, 
митцю слід спиратися на досвід несвідомого вираження духу — сни, Галю-
цинації, марення, інтуїтіції, аби проникнути по той бік свідомості, осягнути 
нескінченне й вічне [3, c. 203]. 

Сальвадор Далі — один з найдивовижніших художників та митців сучасності 
(ну майже сучасності — минулого 20-го століття), особистість, чия божевільно-
геніальна фантазія та уява народили не один шедевр світового живопису та стали 
стовпом великого напрямку у сучасному образотворчому мистецтві — сюр-
реалізму. «Сюрреалізм це я», — казав Далі, і точно — сам Сальвадор Далі був 
живим втіленням сюрреалізму, його духом та плоттю, не лише у творчості на 
своїх картинах, а і у цілому житті, яке подекуди просто закипало від чисельних 
ексцентричних та епатажних витівок художника [2, c. 63]. 

В українській поезії риси сюрреалізму мали вірші Василя Хмелюка, частково 
Богдана-Ігора Антонича, з 1950-их років найсильніші в поезії і прозі Емми 
Андієвської (творення «надреальної» мови), Юрія Тарнавського і письменників 
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молодого покоління. У мистецтві основною прикметою сюрреалізму є відір-
ваність від реальних речей і нелогічні сполучення предметів [3, c. 38].  

ЛІТЕРАТУРА 
1. Антология французского сюрреализма 20-х годов. (Сост., комм. и пи пер.. 

С. Исаев и Е. Гальцов). — М.: Худ. л-ра, 1999.  
2. Пятьсот шедевров (переводд с англ.). — М.: Слово/Slovo, 1997. 
3. Українська Літературна Енцинклопеція.-Т.2.-Л.:УРЕ,1990.-С.80 
4. Энциклопедический словарь сюрреализма. — М.: ИМЛИ РАН, 2007. 
Науковий керівник: Є.Е. Кобилянський 

12. КУЛЬТУРА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ: 
ПОРІВНЯННЯ ГОТИЧНОГО  
ТА РОМАНСЬКОГО ЖИВОПИСУ 
К.В. Маєвська 
Національний університет харчових технологій 

Середньовіччя — період європейської культури, який тривав з 5 до 15 століття. 
Ця доба має неймовірно багатий внутрішній світ, яка залишила по собі значний 
спадок: могутню архітектуру, видатні скульптури та певним чином містичні й 
захоплюючі картини — все це протягом століть, лишається неоціненним скарбом, 
що дав великий поштовх розвиткові культури та мистецтва, змінам тогочасних 
поглядів і формуванню людини, як особистості культурної та освіченої! Безкінечно 
можна спілкуватися на цю тему, оскільки Середньовіччя охоплює низку культурних 
і мистецьких трансформацій (варто хоча б подивитись на тривалість даної епохи). 
Але я хочу звернути вашу увагу на образотворче мистецтво. 

Середньовіччя має 2 складові: культура готичного та романського періодів. 
Окрім цього, вони — це абсолютні протилежності, як «+» та «-», що притягу-
ються та створюють єдину епоху. Певно, коли ми чуємо слово «готика», то 
одразу ж уявляємо шпилястий собор, а слово «романський», безперечно, асоцію-
ється з замком [2, c. 23]. Архітектура цієї доби та її приклади є знаменитими та 
всесвітньо відомими. Що ж стосується живопису, тут інша справа. З утвердь-
женням нового християнського світогляду з’являється релігійна картина світу, на 
чолі якої стояв Бог. Саме релігійна тематика є провідною як у романському, так і 
у готичному живописі. Романський стиль найкраще виражений у фресках та 
мініатюрах. В деякій мірі плоский характер живопису фрески, глухі фарби та 
контурний малюнок підкреслювали масивність стін. Цикл фресок церкви Сен–
Савен сюр Гартан в Пуату показує нам епізоди з Біблії. Більш сміливі фарби 
можна побачити на романських фресках Каталонії. Трохи важко сприймати ці 
фрески з точки зору сьогодення, бо пропорцій ще особливо не дотримувались, 
пози зображуваних були незграбними і неприродними, тому виникає певна 
напруженість. Те ж саме стосується мініатюр. Проте мініатюри є, можливо, 
більш яскравими (у всіх розуміннях цього слова). Емоції є обмеженими або й 
зовсім відсутніми на картинах середньовіччя [3, c. 117]. 

Одним з основних напрямів готичного живопису став, звісно ж, вітраж, що 
витіснив фреску. З приходом вітражу кольорова палітра середньовіччя стає 
багатшою, а сюжети стосуються вже не лише релігійної тематики, але й 
побутового життя. Колискою вітражів можна назвати каплицю Сен Шапель та 
Шартрський собор. 
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Звісно, готика характеризується розвитком портрету. Один з перших готичних 
портретів — «Іоан Добрий « (1359 рік). Емоції відсутні, кольори стають більш 
глибокими, картини набувають певного об’єму, на відміну від романського 
стилю. Це відбувається за рахунок тіні та світла. Домінують теплі кольори: 
червоний, жовтий, оранжевий. Але вони не займають всієї картини, вони — лише 
крапля, певний акцент. Прикладами портрету можна назвати такі роботи — 
«Портрет Джованні Арнольфіні», «Портрет герцога Іоана Безстрашного», 
«Посмертний портрет Ванцеслава Люксембурського» тощо [1, c.194]. 

Тож, ми бачимо, що вищеназвані стилі неймовірно різні, але вони поєдналися і 
утворили те Середньовіччя, яке предстало перед нами цілісною культурною епохою. 
Бачимо, що романський живопис є більш примітивним та простим, а готичний — 
стає більш глибоким, набуває розвитку у сюжетах. У ньому з’являються нові види 
живопису. Готика, на мою думку, — це вже прямий шлях до Ренесансу. 
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13. ПРОГУЛЯНКА ПОДОЛОМ 
О.П. Ковтун 
Національний університет харчових технологій 

Київ — прекрасне місто, колоритне, зі своєю атмосферою. Маю за честь 
називати себе корінною киянкою, а якщо точніше — подолянкою. Моя мама 
любить його всією душею, саме вона прищепила цю любов і мені. Цю тему я 
вибрала якраз через свій особливий духовний зв’язок із рідними київськими 
вулицями, парками, фонтанами та будинками. Тому прагну показати Вам Поділ 
моїми очима, прагну показати його таким, яким я його люблю. 

Я вважаю, що моя тема є досить актуальною на сьогоднішній день. Після 
успішного проведення ЄВРО-2012 туристи з усієї Європи відкрили для себе 
нашу країну, зокрема столицю. Наші екскурсійні маршрути досить цікаві, їх 
вибір багатий, проте часто гіди обмежуються загальною інформацією, короткими 
фактами, бо вони найлегше сприймається іноземцями. Це дійсно має сенс, тут 
важко не погодитись. Але мені все ж таки хотілося б, щоб і мої співвітчизники, і 
мешканці Києва із задоволенням відвідували якісь нові, нестандартні програми. 
Якщо «копнути» глибше, то можна відкрити для себе багато цікавого, поди-
витись на звичні речі по-новому. На Подолі майже кожен будинок є справжньою 
пам’яткою історії, їхні стіни були свідками величезної кількості подій, багато з 
них визнані відповідними документами. Часто такі будинки перетворюються на 
справжнісінькі руїни або на сміттєві звалища, безслідно зникає наша історична 
спадщина. Непоодинокі випадки, на мій погляд, коли люди просто не знають про 
історичну цінність того, що їх оточує.  

Крім того, сподіваюсь, звернення до цієї теми спонукає нас відкрити очі на 
проблеми, що існують у найдавнішій частині міста. Багато пам’яток архітектури, 
скульптури, ландшафтного дизайну потребують реконструкції та реставрації. 
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Тимчасові рішення не можуть змінити ситуацію, потрібні більш фундаментальні 
зрушення. Думаю, Ви зі мною погодитесь: попередите краще, ніж потім 
відповідати за наслідки.  

Поділ — історичне коріння Києва. Отримав свою назву від того, що лежить «у 
подолі» Замкової гори, Щекавиці та Хоревиці [4, c. 3]. Здавна це був торговий 
осередок міста, величезна частина суспільного життя проходила тут. У 1124 році 
пожежею тут було знищено багато будинків. У середині ж 13 століття, через 
зруйнування верхньої частини Києва ордами хана Батия, Поділ став фактичним 
центром Києва. У наступні століття Поділ був культурним осередком: тут 
функціонував Контрактний дім, громадські читальні, братська школа магістрат, а 
згодом і Київська академія (суч. Києво-Могилянська академія). Після страшної 
пожежі 1811 року майже всі будинки Подолу були знищенні (на той час це була 
більша частина всього Києва), залишились лише деякі кам’яні. Нова ж забудова 
проводилась за планами архітекторів А. Меленського та Ф. Гесте [1, c. 12 – 13, 
24]. Стара звивиста конфігурація вулиць була замінена більш прямою, її ми 
можемо побачити і сьогодні. У 20 – 30-ті роки минулого століття Поділ 
називався Петрівкою, на честь прізвища голови ВУЦВК Г.І. Петровського. Він 
також дав назву Подільському району міста Києва.  

Композиційний центр Подолу — Контрактова площа. У давнину тут прово-
дилися ярмарки та укладалися контракти — щось на зразок сучасних біржових 
угод. Звідси пішла і назва. Тут можна побачити Контрактовий дім та Гостинний 
двір. Особисто для мене, Гостинний двір, що своїми формами подібний до 
грецьких класичних храмів, є предметом захоплення. Для мене є незрозумілим 
його пасивне використання сьогодні, стан, у якому він перебуває.  

Із Контрактової площі, пройшовши по вулиці Сагайдачного, опиняємось на 
Поштовій площі. Тут зразу привертає увага церква Різдва Христового (тут у  
1861 році прощались із Тарасом Шевченком, тому її ще називають Шевчековою), 
що була відбудована після зруйнування у 30-ті роки 20 століття. Також бачимо 
будівлю Річкового вокзалу у стилі сталінського ампіру та фунікулер, що був 
збудований на початку 20 століття [2, c. 31].  

На Подолі також знаходяться такі відомі пам’ятки як Кирилівська церква 
(шедевр українського бароко, архітектор І. Григорович-Барський), жіночий Фро-
ловський монастир, Покровська церква, Набережно-Микільська церква, будинок 
Булгакова, будинок Петра, пам’ятник Самсону, Музей аптеки, Музей однієї 
вулиці, Київський драматичний театр, замок Річарда Левове Серце, Пейзажна 
алея, пам’ятник морякам Дніпровської флотилії, пам’ятник першому трамваю, 
пам’ятник Григорію Сковороді (стоїть напроти академії, де філософ свого часу 
навчався) та ще багато-багато інших. 

Сучасний Поділ — це улюблене багатьма киянами місце відпочинку, а також 
один з бізнес центрів. Тут знаходяться офіси провідних компаній, банківські 
установи, театри сучасної драми, цікаві музеї, хореографічні та музичні школи, 
безліч найрізноманітніших кав’ярень. Чого вартий лише Андріївський узвіз із 
його постійними експозиціями картин та різних декоративних виробів.  

Отже, Поділ — це місце, що закохує в себе і назавжди залишається у серці. 
Побувавши тут один раз, хочеш неодмінно повернутись. Його красу неможливо 
побачити за один день, її не передати на ілюстраціях. Тому раджу всім відчути на 
собі його магічний вплив. 

Свою доповідь супроводжатиму показом слайдів.  
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14. ВИШИВАНКИ ЯК ПОЄДНАННЯ 
ДУХОВНОГО І МАТЕРІАЛЬНОГО СВІТІВ 
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 
Д.І. Швед 
Національний університет харчових технологій 

Україно моя — вишиванко, 
Ти мій біль, моя мука і доля. 
Я без тебе, як день без світанку, 
Я без тебе, як жайвір без поля [2, c. 15]. 

Завжди так приємно чути красиві і влучні слова цієї пісні, яку співають 
брати Яремчуки, або ще давнішу на слова Дмитра Павличка «Сорочку мати 
вишила мені червоними і чорними нитками…» Чимало цікавих фактів із 
прадавніх часів містить історія української вишитої сорочки. Та мало хто й 
досі знає, що вишиванка підсилює енергію людини. Зробивши заміри аури 
людини у звичайному одязі, а потім у народному, науковці побачили, що 
енергетичне поле збільшилося у два рази! Окрім того, з’ясувалося, що 
народний одяг посилює ауру людини, робить її більш рівномірною. Особливо 
це помітно, якщо одяг повністю ручної роботи, виготовлений із домотканого 
полотна. Енергетику притягує вишивка та тканина. «Найактивнішим» 
кольором у вишитому одязі є червоний. Це колір-оберіг. Саме він може 
забирати негативну інформацію. А от білий колір вбирає в себе усі кольори, 
тому вишивка білим по білому також є захисною. 

Від початку віків український народ мав обереги — предмети, які вважалися 
охоронцями від хвороб, неврожаю, блискавки, інших напастей. Найголовнішими 
оберегами, найбільшими святинями були хліб, вишивана сорочка, рушник — 
символ нашої життєвої дороги. Піч, горщик, Великодня крашанка, обручка, 
пучечок лікарських трав, віник цибулі чи часнику — ці речі теж вважалися 
оберегами. А ще були словесні обереги — «Добрий день!», «Доброго вам 
здоров’я!», «Щасливої дороги», які завжди мали неабияку силу [1, c. 49]. 

Генетичне коріння оберегів сягає глибоких століть. Тож маючи такі давні й 
добрі символи, наш народ зумів уберегти від забуття українську пісню й думу, 
нашу історію й родовідну пам’ять, волелюбний дух. 

Обереги поправу творили історію, без них не обходились війни та побутове 
життя людей, оскільки на них покладали власні надії й відчуття, що захист 
поряд. Це заспокоювало серце та охороняло найближче і найдорожче. Ця міс-
тична потреба в’ється ниткою з глибокої історії до наших днів. У нас завжди був 
страх лихої долі, яку можливо відвернути. 
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В Україні обереги беруть свій початок із культу предків, де з померлим 
клали його речі. Власники амулетів вірили в їхню чудодійну силу, через що 
такі амулети стали називатися оберегом. Оберегом є віночки, які полюбляли і 
полюбляють плести не лише на Івана Купала. Також ним є квіти, орнаменти 
вишиванок, що шифрують та кодують в собі захист цілого роду над 
нащадком. Усім відомі рушники та писанки, що є звичними атрибутами 
обрядовості. Наприклад, звичні для нас сережки чи підвіски, медальйони — 
також є і були оберегами. 

Без рушника, як і без пісні, не обходиться народження, одруження життя і 
смерть людини. Недарма казали: «Рушник — як доля, на ньому люди вишивали 
своє життя». Хліб і рушник — одвічні людські символи. Хліб на вишитому 
рушникові — здавна висока ознака гостинності українського народу. Українські 
рушники... Вони такі яскраві, різні, чудові. Наше око милується ними і не 
намилується. Якщо зрівними рушники з різних областей України, то помітимо, 
що вони вишиті різними орнаментами, різними за кольором нитками. У них різна 
техніка вишивання: хрестиком, або гладдю, різна форма. 

Але найпопулярніші в Україні рушники вишиті червоними і чорними 
кольорами. Це національний звичай. Старі люди кажуть, що то горе з радістю 
переплітається. У давнину вірили у чарівну силу рушника. Він оберігав від 
усякого лиха, бо на кінцях мав обереги. Він оберігав оселю від домовиків, котрі, 
вважалось в давнину, хоч і обороняють житло, та жити повинні десь на горищі, в 
комині, не заходячи до людської оселі. 

Перший витканий рушник призначався для гостей і висів на видному місці. А 
коли син вирушав у дорогу, мати дарувала йому рушник (як оберег від лиха). Не 
обходилося без рушника і в хліборобських обрядах. 

По всій Україні поширеним є звичай перев’язувати рушниками сватів після 
згоди дівчини на одруження. Весільний рушник, як і весь посаг, дівчина готувала 
собі заздалегідь. Вишивати рушники, сорочки мати навчала ще змалку. І 
вишивалися вони дівчатами на вечорницях, довгими осінніми та зимовими 
вечорами [1, c. 650]. 

Підкова, українська вишиванка, писанка, вербова гілочка, освячена в церкві, 
дерево калини, сніп жити чи пшениці, соняшник біля хати — завжди вважалися 
сильними оберегами. До деяких з них люди так звикли, що мало увагу звертають 
на їх магічну дію, використовують в побуті для краси, для лікування. Оберегом, 
який захистить нас і поліпшить настрій, може бути звичайний кетяг калини в 
глиняному глечику, засушені колоски жита, які ми принесли з прогулянки до 
поля й багато чого іншого. Природа збагачує та захищає людину. Давайте не 
будемо про це забувати, коли прикрашатимемо свій дім оберегами. 

Якщо вкласти в оберіг позитивну енергію, бажання добра, то він обов’язково 
набуде чудодійної сили. 
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1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ 
УКРАЇНСЬКИХ НАУКОВИХ 
ТЕРМІНОСИСТЕМ (НА МАТЕРІАЛІ 
ЛЕКСИКИ ІННОВАЦІЙНИХ ХАРЧОВИХ 
ПІДПРИЄМСТВ І ТЕХНОЛОГІЙ) 
К.М. Михальчук 
Національний університет харчових технологій 

Інновації, нововведення, інноваційна діяльність та інноваційна політика — 
це нові категорії, які з’явилися в економічному розвитку нашої держави в умовах 
ринкових відносин. Характерна прикмета сучасного етапу економічно розвинених 
провідних країн — інноваційний шлях розвитку, в основі якого лежить цілеспря-
мований процес пошуку, підготовки і реалізації інновацій, які дозволяють підвищити 
ефективність суспільного виробництва [3, с. 171], в нашому випадку — виробництва 
нових харчових продуктів з поліпшеними характеристиками.  

Знакова прикмета сучасного етапу економічно розвинених провідних країн — 
інноваційний шлях розвитку, в основі якого лежить цілеспрямований процес 
пошуку, підготовки і реалізації інновацій, які дозволяють підвищити ефектив-
ність суспільного виробництва, в нашому випадку — виробництва нових 
харчових продуктів з поліпшеними характеристиками. 

Як і будь-яка якісно нова галузь науки, інноваційні харчові технології сто-
годні вимагають розбудови належної терміносистеми на ґрунті узгодження 
власномовних та іншомовних елементів. Відомо, що терміни створюються 
засобами власної мови, запозичуються або конструюються з власне українських 
та іншомовних складників. Так, наприклад, від загальновживаних слів стіл, 
шафа, ваги, продукт, підприємство шляхом додавання прикметників із терміно-
логічним значенням утворюються нові поняття лабораторний стіл, сушильна 
шафа, аналітичні ваги, харчові продукти, інноваційне підприємство [1, с. 24].  

Характеризуються терміни такими ознаками: системність (кожен термін належить 
до різних терміносистем, але в кожній окремій системі має своє значення); наявність 
дефініції (термін не тлумачать, а визначають); відсутність експресивного забарв-
лення, суб’єктивно-офіційних відтінків значення); стилістична нейтральність. 

Одначе «інновації у харчовій промисловості» — настільки нове для України 
поняття, що поки не має відповідного визначення. Тому на основі вивчення 
чинних законодавчих документів пропонується формулювання:  

«Інноваційне харчове підприємство (ІХП) — це модель організації сучасного 
виробництва, орієнтована на розроблення та реалізацію інноваційної харчової 
продукції і яка поєднує в собі принципи ринкової економіки та державного 
регулювання цією найважливішою сферою життєдіяльності суспільства». 

На цій підставі вводиться терміносполука «інноваційна діяльність», яка підк-
реслює процесуальний характер роботи підприємства.  
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Інноваційна діяльність сприяє вирішенню важливої соціальної проблеми — 
зайнятості, тобто створення нових робочих місць, що в свою чергу забезпечує 
гарантовану та вчасно виплачену заробітну платню. Розгортання інноваційної 
діяльності — це також і приплив до вітчизняних виробників іноземного капіталу 
у вигляді прямих інвестицій, тому що встановлення державою пріоритетів і 
преференцій щодо інноваційної діяльності збільшує інвестиційну привабливість 
вітчизняного виробництва. 

Окремий масив термінології, пов’язаної з інноваційними харчовими техно-
логіями, становлять лексеми, похідні від грецького компонента «нанос» («кар-
лик»). На сьогодні найбільш динамічними та своєчасними вважають нанотех-
нології — дослідження й розробки на атомному, молекулярному й макромолеку-
лярному рівнях в масштабі розмірів від одного до ста нанометрів; створення й 
використання штучних структур, пристроїв і систем, які завдяки своїм надмалим 
розмірам мають істотно нові властивості й функції.  

Термін «нанотехнології» ввів до наукового обігу в 1974 році японський фізик 
Норьо Танігучі. На сьогодні у провідних країнах світу проводяться та документуються 
інтенсивні науково-технічні дослідження з нанонауки (із запровадженням нових 
термінів на позначення окремих наукових напрямів). Наприклад, «дані мережі 
Інтернет свідчать про наступне: на 1.08.2009 року у світовій літературі налічувалось 
17986 статей з нанотехнологій, 2334 — з нанофармакології, 1881 — з нанонауки і 
1132 роботи — з наномедицини, нанотехнології рослин — 204» [2, с. 180 – 183].  

Впровадження інноваційних технологій у харчову промисловість можна буде 
вважати ефективним, якщо ринкова кількість продовольства перевищуватиме 
мінімальну потребу населення країни у таких продуктах, а вартість збалансованого 
добового раціону за ринковими цінами буде доступною для всіх верств населення. 

Своєю чергою, документування нових технологій та харчових продуктів можливе 
за умов скоординованої праці фахівців-технологів, мовознавців та лексикографів, 
позаяк нова терміносистема вимагає чіткого підходу до сутності предмета, явища 
або процесу, усунення двозначностей у тлумаченні окремих лексем, активного 
уведення в науковий обіг та старанного контролю за її функціонуванням. 
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2. ВИНО ЯК СКЛАДОВА 
КОНЦЕПТОСФЕРИ УКРАЇНСЬКОЇ 
КУЛЬТУРИ 
Л.А. Тарасюк 
Національний університет харчових технологій 

Сенсорні (чуттєві) образи являють собою одну з унікальних складових поети-
ки художнього твору. Вони базуються на засадах такого прадавнього елемента 
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людського світогляду, як метафоричне мислення. Метафора вказує на певну 
ознаку предмета, не називаючи її безпосередньо, а замінюючи словом, яке 
містить цю ознаку. Саме тому увагу до себе привертає масив кулінарних образів 
новітньої української поезії; завдяки їм вибудовуються розлогі асоціативні ряди, 
до складу яких входять усі сенсорні мотиви. Говорячи про кулінарні мотиви 
української поезії ХХ століття, насамперед слід згадати про вино, яке «було 
провідником до вищої мети, духу, екстазу» [3, с. 73 – 76]. 

Жодна з культурних рослин не має більш давньої й славетної історії, ніж 
виноград. Культивування винограду і розвиток виноробства до наших днів 
супроводжуються поетичними легендами та переказами, художніми творами. Історія 
виноградарства та виноробства невіддільна від історії людства. Вино — плід 
людського розуму — не просто харчовий продукт оздоровчого та профілактичного 
призначення, воно — й надбання культури, і чинник спілкування між людьми. 

Символіка винограду та вина цілком закономірно привела до створення в ряді 
національних літератур окремої поетичної течії — так званої «винної поезії» (у 
східних країнах вона має спеціальну назву — «хамрійят»), у якій можливо 
виокремити «поезію виноградну», що є об’єктом розгляду в цій роботі.  

Тему винної поезії слід студіювати, маючи на увазі, що трактування символу 
вина має включати в себе і тлумачення символіки всього кола предметів, явищ та 
персонажів, які невід’ємні від цього напою (келих, чаша, чара; свято, причастя, 
весілля; виночерпій, чашник тощо). Такою багатогранністю вирізняється винна 
поезія Сходу та численні її дослідження. 

За Георгієм Гачевим, вино — «надземна сонячна рідина кущів вино-граду  
[1, с. 401]: його окремі ягідки — це індивіди, а грона — селища, артілі, соборні 
хори градин і суспільства». Цікавий етимологічний образ: град (місто) і вино — 
символ єднання людей — вивершується у винограді, архетипній сув’язі людсь-
кого й природного.  

Технологи виноробства твердять: існує поширена думка, що чим старіше вино, 
тим воно краще. Однак думка ця — хибна: вино — живе, воно змінюється — 
формується, дозріває, старіє й розпадається (умирає). Саме так трактують 
еволюцію вина й поети, ототожнюючи його з живою істотою, яка не лише росте 
й розвивається, а й думає та почуває.  

Така емоційна домінанта зумовила появу широкої концептосфери української 
лірики, пов’язаної з вином: епітетів («Десь клюють та й райські птиці Вино-
зелено» П. Тичини, «Білий сніг, вино червоне» М. Рильського, «струнке, закохане 
й сп’яніле» слово Б.-І. Антонича); порівнянь («І всі сміються, як вино»  
П. Тичини, «Душа… як молоде вино» М. Рильського); метафор («Сним вином 
червоним // Сонця, хмар і вітру», «Ой, буде ще потопу, // І сміху, і вина» у  
П. Тичини; «світанку куриться вино», «п’яніння» гвоздик та півоній у  
Б.-І. Антонича, «золота гра» у М. Рильського).  

В українській поетичній творчості ХХ століття слово-концепт «вино», як жодне 
інше, одночасно виступає символічним утіленням усіх чотирьох пір року: Сьогодні 
осінь упилася // Червоного вина (І. Багряний); …нап’юся білого вина зими (О. Корж); 
Гірке весни чуже вино (Є. Маланюк); Розливає щедро літо // Молоде зелен-вино  
(М. Олійник) та чотирьох першооснов світу: А в лице повітря, як вино (В. Сосюра); 
Огонь життя лелійте, // Огонь вина (П. Тичина) тощо.  

У поетичний світ раннього М. Рильського інтертекстуальний мотив «виног-
рад» прийшов із культури античної та західноєвропейської (французької пере-
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дусім), а у пізньому періоді — «з українських повоєнних виноградників» (Леонід 
Новиченко). Це тим більш важливо для розуміння поетики «виноградної поезії» 
Рильського, що саме цей словообраз символізував піднесення над буденною 
реальністю, яке кристалізувалося у відомому «Люби свій виноград і заступ свій 
дзвінкий», або: «Як парость виноградної лози, плекайте мову». 

Окрім метафоричних значень, образи вина та винопиття містять комплекс 
асоціацій, які виникають завдяки добору вин, їхнім кольорам, запахам, смакам, 
атмосфері застілля. Наприклад, «Студентська застольна» А. Малишка, за образ-
ним і ритмічним ладом подібна до славетного студентського гімну «Gaudeamus»: 
«Хай по колу піде кружка / За життя, як май, — / Синьоокая подружко, / Нам 
заграй, заграй. / Хай негоди, злі хвилини / Підуть в забуття. / Всі ми друзі, 
побратими / На шляхах життя».  

Тут застілля знаменує нерозривний зв’язок часів: майбутнє, яке у кожного з 
учорашніх студентів складеться по-різному («Одному на Волгу прослалася путь, 
// А двом аж на тихий Дунай»), — і минуле, в якому всі вони були згуртовані: 
«Наснились нам зорі вночі за Дніпром, каштанів розцвічений дим, // І сивий 
професор за тихим столом // Із спогадом давнім своїм; // І київські парки…»  
[2, с. 543]. 

Автори, вводячи у свою різнопланову пейзажну лірику мотиви «виноград», 
«виноградник», «виноградарство», а також інтерпретуючи на цих засадах 
символічні концепти античності, країн Сходу, слов’янського світогляду, 
вибудовують новітню філософію осягнення світу, в якій природа та творчість 
перебувають у стані кругообігу, а першоосновою є Слово — Вино-Град (Г. 
Гачев), Вино-Градник як прототип (Г. Гачев) Граду Божого. 
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Лексика мови постійно збагачується. Одне й те ж поняття характеризується з різ-
них сторін, виділяються нові його ознаки. Між словами, що позначають одне розга-
лужене поняття чи його компоненти або різні відтінки й оцінки, встановлюються 
близькі зв’язки. Їх називають синонімічними, а слова — синонімами. 

Синоніми (гр. synonymos — однойменний) — слова близькі за значенням і 
різні за звучанням, тобто такі, що відрізняються семантичними відтінками, сти-
лістичним забарвленням або обома цими ознаками. Нерідко майстерність пись-
менника визначається саме тим, наскільки він уміло використовує синонімічні 
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багатства мови, наскільки тонко орієнтується в семантичних нюансах слова, його 
смисловому й стилістичному забарвленні. 

Читаючи твори Євгена Гуцала, одразу стає помітним, що він досить часто 
вдається до використання синонімів на означення акту мовлення. Наприклад: 
говорити, казати, відказувати, сказати, проказувати, одказувати, озиватися, 
мовити, гомоніти, бубоніти, промурмотати, щебетати, звернутися, заговорити та 
ін. Серед дієслівних синонімів найбільшою є синонімічна група на означення 
акту мовлення із стрижневим словом говорити — казати. Особливо їх багато в 
діалогах і полілогах. 

Отже, розглянемо декілька синонімів даного ряду.  
«— За ноги перейшло — все, годі, значить, добирається вище, — говорить 

старий про смерть, що спершу вступила йому в ноги, чигала там, щоб тепер 
посунути далі» [4, с. 98]. 

Словник української мови подає такі варіанти тлумачення дієслова говорити. 
Мати здатність висловлювати думки, почуття; володіти мовою. 2. Розповідати 
про що-небудь. 
Як бачимо, всі значення є емоційно нейтральними, це свідчить про те, що 
подане слово є стрижневим у синонімічному гнізді [2]. 
«У мене сльози на очах, — мовила вчителька, — коли я розмовляю з тими, 

кого вбивали, а вони в живих зостались». 
Мовити — висловлювати вголос свої думки, говорити, казати. Подане 

дієслово є також абсолютним синонімом до попередніх, тобто воно називає акт 
мовлення без особливого емоційного забарвлення і смислових відтінків. 

«Теж мені робітнички! — тихенько сичав Яків Підлатайло, але так, що його 
слова мали б долетіти до вчителевих вух» [4; с.189]. 

Сичати — 1. Видавати або утворювати звуки, які нагадують протяжну вимову 
звука «с».// Видавати такі звуки від болю, холоду і т. ін.// Утворювати такі звуки, 
проникаючи через вузький отвір (про струмінь повітря, пари, газу і т. ін.)// 
Утворювати такі звуки, випускаючи пару (про паровоз, самовар і т. ін.) // 
Утворювати такі звуки під час кипіння, закіпання і т. ін. ( про їжу, що вариться, 
смажиться і т. ін.). 2. Утворювати такі звуки, швидко рухаючись, падаючи (про 
повітря, дощ і т.ін.). Як бачимо, жодне зі значень не називає акту мовлення, але в 
контексті це змінюється і дієслово сичати вживається з іншим лексичним значенням. 
Воно є синонімом до слова говорити, але має негативне емоційне забарвлення, тобто 
мовець при вживанні поданого дієслова виражає своє невдоволене ставлення до 
опонента. Оскільки за словом сичати в мові закріплені одні лексичні значення, а в 
певному контексті воно вживається з іншим, то воно є контекстуальним синонімом 
до синонімічного ряду зі стрижневим словом говорити [2]. 

«Мандрика гомонів із хати голосно, мовби звертався до громади, перед якою мав 
висповідатись». Гомоніти — 1. Розмовляти тихо, приглушено; говорити розповідати 
про кого-, що-небудь. 2. перен. Видавати безладні звуки; шуміти. Подане слово в 
межах свого загального зачення акту мовлення поєднує в собі протилежні емоційно-
експресивні відтінки: тихо і голосно, що проявляється в контексті тексту.  

Отже, найчастіше у творах Євгена Гуцала зустрічаються безвідносні (казати, 
мовити) і відносні (бубоніти, гомоніти, мугикати та ін.) синоніми, рідше письменник 
використовує контекстуальні (сичати). Переважна частина синонімів на означення 
акту мовлення — це слова з яскраво вираженою негативно-оціночною експресією, 
що зумовлено ситуаціями, які описує автор у своїх прозових творах. 
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Яскравим явищем сучасної української поезії є творчість видатної поетеси 
нашого часу — Ліни Костенко. Увібравши в себе найкращі риси живої народної 
мови, ідейною вагомістю, образною довершеністю вона підносить українську 
літературу на рівень найкращих зразків європейської художньої творчості. Дос-
лідників завжди цікавило вивчення ідіолектів визначних майстрів слова, чия 
словотворчість мала істотний вплив на збагачення лексикону, до таких особистостей 
належить і Ліна Костенко. Поетичні новотвори письменниці певною мірою 
відображають особливості її власного світосприйняття і світобачення. Поетичний 
словник авторки налічує біля 280 оригінальних авторських новотворів. 

У всі часи лінгвістична наука цікавилась питанням про змінність, сутність і 
чинники мовної революції. Процес утворення нових слів і словоформ визначив 
розвиток лексико-семантичного рівня мовної системи, а також активізував увагу 
мовознавців до проблем вивчення нових явищ, наукові праці яких зумовили 
появу особливої галузі лінгвістичної науки — неології.  

Неологізм (з гр. neos «новий» і logos «слово») — нове слово або вислів, поява 
якого зумовлена потребами доби (наукові відкриття, зміни суспільних відносин, 
розвиток культури тощо). Кожне слово колись було неологізмом оскільки 
позначало нове поняття, але в історичному аспекті, набувши широкого вжитку, 
воно стає загальновживаним. 

Розрізняються неологізми лексичні й семантичні. Лексичні неологізми — це 
цілком нові слова як за значенням, так і за звучанням. Семантичні неологізми — 
це нові значення в уже наявних словах. Спершу хтось ужив якесь слово в 
незвичному для нього контексті, згодом це контекстуальне значення переходить 
із мовлення до мови.  

Авторські неологізми, які називають оказіоналізмами (від лат. occasionalis 
«випадковий»), становлять окрему групу. Науковці вважають, що термін ока-
зіоналізм виник у 1957 році, тобто порівняно недавно. Індивідуально-авторські 
неологізми рідко переходять у загальновживану лексику, вони зберігають 
авторську індивідуальність і неповторність. Але такі неологізми, як байдужість, 
мрія, майбутнє, незагойний, нестяма М. Старицького, або чинник І. Франка, вже 
давно прижилися у нашій мові.  

Розглянемо приклади перерахованих видів неологізмів. Лексичні неологізми 
можуть бути утворені за наявними в мові моделями (полуторасменка, бестер, вене-
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роход) або запозичені з інших мов (іміджмейкер, банкінг, боулінг, макіяж, спонсор). 
Семантичні неологізми це, як ми зазначали, це слова, які вже наявні в мові. 

Особливу групу — авторські неологізми, ми розглянемо на прикладі творчості 
Ліни Костенко. Оригінальність ідіостилю поетеси вражає, створені поетесою новот-
вори значно поповнили національний лексикон. Більшу частину новотворів станов-
лять іменникові інновації: вимолочень, зогріток, вхопини, мискоборство, прибу-
динок, ремигайлівка, гримкотіння, хапій, попадько (понад 150 одиниць). На другому 
місці прикметникові новотвори: отецький, розлемішений, чотирнацький, тата-
ріший, непродощимий, мущинський, гіпопотамо-гіпотанічний (понад 60 одиниць). 
Третє місце посідають дієслівні оказіоналізми: жумрати, обгубитися, переквісти, 
гугутькати, дрижпанити, всовістити, тембрячити (понад 40 одиниць). Близько 20 
авторських лексичних новотворів становлять прислівники: птично, пташно, 
камінно, оружно передгрозно, притульно, маслакувато. 

За допомогою кольорів більшість письменників виражають свої думки та 
почуття. Ліна Костенко теж вдалася до утворення новотворів із колірним компо-
нентом: чорнобрів’я, чорноміський, чорно-ятраний. Іронічні ноти ми можемо 
побачити у новотворах гуляйда, кидик, кліщак, півгетьман, напівнездара, 
напівталант. Поетеса часто вдається до опредмечення слова: слово-філігрань, 
слово-брила. Цікавим прикладом антонімії серед новотворів Ліни Костенко є 
парні оказіоналізми: напівмандрівний-напівосілий, напівнездари-напівталанти. 

Авторка залучила у скарбницю своїх авторських лексичних новотворів слова-
образи: сонце — сонцеповорот, крило — одкрилатіти, вечір — вечір-мисливець, 
вечір-мулат, світ — скоросвіт, небо — безнебний, зірка — антизірка, душа — 
щодуші, камінь — камінь-трута. Мають місце й неологізми від власних назв, 
гідронімів: дні провість, супоєний. 

У творах історичного мотиву Ліна Костенко використала новотвори улеле-
кали, оддаленілий, наприклад: «Я вже не я. Мене вже улелекали, уже рука не 
вдержить булави» або «І тільки гриви…курява…і хвіст… лунких копит 
оддаленілий цокіт». 

У поезії «Стоять жоржини мокрі, мокрі…» присутній неологізм-епітет 
«діамантові жуки», що свідчить про вміння поетеси бачити красу в простих 
буденних речах: «Стоять жоржини мокрі-мокрі. Сплять діамантові жуки. Під 
грушею у дикій моркві до ранку ходять їжаки» [2, с.25]. 

Отже, літературний доробок Ліни Костенко віддзеркалює невичерпні можливості 
мови і загалом тісно поєднаний із загальними тенденціями пошуку нових мовно-
виражальних засобів. На превеликий жаль, до кінця 80-х років українська лекси-
кографи не цікавилися творчістю поетеси. І тільки в часи перебудови ставлення до 
поетичного слова Ліни Костенко змінилося. Сьогодні слово Ліни Костенко вже 
увічнене в багатьох словниках. Творчість поетеси виражає прагнення до висоти та 
завдяки новотворам має право на поетичне «переінакшення» світу. 
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5. МОВНІ ЗАСОБИ ЗОБРАЖЕННЯ 
ЖІНОЧИХ ОБРАЗІВ В УКРАЇНСЬКИХ 
НАРОДНИХ ПІСНЯХ 
А.В. Бріжак 
Національний університет харчових технологій 

Художня література змальовує життя в яскравих образах. Ії інструмент — 
слово, що може мати пряме і переносне значення. У ньому також розрізняють 
основні та вторинні ознаки. Так, основне значення слова «море» — великий 
водний простір із солоною водою, більш-менш оточений сушею. Це пряме 
значення слова. Але в цьому слові неважко знайти інші різноманітні ознаки та 
властивості. Промовляючи це слово, в нас виникають певні асоціації. Море — 
синє, безкрає, глибоке, штормове. Це його вторинні характеристики. Згадане слово 
може вживатися як у своєму основному значенні, так і у вторинному. Вторинне 
значення слова, коли його зіставити з іншим словом, дає нові,часто несподівані 
відтінки значення. Вживання слова в одному з його вторинних значень для 
характеристики іншого явища називається переносним значенням слова. Отже, 
тропи — це слова, вжиті в переносному значенні. Вони характерні й для розмовної 
мови. Наприклад, ми часто кажемо «хвіст черги», «серце як камінь», «язик до 
Києва доведе», не помічаючи, що вживаємо тропи. Але найчастіше тропи 
використовуються в мові художніх творів, надаючи їй барвистості, яскравості, 
емоційної наснаженості. Тропи допомагають індивідуалізувати мову автора, 
надати їй певного оціночного відтінку: чи то іронічного, чи то позитивного, 
схвального тощо. Існує багато тропів. Проте ми вирішили дослідити вживання при 
зображенні жіночих образів у народних піснях лише літоти. 

Проблеми жiнки-матерi заторкуються в багатьох фольклорних творах. А є й такi, 
якi цілком присвяченi цiй темi. У пісні «Ой не думай, та й Оленко, та й не думай» є 
такі строфи: «Перепливу дві річечки, більше не буду, Матушиних розкошеньок ой не 
забуду. Матушині розкошеньки у віночку … Свекрушині розкошеньки у роботі». 
Тут прикметники матушині, свекрушині виступають епітетами, оскільки 
відповідають на питання які? та подають ознакову характеристику предмета. 

Часто у фольклорних піснях спостерігаються переходи одних частин мови в 
інші, тобто конверсія. Найчастіше відбувається перехід прикметників в 
іменники: кошовий, вартовий, лісничий, братовий, хрещений, хрещена, молодий, 
молода. Нерідко дієприкметники втрачають свої дієслівні ознаки й переходять у 
прикметники: вихована (людина), озброєний (загін), битий (шлях), палена (цегла), 
рідше — в іменники: наречений, суджений, полонений, придане. Для прикладу 
можна розглянути пісню «Ой місяцю-ріжку»: «Ой місяцю-ріжку, Світи на 
доріжку, Щоб ми не заблудили, Молодої не згубили» [2, с. 153]. У поданому 
випадку прикметник молодої, який міг би виступати епітетом, виступає 
іменником, оскільки вживається у значені наречена. Ця пісня із циклу весільних 
пісень, тому не дарма тут використана конверсія. 
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Літ́ота (грец. Litotes — простота, помірність) — троп, різновид метонімії 
(протилежний за значенням гіперболі), у якому міститься художнє поменшу-
вання величини, сили, значення зображуваного предмета чи явища. 

Опрацювавши збірку «Українська народна творчість» О.Ф. Ковальової, ми 
встановили, що у піснях народного характеру часто використовуються літоти із 
зменшено-пестливими суфіксами: — еньк, — есеньк, — ичк, — іночк, -інк, -
оньк та інші. Розглянемо деякі приклади. Суфікс -еньк зустрічається у словах: 
рум’яненька, біленька, чепурненька, черешенька, зозуленька (з пісень «Ой у 
полі жито стелиться низенько», «Ой на горі на високій» [2, с.65-67]. У пісні 
«Кругом Мареноньки ходили дівоньки» зустрічається словосполучення ру-
женька червона. Слово руженька походить від слова ружа за допомогою суфік- 
са — еньк. У слові подоляночка використаний зменшено-пестливий суфікс — 
очк, так само, як і в слові скляночку. У слові молодесенька також використаний 
зменшено-пестливий суфікс — есеньк. Саме ці суфікси надають зменшено-
пестливого забарвлення словам. 

Часто-густо зустрічається суфікс — оньк. Наприклад, у купальській пісні «Ой на 
Івана та на Купала»: 

«Ой на Івана та на Купала 
Там дівчинонька квіти збирала». Слово дівчинонька утворено за допомогою 

суфікса — оньк, який додає слову зменшено-пестливого забарвлення. Тому, можна 
стверджувати, що це літота.  

У пісні «Встала дочка раненько» ми знову можемо побачити ставлення дочки 
до своєї матері у рядку: 

«Встала дочка раненько Та й питає свою неньку: -Ой що ж мені, матінко, За 
сон снився?» [2, с.75]. 

За допомогою слів раненько, ненько, матінко утворюється літота. 
У пісні «Тече річенька невеличенька» вже з назви видно, що присутня літота. У 

поданому народному творі цей троп служить для зображення дуже маленької річки, 
яка порівнюється же з досить юною дівчиною. Це видно з рядків: 

«Тече річенька невеличенька, Скочу-перескочу. Віддай мене, моя матінко, За кого 
я схочу» [2, с. 254]. 

Літота у пісні служить применшенням образу дівчини, якій ще рано виходити 
заміж. А ось, наприклад у пісні «Ой Боже мій милостивий, чоловік лихий» [2, 
с.187] теж оспівується доля ще молодої дівчини, яка вийшла заміж і тепер жалкує 
про це. Порівняно з попередньою піснею в цій оспівуються муки дівчини в 
заміжжі, натомість у «Тече річенька не величенька» мати намагається відмовити 
доньку від нерозсудливого рішення. Для зображення своєї пригніченої молодості 
у подружньому житті співачка пісні «Ой Боже мій милостивий, чоловік лихий» 
використовує літоту млада-младьохенька. На думку виконавиці, саме такий троп 
вдало описує певні переживання. 

На основі опрацьованої нами теми ми можемо зробити висновок, що для 
зображення жіночих образів у народних піснях використовуються такі мовні засоби, 
як тропи. У роботі ми охарактеризували вплив літоти на зображення жіночих образів в 
українських народних піснях. У фольклорі літоти посідають особливе місце, сприяють 
творенню художнього образу, підкреслюють найважливішу та найістотнішу прикмету 
героя, атрибута, предмета чи явища, увиразнюють їх оцінку.  
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У літературі проблема кольоропозначень розглядається в багатьох аспектах. У 
вчених-лінгвістів викликають великий інтерес властивості сполучуваності назв 
кольорів і позначуваних ними предметів, явищ, тому доцільно зазначити, що 
тема семантичних асоціацій до назв кольорів є актуальною в наш час, вона 
допомагає більш точно зрозуміти різноманітні твори. 

Усі українські назви кольорів за походженням можна поділити на дві лексико-
семантичні групи: первинні і вторинні. До первинних відносять назви кольорів, 
які в сучасній українській мові не співвідносяться з іменниками-референтами і 
означають абстрактні колірні якості. Їхнє походження та зв’язок з певною 
конкретною назвою розкривається за допомогою етимологічного аналізу 
(червоний, рум’яний, рудий, жовтий, зелений і т. д.). Вторинними є українські 
кольороназви, що передають конкретний колір за колірною подібністю до 
предметів і явищ навколишнього світу [3, с. 54]. 

Творчість Ліни Костенко багата на кольори і легка на розкриття семантичних 
асоціації до їх назв, зокрема через протиставлення білого і чорного кольорів. У 
письменниці ми спостерігаємо: «А світ був не білий. / Він чорний був і кривавий./ 
Лежали під небом обвуглені пустирі». Білий колір показує асоціацію з ясним, 
світлим кольором, що підкреслює чистоту, праведність душі: «Ковбані слів отруйні 
для пиття. / Відбілює душа свою велику правду / у книзі споминів, над річкою 
буття». Щодо чорного кольору, то можна засвідчити, що для поетичної мови Ліни 
Костенко характерною є реалізація його складових переважно з переносним 
значенням. Традиційним і найбільш поширеним є уявлення про чорний колір, 
психологічно пов’язане з негативними почуттями (страх, туга, печаль, розпач), що й 
визначає загальну тенденцію реалізації його оцінної семантики [1, с. 46]. 

При розгляді семантики сірого кольору відзначаємо, що він виступає як 
«одноманітний». Знаходимо у Ліни Костенко: «Стоїть зима. Короткі сірі дні»; 
«Любов неповторна — моя валторна. / Шляхи прощальні — перша скрипка 
печалі. / А в сірі будні / буду бити, як в бубни»; «А хто від правди ступить на 
півметра, — / душа у того сіра й напівмертва». 

У художньому світі Ліни Костенко зелений колір є ознакою всього 
рослинного світу, асоціюється з життєдайною силою природи. Поетеса пише: 
«Ось я зійду з наждачного перону/ у цей зелений, цей черлений вир».  

Синьо-голуба гама в поезії Ліни Костенко набуває особливого значення 
вічності, перед якою оголюється істина. У письменниці знаходимо: «Але під цим 
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небом синім, / аж поки земля жива, — / встають думки нетлінні. / Бринять 
неспалимі слова» [2, с. 58]. 

Ще одним представником яскравої української поезії є Василь Симоненко. У 
його літературних творах кольоративи представлені назвами синій, сірий, 
червоний, жовтий, чорний, зелений, білий, кожний з яких має своє емоційне 
наповнення, притаманне автору. Ми розглянемо найвживаніші кольороназви — 
синій, сірий, білий, чорний.  

У поезії Василя Симоненка кольоратив чорний асоціюється з негативними 
почуттями, передає смуток, печаль, скорботу: «Чорні від страждання мої ночі». 
Перед нами постають авторські образи, які викликають негативні емоції: чорні 
ночі, чорне листя, чорна злоба. Також чорний є втіленням гніву і зневаги. Поет 
пише: «Де зараз ви, кати мого народу? / Де велич ваша, сила ваша де?/ На ясні 
зорі і на тихі води / Вже чорна ваша злоба не впаде». Але у кольороназви чорний 
є ще і більш позитивне значення, в якому він символізує людську красу: «мавки 
чорноброві, хлопці чорночубі». 

Протилежним чорному у творах Василя Симоненка є білий колір. Цей колір 
постає перед нами у різних позитивних образах. Він символізує чистоту кохання. 
У письменника знаходимо: «Буду тебе ждати там, де вишня біла…»; «Жду 
свого кохання в білому саду…» Також білий колір виступає символом любові до 
рідного краю. На підтвердження цьому в Симоненка знаходимо: «Де стоять в 
обновах білих, в чистому вбранні / Рідні хати, білі хати з хмелем при вікні…». Як 
і кольоратив чорний, білий, крім позитивного значення, містить у собі певне 
протиставлення, негатив. Так, наприклад, білий асоціюється зі смертю, точніше 
небуттям, в яке занурений український народ: «Журливо мліли очі сумовиті, / і 
борошно, / мов біла кров, лилось…». Епітет білий стає також ознакою холоду, 
пустки, страждання, одноманітності: «Білі від скорботи мої дні…». 

Блакитний колір, який реалізується переважно через кольоратив голубий, займає 
важливе місце у поетичному забарвленні творів митця. Він містить певне семантичне 
навантаження, яке витлумачується в кожному поетичному творі по-різному. 
Наприклад, сполучення небо голубе, голубі хорали стають символами чистоти, 
піднесення, чогось незвичайного, навіть сакрального, вічного. Незвичною є асоціація 
блакитного (синього, голубого) кольору з божевільним, несамовитим коханням, заради 
якого ліричний герой готовий на все. В. Симоненко пише: «Губи неціловані і грішні, / 
Очі божевільно голубі…»; «У весняному сумі ночей / Я чекаю тебе, моя мила, / Щоби 
полум’ям синіх очей / Ти тривогу мою погасила» [3, с.48]. 

Синьому кольору протиставляється кольоратив сірий, за допомогою якого 
поет створює певний емоційний контраст. Цей колір стає протестом всьому 
антинародному, антипатріотичному. На підтвердження цьому знаходимо у 
Василя Симоненка: «То небо від прокльонів посіріле…»; «Де вони, ті — 
відгодовані й сірі, / Недорікуваті демагоги і брехуни…».  

Проаналізувавши творчість письменників, ми можемо підсумувати, що 
загалом вони дотримуються загальноприйнятих асоціацій до назв кольорів. 
Наприклад, чорний додає негативного забарвлення, смутку та ненависті, а синій і 
білий навпаки асоціюються з любов’ю та чистотою. Сірий колір набуває 
значення одноманітності та буденності. Зелений колір несе в собі життєву силу і 
красу. Поети виражають через кольори свій внутрішній світ, «простягають» до 
читача свої думки, переживання, емоції, тим самим творячи свій власний стиль.  
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Поетичне слово Тараса Григоровича Шевченка багатогранне і по-філософськи 
багатосмислове. Жінка-мати у поета — це символ добра, справедливості, краси. 
Така позиція помітна у створених образах жінки та звертаннях до неї у ліричних 
та ліро-епічних творах. Найчастіше спосіб звертання до жінки у Т. Шевченка 
нагадує молитву, яка має Біблійну основу — звертання до Матері Божої. Засобом 
виразності та акцентуації автор традиційно обирає церковнослов’янські лексеми і 
формули для означення власного ставлення до образу жінки. Як зазначив 
відомий український літературний критик М. Гнатишак, у «Кобзарі» Т. Шев-
ченка Мати Божа згадується 25 разів. 

Для уникнення повторів у молитовних звертаннях автор засобами метафори 
змінює образ. Іменник «мати» та власні імена Марія, Мати Божа, Богородиця 
представлені словами-номінативами, які у творах замінюються лексичними 
одиницями із семантикою, що вказує на ознаку та якість даного образу. 

Частими у конфесійній літературі є композити, основні шаблони творення 
яких були перенесенні в українську мову з церковнослов’янської. Т. Шевченко 
паралельно використовує у звертаннях два композити — великомучениця і 
многострадальниця. Обидві лексеми сформувалися на церковнослов’янській 
основі. Варто зазначити, що композит великомученик — це назва, яку дала церква 
тим християнам, що, за переказами, зазнали великих тортур за віру. У композиті 
многострадальниця сама лексема може бути використаною як на означення 
святих осіб, так і земних грішників: «Моя єдиная сестра! // Многострадальниця 
святая!», де автор використовує як форму звертання композит многостра-
дальниця до реальної особи, водночас поєднуючи його з прикметником святая.  

У переносному значенні автор уживає інший композит, звертаючись до 
грішниці у формі великомученице: «Великомученице куме!; А ти, великомученице! 
Базталанная! Де ділась краса твоя…». Таке спрощення значення абсолютно не 
сумісне із християнською позицією, у якій лексема великомученик не може 
уживатися на позначення простих грішників. Використання поданого 
церковнослов’янізма є стилістичним способом гіперболізації образу [1, с.254].  

Поряд із формами власне українського кличного відмінка у звертаннях (душе 
моя, доле моя, муко моя) виступають церковнослов’янізми, що є означеннями 
відповідно до форми звертання (душа — скорбная; душа — убогая; мука — 
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люта; доля — молодая). Використання художніх означень церковнослов’янсь-
кого походження стає виразником внутрішніх переживань поета, способом 
вираження божественного начала в людині.  

Окрім одиничних церковнослов’янізмів Т. Шевченко використовує сталі 
словосполучення, які фіксують релігійні поняття або й релігійну термінологію. 
«Учи неложними устами казати правду» та «нескверними устами помолимось 
Богу», подані вирази взяті цілісно з Біблії, де образи «неложные уста», 
«нескверные уста» використовуються у поєднанні з образом Христа — 
символом добра і праведності. «Ложь» — один із семи смертних гріхів, що 
руйнують людську особистість, «гублять» її душу. 

Церковнослов’янські конструкції, вжиті автором у текстах, не лише 
відтворюють християнські образи, характеризують їх, а й несуть у собі 
повчально-дидактичні моменти. В означеннях, якими схарактеризовано образ 
Матері Божої, якою має бути дівчина, жінка, мати, сестра, автор використовує 
ряд слів-епітетів на означення даних образів — кроткая, милосердна. Обидві 
лексеми засвоєні з церковнослов’янської мови.  

Творення негативного образу у Т.Шевченка направлене на образ земної 
жінки, яка водночас породжує добро та зло: «Вавілня Дщере окаянна! // Блажен 
той, хто заплатить за свої кайдани». Використана форма «дщеря» відтворює 
негативне значення, стилістична функція даної лексеми полягає у приниженні 
образу, демонстрації недоліків, автор звертається «дщере окаянна». Семантична 
основа лексеми тісно пов’язана з біблійним сюжетом про грішника Каїна. Образ 
Каїна назавжди увійшов до релігійного та народного сприйняття як символ зла й 
гріха. Похідне дієслово каятися отримало протилежне значення, що спрямоване 
на виправлення помилок та уникнення подальших гріхів. Похідний дієприк-
метник окаянний наслідує первинне значення, тобто такий, як Каїн — грішний, 
проклятий, дуже поганий, неприємний у будь-якому відношенні [2, с.56]. 

Шевченківський пошук формування української літературної мови виявився у 
прагненні на рівні символів кодифікувати знання про світ, Бога, людину. Таким 
чином, використані Т.Шевченком церковнослов’янізми — яскраві приклади 
стилістичної урочистості, патетики або гіркої іронії, викриття недоліків 
суспільства та особистості зокрема; спроба переосмислити буденні реалії на рівні 
духовного начала, спосіб примирити ворогуючі сторони. Поет мислить тими 
високими категоріями, що зв’язують земний світ із вищим світом. 
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В інформаційному суспільстві фахівець має вміти швидко сприймати будь-
яку форму мовлення, схоплювати монологи, вести діалоги, керувати системою 
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мовленнєвих комунікацій у межах своєї компетенції тощо. Слово є одним із 
інструментів професійної діяльності лікарів, педагогів, правозахисників, менед-
жерів, технологів, інженерів. Від багатства словникового запасу, рівня культури 
мови і техніки мовлення значною мірою залежать професійна майстерність, 
імідж та успіх особистості [1, c. 198]. 

Професійна мовленнєва комунікація відбувається в межах сфери професійної 
взаємодії комунікантів і може протікати в усній або письмовій формах, за 
офіційних чи неофіційних обставин. Форми, умови спілкування, багато аспект-
ність професійної діяльності людей визначають варіативність форм мовленнєвої 
комунікації. Наприклад, від умов спілкування (офіційних — неофіційних) 
залежить лексико-семантичний склад мовлення: офіційне спілкування передба-
чає лексику офіційно-ділового стилю, неофіційне — лексику розмовного стилю. 

Будь-яка професійна діяльність потребує певних мовнокомунікативних умінь. 
Уже на етапі працевлаштування необхідно вміти складати резюме, спілкуватися 
по телефону, писати електронні повідомлення і листи, брати участь у співбесіді, 
заповнювати бланки. Згодом потрібними стають уміння оформляти ділову 
документацію, виступати з повідомленням чи доповіддю, укладати угоди, 
обговорювати контракти, надавати й отримувати зворотну інформацію тощо. 

Ситуації, що виникають у професійному середовищі, характеризують за 
такими параметрами: місце і час виникнення ситуації; обставини, за яких 
виникла ситуація; соціальні і професійні ролі учасників; операції, які виконують 
учасники; канал комунікації (телефон, електронна пошта, публічний виступ, 
спілкування віч-на-віч тощо) [2, c. 120]. 

З огляду на ці параметри, ситуації поділяють на загальні на специфічні. 
Обидва види ситуацій передбачають певні професійні мовнокомунікативні 
вміння, які відповідно поділяють на загальні і вузькоспеціальні. Так, загальною 
професійною ситуацією є ситуація контактів. У цій ситуації використовують 
загальні комунікативні вміння: представлятися, вітатися, вести діалог тощо. 
Загальними професійними ситуаціями є також засідання, ділові зустрічі, бізнес-
ланчі, дискусії на робочому місці, переговори. Вони потребують умінь вести 
діалог, полілог, виступати з доповіддю, дискутувати на професійні теми, писати 
протокол засідання, готувати звіт про засідання тощо [3, c.54]. 

Як ми зрозуміли, професійні мовнокомунікативні вміння особистості 
визначають її мовленнєву поведінку. 
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9. КУЛЬТУРА МОВИ СТУДЕНТА 
В.Д. Карпчук 
Національний університет харчових технологій 

Культура мови — уміння правильно говорити й писати, добирати мовно-
виражальні засоби відповідно до мети й обставин спілкування. Сучасна наука 
розглядає культуру мови як:  
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1) ортологію, тобто науку про нормативність (правильність) мовлення; 
2) розділ мовознавства, у якім усталюються, формулюються норми, дослід-

жується стан і якість правопису, вимови, формотворення, слововживання і сполу-
чуваності слів, а також рівень володіння ними;  

3) розділ методики мови, у якому основним об’єктом уваги є розвиток 
мовлення. 

Культура мови невіддільна від іншої філологічної дисципліни — стилістики, 
спирається на факти лексикології, граматики, історії мови, мови художньої 
літератури, теорії перекладу тощо. Культура мови невидимо, але міцно переплі-
тається з національно-культурною специфікою мовної поведінки.  

Культура мови покликана оцінювати доречність, доцільність або недореч-
ність, недоцільність використання різних засобів мовного вираження, норматив-
ність мови включає в себе і такі якості, як точність, ясність, чистоту. 

Мові високої культури властиві не тільки названі вище ознаки, а також 
багатство словника, різноманітність граматичних конструкцій, художня вираз-
ність, логічна стрункість. 

Українська мова впродовж багатьох століть була поставлена в такі умови, що 
можна тільки дивуватися, як вона вижила і збереглася взагалі. Накладене ще в другій 
половині XVII ст. табу великим тягарем лежало на ній майже до кінця XX ст. 
Зрозуміло, що багаторічне приниження української мови і водночас насаджування 
іншої, тобто російської, не могло не позначитися на усному (в першу чергу) та 
писемному мовленні її носіїв.  

Сьогодні надзвичайно актуальним є вивчення проблем ціннісних орієнтирів 
української молоді. Внутрішні трансформації українського суспільства (зміни-
лися стосунки між людьми: відчутні озлоблення, користолюбство, низька 
культура, байдужість, зневажання честі, совісті, зростання корумпованості, 
злочинності) вплинули на молодь. Для різних категорій молоді існують свої 
уявлення про авторитети, норми поведінки, пріоритети. Особливо це помітно у 
ставленні молоді до мови свого народу, яка є універсальним засобом вираження 
внутрішнього світу індивіда, складовою загальнолюдських цінностей. Адже 
сьогодні доведено, що чим досконаліше особа володіє мовою, тим виразніше 
постає перед людьми як особистість.  

Частину носіїв української мови, що вживають її невірно, умовно можна 
розділити на три категорії. Перша — часто вживає російські слова з 
підкресленою бравадою, хизуючись при цьому своїми «глибокими» знаннями 
російської мови. Друга категорія україномовців — це люди, що не володіють 
українською літературною мовою і вживають російські слова, вважаючи при 
цьому, що це її літературні форми. Є ще й така категорія українців, що добре 
володіє літературною мовою, але часто лінується, не хоче напружити пам’ять і 
віднайти правильний український відповідник до російського слова. І як наслі- 
док — українсько-російський покруч, або суржик.  

Студенти найчастіше відносяться до третьої категорії. Адже літературну мову 
вони вивчають змалечку і повинні знати усім російським словам, які вони 
вживають, відповідники.  

Другою, але не менш важливою, проблемою культури мови сучасних 
студентів є сленг. Вони звикли вживати такі вирази, як: «гнать бєса» — говорити 
нісенітницю; «розслабить булки» — відпочити; «здати на шару» — легко скласти 
іспит тощо. Більшість з них навіть не розуміє, що вживає мову, що була 
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поширена серед правопорушників, крамарів, ремісників, в’язнів, бурсаків-учнів. 
Молодіжний сленг, як і будь-який інший, є тільки лексиконом на фонетичній і 
граматичній основі загальнонаціональної мови і відрізняється розмовним, а іноді 
й грубо-фамільярним забарвленням [2, c.10]. 

Лексика студентів особливо в останні роки тяжіє до активізації «знижених» 
лексичних засобів, які отримали можливість без обмежень сполучатися з усіма 
стилістичними опонентами: молодіжним, злочинним жаргонами, жаргоном музи-
кантів, жаргоном комерсантів, комп’ютерним жаргоном (шухєр, западло, тусовка).  

Робота над культурою мовлення сучасного студента — це велика виховна 
робота з молодою людиною, якій потрібно прийняти духовну істину — «культу-
ра мовлення — не інтелігентська забаганка, а життєва необхідність для народу». 

А майбутній випускник вищого навчального закладу — людина, яка 
відповідатиме не лише за якісне виконання роботи, а й за духовний мікроклімат 
колективу, який тримається на спілкуванні за допомогою слова. Тому мова 
кожного має бути змістовною, правильною і чистою (літературною); точною, 
логічною, багатою, доречною, виразною і образною. Використовувати жаргонні, 
нецензурні, грубі слова майбутній керівник не має права. 

Студенти мають оволодіти правилами поведінки, вивчити формули мовного 
етикету, пам’ятати, що необхідною й важливою складовою частиною спілкуван-
ня є ситуації «ввічливого контакту» між співрозмовниками, зокрема, ситуації 
вітання, знайомства, прощання, подяки, вибачення, поздоровлення [1, c. 220]. 

Мовленнєвий етикет студентів, як етикет взагалі, не існує поза часом і 
простором. Це етикет конкретного суспільства чи його прошарку, зокрема 
студентів, на історичному етапі розвитку цього суспільства. 
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10. МЕТАФОРА, ЇЇ РІЗНОВИДИ 
ТА ФУНКЦІЇ В ЛІРИЦІ ЛІНИ КОСТЕНКО 
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Теорія метафори ґрунтовно розроблена світовою літературно-теоретичною 
наукою, над її проблемами працювало багато відомих теоретиків літератури від 
античності до наших днів, знаходячи все нові й нові грані цього тропа.  

Для уточнення художніх функцій метафор у ліриці Ліни Костенко та їх 
різновидів ми користуємося такою класифікацією:  

– класична метафора;  
– метафора-уособлення з його різновидами: метагоге, прозопопея або 

персоніфікація;  
– генітивна метафора (метафора родового відмінка);  
– метафора орудного відмінка;  
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– розкрита, розшифрована метафора;  
– метафора-прикладка;  
– метафора-симфора; 
– метафора-метонімія; 
– ланцюжки метафор; 
– метафора-метаморфоза; 
– текст-метафора; 
– метафоричний епітет.  
Аналіз метафор у ліриці Ліни Костенко за поданою класифікаційною схемою 

дав цікаві результати, які викладаємо нижче.  
Класична метафора, узагальнене визначення якої міститься в І. Качуровського 

[1], не посідає великого місця в ліриці поетеси. Частотність її вживання в текстах 
Ліни Костенко дуже невелика. Для прикладу розглянемо поезію «Настане день, 
обтяжений плодами». В цьому рядку вірша уже маємо класичну метафору. Така 
метафора близька до символа (твори — плоди). Вона є наскрізною для цієї поезії 
і бере участь у структуруванні вірша — утворює обрамлену композицію («душа 
не створить бутафорський плід» [3; с. 23 ]).  

Отже, метафора «твір-плід» створена на основі древніх асоціацій, бо «плід» 
завжди був чимось вартісним, і виступає у різних функціях: вона — символ, вона 
виконує композиційну роль, створює антитезу і формує весь сюжет поезії 
«Настане день...».  

Метафори-уособлення та їх різновиди (метагоге і прозопопея) вживаються 
Л. Костенко чи не найчастіше (понад 500 разів) [3] і є чи не найвагомішим 
стилетворчим фактором. Наприклад: «тонесенько плаче ріка» [3, с. 3], «коло-
сочки проти сонця жмуряться» [3; 35]», «весна підніме келихи тюльпанів» [3, с. 
45], «колише хмара втомлені громи»[3, с. 53].  

У поезії «Велосипед ночує на балконі...» прозопопея стає наскрізною і 
виконує дві функції: композиційну (обрамлення) і функцію антитези, бо з’явля-
ється зіткнення і протиставлення «велосипед — коні». Між початком і кінцем 
рамки «велосипед — коні» поетеса дає різні образи з переносним значенням: 
«Сміється кожна квітка конюшини, регоче пилом сагайдачний шлях».  

Таким чином, у вірші стикається все те, що тяжіє до «живих коней» і 
«велосипеда». Природа сміється з велосипеда, але що з того: перемагає 
велосипед, прогрес. У даному випадку «велосипед» стає не тільки основою 
уособлення, а символом прогрессу.  

Нерідко метафори-уособлення в ліриці Ліни Костенко містять у своєму складі 
інші метафори, найчастіше генітивні, творячи синтез метафори-уособлення і 
метафори-генітива. Наприклад: «І явори просили Христа ради хоч жменьку тиші 
у долоні дня [3, с. 33]». «В країні сосен, сувидських красунь, зі мною грають в 
піджмурки суниці [3, с. 34 ]». «Дерева, як закидані шапками, стоять у гронах ще 
порожніх гнізд [3; с. 35]».  

Лірична героїня Ліни Костенко свій духовний стан прагне передавати саме за 
допомогою поєднання метафор-уособлень та генітивних метафор: «...Скриплять 
садів напнуті сухожилля. // Десь грає ніч на скрипці самоти. // Десь виє вовк на 
нотах божевілля...// Дзвенять світів обледенілі дзбани[3; с. 36]».  

Отже, ми бачимо, що світ творчості поетеси увиразнений за допомогою 
метафоричності, яка допомагає проникнути у завуальоване, осмислити чуттєве, 
насолодитися красою… 
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11. ОСОБЛИВОСТІ МЕТАФОРИ 
В ЛІРИЦІ ЛІНИ КОСТЕНКО  
Д.А. Іжевська  
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Теорія метафори ґрунтовно розроблена світовою літературно-теоретичною 
наукою, над її проблемами працювало багато відомих теоретиків літератури від 
античності до наших днів, знаходячи все нові й нові грані цього тропа.  

Аналіз метафор у ліриці Ліни Костенко за схемою дав цікаві результати, які 
викладаємо нижче.  

Цікавими є моделі метафор-генітивів, які бувають різні, деякі з них нарощують 
при собі додаткові уточнюючі епітети також метафоричного характеру: «білий гнів 
ломикаменю», «рубінові розсипища суниць», «осінній плач калини», «на чорних 
вітрах світових веремій», «пшеничний присмак скошеного дня». В двох останніх 
прикладах в одному метафоричному виразі зіткнулися два епітети — 
зображальний і метафоричний — обидва у препозиції, хоча нерідко перед нами 
інверсія:  

Лежить городів гарбузова Мекка 
дахів похилих старовинні плечі. 

(«Після дощів смарагдова діброва...») [3; с.55]. 
Характер інверсій, як бачимо, також змінюється: у постпозицію виноситься 

образ найбільш вагомий, значущий. У структурі генітивної метафори може 
виникнути антитеза, внаслідок чого виникає своєрідний амбівалентний образ, 
досить частий у Ліни Костенко, яка постійно сприймає дійсність у єдності 
суперечностей:  

Гармонія крізь тугу дисонансів 
проносить ритми танцю по землі. 

(«Смертельний падеграс») [3; с.65]. 
Понад 30 разів зустрічаються у Л. Костенко так звані метафори орудного 

відмінка: «Сади стоять буддійськими храмами»; «Блискоче ніч перлиною 
Растреллі»; «Цвіте весна садами»; «Ліхтарі горять коралями»; «Вітри гули 
віолончеллю».  

Зазначимо, що деякі науковці вважають їх не метафорами, а порівняннями, 
але тут наявна головна ознака метафоризації — створена певна метаморфоза, а 
значить є певна метафоризація, тому ми розглядаємо ці метафори як аблятивні.  

У поезіях Л. Костенко зустрічаємо велику кількість метафоричних різновидів, 
серед яких досить частою є розкрита, розшифрована метафора (понад 60 таких 
утворень). Розкрита метафора — це стислий образ, у якому оголено обидва 
полюси (те, що порівнюється, і те, з чим порівнюється): «Люстра — електрична 
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сестра орхідей»; «Всі ми — яблуні, облиті купоросом»; «Цей білий світ — 
березова кора».  

Перший член такої розкритої метафори — цілком реалістичний: люстра, ми, 
світ. Другий, тобто той, з чим порівнюють, зіставляють, містить у собі 
метафоричний сенс. Нерідко під пером Л.Костенко розкрита метафора стає 
афоризмом:  

Життя — це і усмішка, і сльози ці солоні. 
І кров, і барикади, і музика Бізе! 
(«Іспанка Карменсіта») [3; с. 85]. 

Ущільненість метафоричного образу не має меж. Наближуючи обидва 
значення (пряме й переносне), поетеса створює досить рідкісну метафору-
прикладку (частотність її вживання — приблизно 20): «вечір-мисливець», 
«горобці-хвилини», «велетень-художник», «яблука-циганки», «вітер-
голодранець», «іноплемінники-дерева» та інші. Це різновид розкритої метафори, 
бо наявні обидва полюси: те, що порівнюють, і те, з чим порівнюють, а 
допоміжні слова «як, ніби» зникають.  

Метафори Л. Костенко своєю удаваною реальністю, зримою виразністю 
наближаються до симфори — форми метафоричного виразу, в якому опущено 
посередню ланку порівняння та вказані характерні для предмета ознаки, 
внаслідок чого образ не названого прямо предмета відчувається як чисте художнє 
уявлення, що збігається з уявленням про предмет. 
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12. НЕОЛОГІЗМИ У ТВОРЧОСТІ 
ВАСИЛЯ СТУСА 
Д.А. Іжевська 
Національний університет харчових технологій 

Неологізми — складова частина пасивної лексику мови, тобто це нові слова, 
які з’являються в мові разом з виникненням нових предметів, явищ, понять, 
процесів у суспільному житті. Наприклад: ген, клон, менеджмент, логістика, 
вірус, віртуальний, інтерактивний, іміджмейкер, банкіг, айфон, айпод, 
флешка, провайдер, сенсор, електронна книга, планшет, тощо.  

На час своєї появи кожне слово є неологізмом, оскільки означає нове, невідоме до 
цього поняття. З часом, набувши широкого вжитку, воно стає загальновживаним і 
входить до активного словника української мови. Інакше кажучи, статус неологізмів 
відповідні слова зберігають доти, доки вони не стають загальновживаними, притаман-
ними лексичному запасові якнайширших кіл носіїв мови [1; с.10]. 

Існують лексичні та семантичні неологізми. Лексичні з’являються у мові і 
відповідно у вжитку з появою нового поняття. Але поряд з лексичними 
неологізмами з’являється чимало семантичних неологізмів, тобто слів, які вже 
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існують у мові, але набули нового значення. (наприклад: народний депутат). 
Але головною причиною появи неологізмів є бажання предмету чи явищу, що 
вже існує в мові, дати образнішу назву, яка б відповідала світосприйманню того 
чи іншого автора [2; с.97]. 

Я вважаю, що найяскравішою постаттю є Василь Стус, оскільки його поезія 
надзвичайно своєрідна за своєю суттю. Вона позначена своєрідним сплавом 
інтелектуалізму з тонким ліризмом, медитативністю, оригінальним філо-
софським осмисленням буття. Твори нелегкі для розуміння. Поет відходить від 
усталених канонів образотворення, сміливо деформує слова й поняття так, що 
звична логіка сприйняття художнього твору часом заважає осягнути складність 
його образів, здебільшого глибоко метафоричних. Саме тому я вирішила 
продемонструвати найяскравіші авторські неологізми у творчості письменника 
[3; с.43]. 

Найяскравішими серед лексичних неологізмів є такі:  
АДАМÁШКА — ґатунок шовкової тканини.  
Немов рубін у чорнім адамашку, 
обачно критий білим німуванням, 
так снінь моїх озерце шарлатове 
лямує обережокначувань… [4; с.8]. 
БАЙДÁК — великий човен, яким плавали по річках і морю. 
Несуться бистриною 
розгонисті слов’янські байдаки…[4; с.10]. 
ВÓЛОС За східнослов’янською міфологією, Волос опікується волхвами, 

творцями, пастухами і торговцями, наділяє людину талантом та фізичною силою. 
Блукає старезний Волос 
 привидом із вертепу. 
І, випорснутий з-над оград 
 натужний бурштиновий голос 
снується в висі, ніби чад 
 офір, котрих заправив Волос 
 з прагнучих долі наздогад [4; с.17]. 
ВОЛОСОЖÁР — В Україні та в інших інших народів здавна служить для 

визначення нічного часу й для орієнтування на суші й на морі в зоряну ніч. 
…то Максимович і Тарас 
 бредуть Михайловим узвозом 
 угору й гору — аж до хмар, 
 де виткався Волосожар… [4; с.21]. 
ГАРБÁ — високий віз на двох або чотирьох колесах. 
З зазубринами грім, немов рубель, 
 пригнічує поважні хмари-гарби 
 і часто падають їздового удари… [4; с.29]. 
ГÁРПІЇ — у давньогрецькій міфології — потворні та злі богині вихору. 

Вгніздившись у сідло, 
 не потурай, що стежку замело, 
 де почет друзів із обличчям гарпій. [4; 2с.9]. 
Найяскравішими прикладами авторських неологізмів у творчості Василя 

Стуса є: 



 162 

БАГАТОГОРЛИ — голосний. 
Заховай  
багатогорлий крик в морській безодні. [4; с.31] 
ГЕТЬМÁНИТИСЯ — вивищуватися. 
…той віщий пагорб, на котрому горді 
гетьманяться дуби — наснився з ночі, 
 аби розлуку близити мою [4; с.37]. 
ЖИТТЄСТРУМУВÁННЯ — похідне від життя і струмувáння. 
Дороги далі круто повелись туди, 
 де грає життєструмування, 
 оце уводноволене кохання, 
 правдива уселенська благовість [4; с.45]. 
Отже, життя і творчість Василя Стуса, одного з найвизначніших поетів ХХ 

століття, схоже на спалах — настільки яскраво заявив він про себе. Українська 
мова і література завдячує цьому геніальному поетові оригінальністю думки, 
милозвучністю творів і появою багатогранних авторських неологізмів, поєднанні 
надреального з буденним, оригінального зі стандартним.  
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13. ФУНКЦІЇ МОВНОЇ МЕТАФОРИ У 
МАЛІЙ ПРОЗІ УКРАЇНСЬКИХ 
ПИСЬМЕННИКІВ-ПОСТМОДЕРНІСТІВ 
О.С. Онофрійчук 
Національний університет харчових технологій 

Метафора є одним із найпродуктивніших засобів збагачення мови, виявом 
мовної економії. Її універсальність має вияв у просторі й у часі, структурі мови та 
в її функціонуванні [5, с. 5].  

Метафора як мовна одиниця вторинної номінації розкриває зміст або 
призначення невідомого предмета через властивості й дії відомого. 
Метафоризація є потужним засобом розвитку і збагачення семантики і функцій 
слів [6, с. 145]. 
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Дослідники метафори розглядають її як на художній засіб і аналізують її 
насамперед на матеріалі художньої прози. Метафоричні перенесення розгля-
дають як спосіб творення мовної картини світу.  

Залежно від ознаки, покладеної в основу метафоричного перенесення, можна 
виокремити такі моделі: 

І. Модель «тварина» → «людина»: 1) назва тварини → людина, подібна до цієї 
тварини за порівнюваними інтелектуальними здібностями, характером, особи-
востями поведінки, напр.: свиня, кобила, теличка, козел, кошеня, бик, кінь, теля, 
кролик, тюлень, пес, хорт, кабан, бегемот. Пор.: Йому було тоді неймовірно 
добре, і він так любив її в ту мить, але ще більше любив самого себе за те, що 
він такий крутий самець, такий котяра… [1, с. 30]; 2) частина тіла людини → 
частина тіла тварини, напр.: грива, ласти, лапи, писок. Пор.: — Стули писок! 
Виведіть його звідси! — верещить Пікус охороні, яка стирчить за дверима [1, с. 
28]; 3) житло тварини → житло людини, напр.: лігво, нора, гніздо. Пор.: На обід 
вони всі розповзались, повертались до своїх не протоплених гнізд… [6, с. 226]; 4) 
сукупність тварин → група людей, напр.: стадо, зграя, гурт. Пор.: Вже перед 
самою відправкою з вузлової станції до нього впурхнула зграйка дівчат-
студенток [7, с. 22];  

ІІ. Модель «рослина → людина»: 1) назва рослини або її частини → людина, 
схожа на відповідну рослину або подібна до неї за певними ознаками, напр.: 
лілея, ягідка, лопух, дуб. Пор.: І той другий — Бодьо, якого один з викладачів 
прозвав «дуб-дерево» [4, с. 10]; 2) стадія розвитку рослини → стадія розвитку 
людини, напр.: буяти, цвісти. Пор.: Життя буяло [7, с. 139]. 

ІІІ. Модель «нежива природа → людина»: небесне тіло → оцінка стану 
людини в суспільстві, напр.: зірка, сонце. Пор.: Тепер викладає фізкультуру в 
якомусь інституті, але нещодавно написав книжку, типу роман, зі спортивного 
життя, і всі про нього заговорили знов. Одне слово — зірка [7, с. 22].  

IV. Модель «живі істоти → нежива природа, рослини»: частина тіла живої істоти 
→ об’єкт неживої природи, зокрема рельєфу, напр.: жила, рельєф. Пор.: …у 
двохмільйонному місті жодного клубу для геїв! Це ж золота жила [6, с. 203]. 

V. Модель «фізичні характеристики предметів і речовин, фізичні процеси → 
людина»: 1) просторова характеристика предмета → почуття, характер людини, 
напр.: глибокий, широкий, дрібний. Пор.: Глибока печаль не завадила все ж Бодьові 
напихатися консервою [4, с. 25]; 2) горіння → почуття, напр.: згасати, палати. 
Пор.: …свідчить про велику порядність рецидивіста Плакси або про згасання його 
статевої активності [1, с. 85]; 3) фізичний процес, фізичний стан або харак-
теристика → стан людини, напр.: гнити, розкладатися. Пор.: Тут вони гниють, 
випорожнюються і щодня пожирають свої двадцять грамів масла… [7, с. 9]. 

VІ. Модель «створені людиною предмети, речовини, матеріали → людина»: 
механізм, його характеристика, виконувана ним дія → характеристика людини за 
зовнішністю, особливостями характеру або поведінки, напр.: робот, машина, 
автомат. Пор. …вервечка безнадійно стомлених роботів на чолі з механічним 
сержантом… [7, с. 8].  

VІІ. Модель «міфічні істоти → людина»: яга, демон, сатана. Пор.: — О, чорти, 
дають! — усміхнувся в сиві вуса Петро Максимович, мій сусіда зліва [6, с. 22].  

Отже, у творчості письменників постмодерного періоду метафора виконує 
номінативну й еміційно-експресивну функції й допомагає створити та передати 
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колорит зображуваного явища. Метафора як різновид вторинної номінації являє 
собою складне й багатогранне явище, яке відображає змінну багатообразну 
пізнавальну діяльність. 
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14. КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ 
СУЧАСНОЇ РЕКЛАМИ 
Г.М. Колпакова 
Національний університет харчових технологій 

Сьогодні суспільство перебуває в процесі безперервного розвитку та змін, які 
стосуються всіх сфер діяльності людини. Реклама активно проникає в мовлення 
сучасного українця й у певному розумінні впливає на розвиток української мови, 
тому на перший план виходять питання культури мови сучасної реклами. 
Реципієнтові пояснюють, чому він має купити саме цей товар, вдатися саме до 
цієї послуги, вказуючи на експлуатаційні характеристики — надійність, якість, 
гарантія, зручність, тривалість експлуатації, унікальні властивості і, нарешті, 
престижність. 

Реламний текст був об’єктом дослідження як вітчизняних так і зарубіжних 
мовознавців, а саме: К.Бове, О.І. Зелінської, І.О. Лисичкіної, Н.С Лисої, Б.А. Об-
ритько, І.О. Соколової, С.А. Федорця та ін. 

Культура мови пов’язана з дотриманням літературних норм слововживання — 
з семантично точним і стилістично доречним вибором слова, з граматично й 
стилістично правильною сполучністю слів. 

Жанр реклами в Україні ще молодий, має обмаль досвіду, є в ньому і 
недосконалість, і вади. Треба зауважити, що в текстах реклам досить часто 
трапляються русизми, що знижує її мовну цінність, наприклад: «Ваша точність 
залежить від вірного вибору годинника. Годинник «Полёт» — це ваш вибір». У 
такий спосіб рекламуючи названу марку годинника, по-перше, спостерігаємо 
стилістчну невправність, бідність і обмеженість словникового запасу, повторення 
слів «годинник» та «вибір». А досліджуючи лексичне значення слова «вірний» 
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відзначаємо, що відповідно до тлумачного словника сучасної української мови 
воно має декілька значень: «вірна дружина, вірний товариш, вірно любити», але 
не: «вірний вибір, вірне рішення». У даному випадку краще б звучало: 
«правильно пишу, правильний вибір, правильне рішення» [2, с. 49]. В іншій 
рекламі знову ж читаємо: «Панове! В умовах інфляції ми пропонуємо єдино 
вірний шлях примножити свої достатки, вклавши гроші у нерухомість». Або: 
«Панове, ви прийняли вірне рішення — вкласти гроші у фінансовий бізнес». 

Часто реклама запрошує мешканців України «до навчання українській мові». 
Якщо так, то є підстава сумніватися в якості навчання, бо за синтаксичними 
нормами необхідно навчати не чему (українській мові), а чего (української мови). 

Досить часто у рекламах повідомляють про те, що вступники до певного 
навчального закладу «здають екзамени». Виходить, разом із технікумом чи 
інститутом рекламують і неправильну синтаксичну конструкцію замість 
нормативної української «складають іспит (екзамен)». Суперечать синтак-
сичним нормам і вислови: оцінки по предметах, працюють по обраних 
спеціальностях, виплата відсотків по залишкам на розрахункових рахунках, гід 
по магазинам, яким у літературній мові відповідають оцінки з предметів, 
працюють за обраними спеціальностями, виплата відсотків із залишків на 
розрахункових рахунках, гід по магазинах. 

Граматичні помилки теж не на користь рекламі. Читаємо в рекламі: «Аукціон 
нерухомості: «Панове! Ми будемо раді допомогти кожному нашому клієнтові 
стати багатою людиною вже сьогодні. У нас ніяких проблем, панове, з угодами у 
валюті і повна конфеденційність». Іншомовне слово конфіденційність — 
загальновідоме, широковживане, такий недогляд /е замість потрібного і/ знижує 
серйозність і солідність реклами. 

Особливо уважним треба бути вживаючи фразеологізми, сталі словоспо-
лучення, крилаті вислови, прислів’я, приказки тощо. Їх переклад з однієї мови на 
іншу — справа складна, вимагає неабиякого знання, чуття мови. Не можна 
вживати вислови типу «стеля його бажань» / «предел желаний»/, «сорочка-
хлопець» / «рубаха-парень»/ тощо. Не уникла реклама помилок у вживанні 
прийменників та прийменникових конструкцій, наприклад: «підприємство 
пропонує кваліфіковані консультації по питаннях маркетингу...», хоч треба 
«консультації з питань маркетингу». Прикметник «їстівний» пишеться через 
букву і, а в рекламі читаємо: «... співробітництво по вирощуванню їстивних 
грибів» тощо. 

Отже, в рекламних текстах часто трапляються лексичні, синтаксичні, 
стилістичні та інші помилки, які знижують їхню ефективність. Висока культура 
мовлення повинна бути основою у мові рекламної продукції, а значить і 
рекламіста як людини, що є прикладом для мовного наслідування. Кожна 
освічена людина має дотримуватись культури своєї мови та не допускати 
мовних помилок. 
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15. СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ 
АБСТРАКТНИХ ІМЕННИКІВ  
В ОПОВІДАННЯХ ОКСАНИ ЗАБУЖКО 
С.О. Казьміришин 
Національний університет харчових технологій 

Іменник у системі частин мови посідає центральне місце. Стосовно інших 
частиномовних класів іменники являють собою великою мірою однорідну 
єдність. 

Абстрактні імена, які перебувають у точці перетину мови, мовлення й думки, 
демонструють унікальну здатність людини до узагальнення. Зазначимо, що 
вивчення абстрактної лексики української мови посідає доволі скромне місце в 
лінгвістичній літературі, хоч проблема співвідношення категорії мислення і 
частин мови давно цікавила лінгвістів з усіх країн. Українські мовознавці 
П.Білоусенко, В.Горпинич, В.Ґрещук, Є.Карпіловська, Н.Клименко, І.Ковалик, 
В.Німчук, В.Олексенко, Л.Полюга та ін. приділяли увагу дослідженню 
словотвірної структури та семантики абстрактних іменників як у діахронічному, 
так і в синхронічному аспектах. 

У мовотворчості Оксани Забужко можна виокремити кілька основних 
тематичних груп абстрактних іменників. До першої групи належать деривати, 
що позначають людський досвід, знання, уміння, навички (невмілість, 
вправність, молодість) риси характеру, вдачу, моральні принципи (вірність, 
впертість, підлість, зверхність, гордість, жорстокість, соромливість, 
відповідальність, щедрість, завзяття, співчуття), фізичний стан 
(нездужання, запаморочення, непритомність, втома, інвалідність), вияви 
інтелектуального розвитку людини (мудрість, тупість) почуття людини 
(розпука, ненависть, обурення, кохання, радість, злість, розчарування, 
хвилювання, жаль). Пор.: Дарма що за ним досвід і вправність — я меткіша 
за нього, я рухливіша, і на мені нема зайвої ваги… [1; с. 165]; …і розпливлася в 
усмішці, аж трохи прокліпнувшись із необорної, мертвецької втоми: спати, 
спати… [1; с. 150]; Мілену засліпило, як блискавкою, довгим, усеньке тіло 
вздовж поймаючи дрожем ненависти, дуже схожим на любовний [1; с. 140]; 
…всі провадили, трохи не попід руки, молоденьку напівнепритомну з 
хвилювання, пажиком стрижену русявку з ніжно опуклими вилицями й 
тендітним гострим носиком… [1; с. 146]; Підлість є підлість, Дарусенько, і 
терміну давности не має [1; с. 46]; …Марія лежала потім мовчки, 
відвернувши голову на бік, так що навіть дихання не було чути: попервах, 
зараз по шлюбі, він гадав, то од соромливості, і це зігрівало ще більшою до 
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неї ніжністю… [1; с. 81]; …вона-бо твердо засвоїла од матері, що для 
сільських парубків у них зависокі пороги, і хто з них цього не тямив, дивував її 
єдино не сказанною тупістю… [1; с. 79]. 

Другу групу формують назви процесів, дій та способів їх виконання, напр.: 
занурення, лікування, буяння, полювання, чекання, ридання, длубання, кавування, 
виживання, белькотіння. Пор.: …Дарка стала бачить перед собою тільки цю 
незручно завмерлу, ніби в чеканні, підібгану в коліні ногу, так невагомо сперту 
на носачок… [1; с. 36]; …уу-у, яка ж я була ідіотка!.. — і нічні ридання в 
подушку: глухо, давлячись, щоб не почули батьки… [1; с. 37]; Артемчук теж 
десь за кордоном, повезла дитину на лікування, щитовидна в малої… [1; с. 45]; 
Глипнула на Посланця: той спокійно допив каву маленькими ковтками, правда, 
без жодних ознак отієї нетривкої розслабленої комфортности, яка товари-
шить кавуванню… [1; с. 191]. 

Третя група охоплює найменування властивостей, якостей, характеристик 
предметів чи істот (недовершеність, інтенсивність, безгучність, ламкість, 
пухнявість, монументальність) та лексеми, які характеризують стосунки між 
людьми (розуміння, дружіння, притягання, знехтуваність, споневаженість). 
Пор.: …вона помпувала загрозу з такою смертоносною інтенсивністю, що 
дівчинка-пуголовок заметалася в своєму водоймищі… [1; с. 6]; Бодай цим 
розумінням вона завдячує Ленці. Бодай цим [1; с. 55]; Дивна суміш знехтував-
ности, споневаженості і статевої, й вікової, ну й жіноцької, вже ж не без 
того: як-не-як Ленцю було обрано, факт очевидний і необорний… [1; с. 176]; 

Іменники з просторово-часовим значенням утворюють четверту групу, напр.: 
безмежність, безвість, нескінченність, вічність, світання, смеркання. Пор.: 
Вибратись, проте, все не ставало часу — починалися жнива, й за цілоденною, від 
світання до смеркання, роботою… [1; с. 96];...інакше Ленчине падіння і її 
потягло б за собою кудись на безвість… [1; с. 38]. 

Ці групи іменників вияскравлюють художній текст, надають йому особливої 
виразності. 

Однак не слід забувати, що «абстрактність іменника часто залежить від 
ситуативних і контекстуальних умов» [2; с.29]. Відсутності чіткого 
розмежування абстрактних і конкретних найменувань сприяє, наприклад, і те, що 
в процесі розвитку мови абстрактні іменники з часом можуть переходити в 
розряд конкретних, напр.: варта — опредметнена дія і варта — група людей, яка 
виконує цю дію. 

Отже, особливістю мови оповідань Оксани Забужко є активне використання 
абстрактних іменників на позначення опредметненої дії (з найрізноманітнішими 
її різновидами), стану, твірними основами для утворення яких послугували 
здебільшого прикметникові й дієслівні основи. Словотвірне значення в цих 
іменниках передають суфікси -ість, -от-, -ощ-, -анн, -енн, -інн, -ств, -цтв та ін. 
Використання абстрактних іменників дає змогу відтворити індивідуальні 
особливості авторського художнього мислення. 
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А.П. Терещенко  
Національний університет харчових технологій 

Одним із найважливіших способів збагачення будь-якої мови є поява нових 
слів — неологізмів. Утворення нових лексичних одиниць свідчить про те, що 
мова має динамічний характер, здатність до змін. До неологізмів належать і 
оказіоналізми, тобто індивідуально-авторські новотвори. 

Оказіоналізми (від лат. occasionalis — випадковий (occasion — випадок)) у 
словнику іншомовних слів пояснюються, як «... слова й мовні звороти, що не 
відповідають загальноприйнятому вживанню та відображають індивідуальний 
смак промовця й індивідуальну словотворчість». 

За Селівановою О.О., термін «оказіоналізм» — це «мовна одиниця, яка належить 
до складу стилістичних неологізмів, створена в ідіостилі текстів певних авторів і не 
набула поширення. Оказіоналізми увиразнюють індивідуально-авторське мовлення, 
надають йому експресивності, емотивної забарвленості, нерідко створюються за 
нетрадиційними словотвірними зразками і з порушенням мовних норм...». 

Оказіоналізми виникають у певній мовленнєвій ситуації, створюються 
відповідно до конкретного контексту та надають тексту експресивного 
забарвлення. Вони можуть по-новому називати відомий предмет, а також 
позначати невідому реалію можливого чи реального світу. Всі нові одиниці 
виникають у конкретному випадку мовлення, тобто починають своє життя, як 
оказіоналізми. На думку Ю. А. Зацного, термін оказіональний сам по собі 
констатує той факт, що слово виникло в мовленні, але не закріпилося в мові.  

Оказіоналізми рідко переходять у загальновживану лексику, і в цьому полягає 
їх основна відмінність від загальних неологізмів [1, c.350]. Вони, як правило, 
надовго зберігають забарвлення образності та індивідуальності й доречні тільки в 
окремих творах, де виконують певну художню функцію — є експресемами — 
навмисно створені (оказіональні) виражальні засоби (друга суттєва відмінність 
оказіоналізмів від неологізмів). Хоча бувають і винятки. Індивідуально-авторські 
новотвори повинні бути зрозумілими, образними, органічно поєднувати у собі 
загальномовні й індивідуальні, суб’єктивні ознаки. 

У різні історичні періоди погляди письменників на індивідуально-авторське 
слововживання були неоднаковими: у художньому стилі періоду просвіт-
ницького реалізму новотвори використовувалися рідко, оскільки просвітниць-
кому реалізмові притаманні були певні стильові обмеження. Письменники, які 
репрезентували критичний реалізм, також заперечували новотвори залежно від 
того, якою мірою вони спиралися на традиції слововживання в певному 
соціальному середовищі. Активне індивідуальне словотворення можна спос-
терігати в ідіостилі поетів та письменників-постмодерністів разом із сучасною 
тенденцією до «орозмовлювання» літературної мови. 
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Сьогодні однією з найуспішніших українських письменниць, чиї книжки 
продаються фантастичними, як для України, накладами, вважають Люко 
Дашвар, котра нещодавно отримала відзнаку «Золотий письменник України». 
Художня творчість письменниці відзначається постійним прагненням до 
інновацій у галузі художнього слова. 

Мовотворчість Люко Дашвар характеризується великою різноманітністю 
численних новотворів. Індивідуальне словотворення слід починати аналізувати з 
самого псевдоніму. Адже Ірина Чернова утворила нове ім’я та прізвище з імен 
найдорожчих їй людей. 

Установлено найбільш продуктивні способи словотворення в ідіостилі 
письменника, зокрема оказіональні (каламбурні «ігри» зі словом, контамінація, 
слово-, основоскладання, використання афіксів або окремих сегментів слова). 

Каламбурні «ігри» зі словами спостерігаємо навіть у деяких назвах творів: 
«Рай.Центр» (2009), трилогія «Биті Є»: «Биті є. Макар» (2011), «Биті є. Макс» 
(2012), «Биті є. Гоцик» (2012); а також безпосередньо у тексті: Нані-на-ні-на (ім’я 
дівчини Нані та мелодія, що звучить у голові героя). 

Особливістю ідіостилю Люко Дашвар є частотні оказіоналізми, утворені 
способом контамінації (від. лат. contaminatio — змішування). Контамінація 
спостерігається на рівні поєднання лексем. Наприклад, оказіоналізми нічір 
(Один нескінченний нічір. Макар тепер і не пам’ятає, якого тоскного дня 
вигадав це слово, поєднавши у ньому глуху ніч і безнадійний вечір), 
Мартазавра (Гоцик називав Марту страшною, як первісні жахи, Марта-
заврою) утворені саме таким способом. 

Використання афіксальних засобів теж служить способом утворення оказі-
ональних новотворів: збадьорився, австріяка, дрібота [5, c. 601]. 

Експресивним засобом оказіонального словотворення виступають лексика-
лізовані одиниці, утворені на основі трансформованих фразеологізмів (удень із 
каганцем не знайдеш…; зануритися в політику по тім’ячко; бути літературним 
негром; закивав бовванцем; щелепи від прикрощів звело; та ін..) [4, c. 57]. 

До семантичних способів оказіональної деривації відносять переосмислення 
лексичного значення слова, метафоричне та метонімічне перенесення. Лексичні 
інновації, що зустрічаються в творах Люко Дашвар, виникли внаслідок 
переосмислення попереднього значення слів чи виразів. Такі явища можемо 
спостерігати за допомогою наступних прикладів: «Молоко з кров’ю»; «Село не 
люди»; башка грандіозні плани снує; вечір дурив літо, розливав теплу кров 
помираючого сонця; допийте спочатку цей день; хімія нахабно ґвалтувала 
фізику; Гоцик знущався з філології в універі; думки захекалися; з оперативністю 
мухобійки; сонце ніби здохло; об’їдаєте виробництво; густим, як бас похо-
ронного оркестру, хропінням; націдила грошей; розбещений диван; заздрісний 
шлунок [2, c. 111]. 

Актуалізацію іншомовних елементів, а також елементів нелітературного 
просторіччя, територіальних діалектів, професійних і соціальних жаргонів як спосіб 
творення оказіональної лексики знаходимо у виразі: через ромів-пацанів-шаурму. 

Отже, оказіоналізми відіграють важливу роль у творенні ідіостилю кожного 
письменника. Оказіональна лексика мовотворчості Люко Дашвар характери-
зується різними способами творення та робить упізнаваним індивідуально-
авторський стиль письменниці. 
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17. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА 
ХАРАКТЕРИСТИКА НАЗВ ДЕЯКИХ  
СТРАВ ТА НАПОЇВ У «ЕНЕЇДІ» 
І.КОТЛЯРЕВСЬКОГО  
Д.М. Василець  
Національний університет харчових технологій 

Народна кухня є невід’ємною складовою культурної спадщини разом із 
мовою, літературою, мистецтвом. Українська національна кухня складалася 
протягом віків і з давніх-давен відзначалася різноманітністю страв та напоїв, 
високими смаковими та поживними якостями. 

«Енеїда» І. Котляревського — виняткове явище української літератури, яке 
водночас є і великим джерелом народознавства, у якому широко представлена 
етнографічно-побутова лексика, зокрема назви їжі. Цей твір сміливо можна 
розглядати як джерело вивчення назв, що об’єднуються в одну з тематичних груп 
«страви та напої».  

У межах лексико-семантичної групи «страви» загалом можна виокремити такі 
підгрупи номенів, зібраних із твору: 

– рідкі страви («і юшка з хляками», «потрух в юшці», «шість казанів борщу», 
«борщ з буряками»); 

– м’ясні страви («свиняча голова до хріну», «з підлевою індик», «на закуску 
наклали сала, лежала ковбаса чимала», «зразову до рижків печінку», «гречеські 
ковбаси», «баранів варених, курей, гусей, качок печених», «телячий лизень», «з 
потрібки баба, шарпанина», «пашкети в кахлях»); 

– каші (одна з найбагатших підгруп — «на закуску куліш і кашу, лемішку, 
зубці, путрю, квашу», «шпундрі з буряками», «ягни»);  

– рибні страви («осятрина»); 
– страви з сиру («до сирних в маслі пирогів»); 
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– страви з борошна («локшину на переміну», «хліб, бублики, книші», «і хліба 
повне решето», «буханчики пшеничні білі» «галушки», «тетеря», «саламаха», 
«полтавських пундиків пряжених» і т.д.); 

– десерти («і їли сім’яну макуху», «і з маком медовий шулик», «кислиці, 
ягоди, коржі», «лубенського шмат короваю», «сластьони, коржики, стовпці»; 

– овочі, фрукти, та страви з них («вбирали січену капусту, шатковану, і огірки, 
хрін з квасом, редьку, буряки», «кислиці, ягоди», «корито опішнянських слив»). 

Що стосується назв напоїв, то тут можемо виділити два види: назви алко-
гольних («і брагу кухликом тягли та і горілочку хлистали», «горілку просту і 
калганку», «пили на радощах сивуху», «первак», «і кубками пили слив’янець, мед, 
пиво, брагу», «заморські вина», сикизка, деренівка, айвовка), та безалкогольних 
напоїв (сирівець та «крохналь» (кисіль), грушевий квас, сита). Герої твору пили 
багато, тому автор подає ще і рецепти від похмілля («Еней же з хмелю як 
проспався, із’їв солоний огірок», «кухоль сирівцю», «з імбиром пінної горілки»). 

Окремо виділяємо назви їжі рослинного походження та назви їжі тваринного 
походження. Рослинна їжа представлена назвами крупів і страв із них, овочів і 
фруктів, борошняних виробів. Саме ця група має найбільшу кількість номенів ( 
лемішка, куліш, зубці, путря, кваша, локшина і т.ін), адже українці любили і 
люблять різноманітні страви із борошна та круп. До назв тваринної їжі відносимо 
великий перелік м’ясних та рибні страви (знайдено лише один номен на 
позначення рибних страв — «осятрини»). Можливо, це пов’язано з тим, що 
І.Котляревський народився на Полтавщині, де рибні страви користуються 
невеликою популярністю. 

Щодо способу приготування їжі, то тут можна виокремити такі лексичні 
мікрогрупи: приготування за допомогою варіння, тушкування, смажіння, 
випікання. 

У «Енеїді» знаходимо велику кількість страв, що мають різне символічно-
сакральне навантаження. Наприклад, хліб із сіллю брали, коли йшли в гості, а 
також, коли зустрічали гостей (українці їдять багато хліба, і йому належить 
головне місце у звичаєво-обрядовій сфері), «свинячу голову до хріну» — 
обов’язково готувалиа для гостей; «коливо» — ритуальна страва, обов’язкова на 
поминках, яку їли першою. Борщ — не менш важлива ритуальна страва, ніж хліб, 
бо подавався і на обід, і на поминках, і для гостей. 

Можна виокремити ще дві тематичні підгрупи для лексико-семантичної групи 
«страви та напої». І. Котляревський подає окремий набір страв для земних 
жителів і окремо перелік ласощів, які споживають праведники в раю: «Або 
горілочку пили, не тютюнкову і не пінну…В ній був і перець, і шапран. І ласощі 
все тілько їли, Сластьони, коржики, стовпці, варенички пшеничні, білі, пухкі з 
кав’яром буханці; часник, рогіз, паслін, кислиці, козельці, терн, глід, полуниці, 
крутиї яйця з сирівцем; і дуже вкусную яєшню, якусь німецьку, не тутешню, а 
запивали все пивцем». 

Слід зазначити, що окремі назви страв та напоїв, які ми знайшли у «Енеїді», 
на сьогодні є архаїчними, частина — були і залишаються діалектними, а деякі ми 
продовжуємо використовувати у нашому повсякденному житті. 

Таким чином, «Енеїда» — це не тільки унікальний літературний твір, а й 
джерело культурної спадщини, у якому відтворено особливості традиційної 
української кухні. 
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Голова підсекції — проф. О.Є. ПИЛИПЕНКО  
Секретар підсекції — В.П. ПОДЕНКО  

Ауд. Б-404 

1. СОЦІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ: 
РЕПРЕЗЕНТАТИВНИЙ КОНТЕКСТ 
В.П. Поденко 
Національний університет харчових технологій 

Соціологія — це наука, що вивчає людей, які не хочуть, щоб їх вивчали. 
(Е. Тернер) 

Нам відома чимала кількість показників, за якими можна оцінити негативи та 
позитиви певних вимірів життя суспільства та його окремих груп, наприклад, 
студентів та викладачів. Однією із найбільш вагомих засобів оцінки якості життя є 
соціологія, завдяки саме цій науці кожен може побачити себе як перед дзеркалом. І 
тут нам дуже далеко від тих реалій, світлин цивілізованості, про які заявляємо. 

Останнім часом дуже часто зустрічається невірне розуміння соціології. Це 
відлуння поширеного уявлення, що соціологія — це опитування. Але пробачимо 
це незнання необізнаним, бо від того хоч якісь «нерегульовані суб’єкти» можуть 
спати спокійно, «що їхню діяльність це обмине». Насправді соціологічне 
опитування — це один з інструментів науки соціології. 

Соціологія, як і будь-яка інша наука, використовує загальнонаукові та спеці-
альні соціологічні методи теоретичного й емпіричного пізнання дійсності. 

Приступаючи до розгляду соціологічного дослідження, необхідно, на нашу 
думку, пояснити спочатку сутність цього поняття. Соціологічне дослідження 
визначається в соціології як система логічно послідовних методологічних, 
методичних і організаційно-технічних процедур, пов’язаних між собою єдиною 
метою: отримати достовірну інформацію про ті соціальні явища або процеси, що 
вивчаються, про тенденції або суперечності їх функціонування і розвитку, щоб ці 
дані могли бути використані в практиці соціального управління різноманітними 
галузями суспільного життя [1, 12]. 

Будь-яке дослідження починається з постановки проблеми, яка може бути 
задана ззовні замовником або викликана пізнавальним інтересом. Що ж таке 
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проблема? Даючи відповідь можемо сказати: Проблема — це завжди протиріччя 
між знаннями про потреби в якихось результативних практичних чи теоретичних 
діях та відсутність знань про шляхи й засоби їх реалізації. 

Зробити перший крок у вирішенні проблеми — отримати нові знання про неї та/або 
побудувати теоретичну модель, шляхом дослідження визначеного напрямку, 
порушуючи будь-які теми, що в подальшому пояснить те чи інше явище та дозволить 
виявити фактори, які впливають на розвиток процесів у бажаному напрямку. 

Соціологічне дослідження не вирішує проблеми, а лише виявляє їх на основі 
отриманих точних, об’єктивних даних і надає змогу розкрити, спрогнозувати 
подальший розвиток ситуації, що є підґрунтям для подальшого прийняття управ-
лінських рішень фахівцями відповідних напрямів з метою покращення стано-
вища та усунення недоліків. 

Програма соціологічних досліджень, методи їх проведення логічно продовжу-
ються аналізом отриманих даних задля ефективного використання і практичної 
реалізації сформульованих висновків, рекомендацій та пропозицій. Цей творчий 
цикл єднання теорії і практики є комплексно-системним, цілісним, кожний 
компонент якого відіграє свою важливу роль у процесі проведення соціологіч-
ного дослідження [2, 438]. 

Завданням соціологічного дослідження — є здобуття різносторонніх даних й 
фактів про реальну будь-яку дійсність, її окремих явищ та процесів. 

Аналіз соціологічних даних (від гр. — розчленування об’єкта на елементи) 
являє собою етап конкретно-соціологічного дослідження, під час якого за допо-
могою змістовних суджень та математико-статистичних методів на основі пер-
винної інформації розкриваються зв’язки досліджуваних змінних величин [3, 36]. 

Соціологічні дослідження — своєрідна відзнака соціологів, що виділяє їх 
серед представників інших соціальних та гуманітарних наук. 

Отже, соціологічне дослідження — це основний науковий документ мето-
дологічних та організаційно-процедурних основ дослідження соціальної реаль-
ності, це процес, в якому в єдності представлені теоретико-методологічні та 
емпіричні рівні пізнання, тобто мова йде про діалектичний процес, в якому 
поєднуються дедуктивний і індуктивний методи пізнання, що забезпечує 
цілісність пізнання та уявлень про соціальні процеси.  
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Національний університет харчових технологій 

Соціологію як науку визнано світовою спільнотою. «Соціологія не відно-
ситься до тісно інтегрованих дисциплін, охоплюючи множину протилежних 
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парадигм та підходів, але залишаючись унікально відкритою для ідей, запози-
чених із філософії, історії, інших соціальних наук, соціального та політичного 
дискурсу» [1, 260]. 

В Україні основний кістяк, який складається з фахівців, зосереджений у 
вищих навчальних закладах. Значний науковий потенціал сконцентрований у 
працях видатних вчених української соціології. Активна участь вітчизняних 
вчених у світових емпіричних проектах не залишає підстав для сумнівів щодо 
визнання фахового рівня української соціології. Соціологію затверджено наук-
овою спеціальністю. Все це є базисом для розвитку соціології в Україні. 
Відбувається оновлення соціології молодим поколінням вчених, із подальшим 
викладенням соціологічних знань для студентів вузів. 

Прообразом сучасної соціології на теренах нашої держави було «Сус-
пільствознавство» — радянська дисципліна. Період «революційних» змін 90-х 
років ХХ сторіччя не оминув і соціологію — у 1993 році вона стала обов’язковою 
дисципліною для студентів усіх спеціальностей. У 2009 році відбулися зміни 
пріоритетів, які викликали неабияку стурбованість вітчизняних соціологів. Бо 
саме у цей час прийнято рішення щодо переведення соціології до статусу 
вибіркової дисципліни. Проте неможна занижувати важливість соціологічної 
науки при формуванні особистості у вищих навчальних закладах. 

«Оволодіння категоріями соціології передбачає не тільки розуміння того 
конкретного, про що йдеться, а й вміння за певних конкретних умов використовувати 
відповідні категорії у соціологічному дослідженні і в соціальній життєдіяльності 
людини, у практичній роботі, а також вірне розуміння доречності, доцільності й 
плідності використання певних категорій у системі певних зв’язків та умов під час 
розв’язання тих чи інших завдань і соціальних проблем» [2, 10]. 

Під час вивчення соціології, у студентів формуються знання про суспільство, 
його структуру, логіку соціальних процесів. Засвоєння основних соціологічних 
знань може бути підґрунтям для молоді у визначенні свого місця у суспільстві, 
ціннісній орієнтації, прояві громадянської активності, що дозволить більш 
впевнено увійти у русло дорослого життя. 

«Розуми, уявлення яких про соціальні явища такі елементарні, легко 
захоплюються сподіваннями можливості провести які-небудь покращення за 
допомогою адміністративних мір. В кожному такому розумі існує, напевно, 
невиражений умовивід, що для всякого суспільного бездіяння є відповідні ліки, 
якими закон завжди може скористатись» [3, 2]. 

Соціологія виконує ряд важливих функцій, які описані у більшості 
підручників із соціології, зокрема пізнавальну, світоглядну, виховну, організа-
ційно-управлінську тощо. 

На сучасному етапі розвитку незалежної української держави надзвичайно 
важливими для самореалізації та самовизначення молодих фахівців у суспільстві є 
засвоєння не лише фахових вузькоспрямованих дисциплін у вишах країни, а й 
загальносуспільних знань. Не можливо собі уявити фахівця із вищою освітою, який 
би в процесі навчання не опанував знань із соціології, політології та правознавства. 

У 2012 році в умовах оптимізації навчального процесу і вдосконалення 
роботи в напрямку вивчення студентами сучасних дисциплін у Національному 
університеті харчових технологій було прийнято рішення про створення кафедри 
політології, соціології і права, що входить до складу факультету енергетики і 
енергоменеджменту [4]. 
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Окреслюючи важливість вивчення соціології для фахівців різних 
спеціальностей, важливо мати на увазі ту обставину, що кожна людина постійно 
знаходиться в певному соціумі — родинному колі, трудовому або навчальному 
колективі, компанії друзів тощо. Проте, щоб досягти успіху, необхідно спиратися 
не тільки на професіональні знання у своїй галузі, а й орієнтуватись у площині 
соціальної взаємодії, адмініструвати власне життя. Отже університет формує не 
лише технічно грамотного фахівця, а й виховує особистісні якості людини і 
громадянина держави. І соціологія сприяє цьому. 

Із вищеперерахованих причин соціологія корисна і необхідна як навчальна 
дисципліна для студентів усіх спеціальностей вищих навчальних закладів. А  
ми — викладачі соціології, завжди готові підтримати ті ініціативи, які підуть на 
користь як нашому професійному співтовариству, так і фахівцям, які здобувають 
вищу освіту. 
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3. СУЧАСНА СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНА 
РЕАЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ 
О. Гудименко 
Національний університет харчових технологій 

В Україні складається нова соціальна і культурна ситуація, що породжує нову 
соціокультурну реальність. Особливість нової соціокультурної реальності по-
лягає насамперед у тому, що наше суспільство перебуває на етапі перелому, 
соціокультурної трансформації і модернізації, зміни типу своєї організації та 
існування і умовно є посттоталітарним суспільством. У такій ситуації активно 
формується нова культурна реальність, що характеризується новими відноси-
нами між людьми у сфері культури, новими умовами (у тому числі й 
матеріальними) розвитку, особливою системою цінностей, норм і принципів, 
культурних потреб і засобів їх задоволення [4]. 

За своїм змістом соціокультурні процеси в Україні є: з одного боку, 
результатом соціалістичної модернізації з усіма її успіхами і недоліками; а з 
другого — теперішній перехідний період є продовженням модернізації, але в 
нових умовах капіталізації і ринкових відносин [2]. Основними рисами соціо-
культурної модернізації є: а) диференціація; б) урбанізація, освіченість; в) роз-
виненість засобів масової комунікації; г) динамічність; д) новаційність; е) спе-
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ціалізованість; є) лібералізація; ж) індивідуалізація; з) активна самосвідомість 
громадян та ін. [2]. 

Складаються умови для нового структурування культури як результату 
перших модернізаційних змін, коли децентрування структури породжує гру без 
обмежень, хоч починають окреслюватись важливі риси нової соціокультурної 
реальності. Нова культурна реальність в Україні виявляється у: 1) поступовій 
зміні характеру відносин між людьми і стилю їхніх взаємин разом із зміною 
виробничих відносин; 2) зміні соціальної орієнтації та ідеалів, подоланні заідео-
логізованості культури, новому соціальному виборі; 3) переоцінці цінностей і 
формуванні нової їх ієрархії; 4) особистісному акценті (який почався з так 
званого «людського фактора») по всьому полю соціуму й культури; 5) зростанні 
ступенів свободи, багатоманітності і строкатості напрямів духовного життя як 
однієї з умов поновлення іманентного самодостатнього розвитку культури; 6) 
знятті «жорсткого» ієрархічного управління сферою культури і зростанні самос-
тійності розвитку культури в регіонах; 7) формуванні нової інфраструктури 
сфери культури і нових принципів управління нею; 8) появі недержавного 
сектора культури та комерціалізації культурної діяльності; 9) формуванні нових 
соціально-культурних потреб, шкали і критеріїв оцінки явищ культури і 
мистецтва, нових смаків і вподобань, появі нових елементів способу життя; 10) 
складанні нових відносин між учасниками культурного життя (у художньому 
житті між митцем, публікою, критикою та громадськістю), новому їхньому 
становищі; 11) зміні статусу, а відповідно, і ролі та функцій національної куль-
тури, яка стає одним з визначальних факторів прогресу суспільства, розвитку 
його державності; 12) відкритості культури, посиленні впливу західної (амери-
канської) культури, модернізації сфери культури; 13) зміні суспільного статусу 
релігії, релігізації багатьох верств населення і клерикалізації деяких із них, 
зростанні її впливу на мораль суспільства, а також на меншому (якщо не 
більшому) зростанні інтересу до містики, парапсихології, астрології, нетради-
ційних форм релігії та ін., що породжує істотні зміни в суспільній свідомості, 
створює нові вектори буття людини в суспільстві [1].  

Фактори, що стримують соціокультурну модернізацію в Україні: обмеження 
культурних контактів з країнами колишнього СРСР; розповсюдження низького 
рівня маскультівської продукції; неадекватність управлінських рішень, невизна-
ченість культурної політики; правова незабезпеченість культурної діяльності в 
нових умовах [1; 5; 6]. 

Попри те, що культура в своєму реальному бутті переживає кризу, яка зумов-
лена як економічно-фінансовим становищем, так і реформуванням дозвіллєво-
просвітницької мережі, відбуваються значні зміни в потребах різних верств 
населення, розвитку культурної самодіяльності, урізноманітненні напрямів, 
стилів, форм культурного життя [3]. 

Отже, певним соціологічним визначником сучасної соціокультурної реальності є 
стан культурного життя, на дослідження якого і спрямовані зусилля соціологів з 
метою створення моделі майбутньої культури України, перспективного культуро-
логічного образу Вітчизни як орієнтира в культуротворчих спрямуваннях. 
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4. ЕВОЛЮЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ 
О.В. Михайлюта 
Національний університет харчових технологій 

Соціальний інститут — стійкий комплекс формальних і неформальних правил, 
принципів, норм, настанов, що регулюють різні сфери людської діяльності і 
організують їх в систему ролей і статусів, що утворюють соціальну систему. 

Інституалізація — процес визначення і закріплення соціальних правил і норм, 
ролей і статусів, приведення їх до системи, здатної діяти в інтересах задоволення 
певних суспільних і соціальних потреб, забезпечення передбачуваних, 
схвалюваних певним соціальним середовищем, поведінкою людей. В будь-якому 
інституалізованому середовищі особа здійснює певну соціальну роль. Соціальні 
інститути діють в системі соціальних структур суспільства від імені суспільства і 
в інтересах людей з метою задоволення їх потреб. Процес інституалізації 
включає в себе ряд моментів: 

Однією з необхідних умов появи соціальних інститутів слугує відповідна 
соціальна потреба. Інститути покликані організовувати спільну діяльність людей 
з метою задоволення тих чи інших соціальних потреб. Виникнення визначених 
суспільних потреб, а також умови для їхнього задоволення є першими не обхід-
ними моментами інституалізації. 

Соціальний інститут утворюється на основі соціальних зв’язків, взаємодії і 
відносин конкретних індивідів, соціальних груп і інших спільнот. Соціальні 
інститути носять надіндивідуальний характер, мають свою власну системну 
якість. Тобто, соціальний інститут являє собою самостійне суспільне утворення, 
що має свою логіку розвитку. З цього погляду соціальні інститути можуть бути 
розглянуті як організовані соціальні системи, що характеризуються стійкістю 
структури, інтегрованістю їх елементів і визначеною мінливістю функцій. 
Насамперед, це система цінностей, норм, ідеалів, а також зразків діяльності і 
поводження людей і інших елементів соціокультурного процесу. Ця система 
гарантує подібну поведінку людей, погоджує і направляє в русло їхні визначені 
прагнення, встановлює способи задоволення їхніх потреб, вирішує конфлікти, що 
виникають у процесі повсякденного життя, забезпечує стан рівноваги і 
стабільності в рамках тієї чи іншої соціальної спільності і суспільства в цілому. 
Сама по собі наявність цих соціокультурних елементів, ще не забезпечує 
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функціонування соціального інституту. Для того, щоб він працював, необхідно, 
щоб вони стали надбанням внутрішнього світу особистості, були засвоєні ними в 
процесі соціалізації, втілилися у форму соціальних ролей і статусів. Засвоєння 
індивідами всіх соціокультурних елементів, формування на їхній основі системи 
потреб особистості, ціннісних орієнтацій і сподівань, є другим важливим 
елементом інституалізації. 

Третім важливим елементом інституалізації є організаційне оформлення 
соціального інституту. Зовні соціальний інститут являє собою сукупність осіб, 
установ, які мають визначені матеріальні засоби і виконують визначену соціальну 
функцію. Отже, кожен соціальний інститут характеризується наявністю мети своєї 
діяльності, конкретними функціями, що забезпечують досягнення такої мети, 
набором соціальних позицій і ролей, типових для даного інституту. 

На основі всього вищевикладеного, можна дати наступне визначення 
соціального інституту. Соціальні інститути — це організовані об’єднання людей 
виконуючих визначені соціально значимі функції, що забезпечують спільне 
досягнення цілей на основі виконуваного членами своїх соціальних ролей, що 
задаються соціальними цінностями, нормами і зразками поведінки. 

Соціальна практика показує, що для людського суспільства життєво необхідно 
закріпити деякі типи соціальних відносин, зробити їх обов’язковими для членів 
визначеного суспільства чи визначеної соціальної групи. Це насамперед відноситься 
до тих соціальних відносин, вступаючи в які, члени соціальної групи забезпечують 
задоволення найбільш важливих потреб, необхідних для успішного функціонування 
групи як цілісної соціальної одиниці. Так, потреба у відтворенні матеріальних благ 
змушує людей закріплювати і підтримувати виробничі відносини; потреба соціа-
лізувати підростаюче покоління і виховувати молодь на зразках культури групи, 
змушує закріплювати і підтримувати сімейні відносини, відносини навчання 
молодих людей. Системи соціальних ролей, статусів і санкцій створюються у виді 
соціальних інститутів, що є найбільш складними і важливими для суспільства 
видами соціальних зв’язків. 

Соціальні інститути відрізняються за типом потреб та інтересів, вирішуваних 
ними проблем. В соціології виділяють п’ять основних: економічний, політичний, 
освітній, релігійний і сімейний. Економічні інститути — найстійкіші, із суворою 
регламентацією соціальних зв’язків у сфері господарської діяльності (вироб-
ництво, розподіл благ і послуг, регулювання фінансів, організація і поділ праці, 
трудова діяльність, ринок, власність та ін.). 

Політичні інститути — тобто соціальні інститути, пов’язані із завоюванням 
влади, її здійсненням та розподілом, забезпеченням функціонування суспільства 
як цілісності: держава, адміністративні органи, політичні партії і рухи, об’єд-
нання, армія та ін.  
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5. СОЦІАЛЬНА СТРАТИФІКАЦІЯ ТА 
ТРАНСФОРМАЦІЯ 
Є.І. Яременко 
Національний університет харчових технологій 

Звичайно, таке ранжирування (взаєморозміщення) відносне і залежить перш 
за все від різного типу суспільства, його системи цінностей, історичного періоду, 
часу. Але, як видно із схеми, верхні позиції займають представники творчої 
інтелектуальної праці, нижню — представники переважно фізичної малокваліфі-
кованої праці 

Соціальна стратифікація — це і процес соціального відтворення більш-менш 
однорідних сукупностей осіб, які і створюють ієрархічну структуру суспільства. 
Суспільна система характеризується такими вимірами стратифікованого соціаль-
ного простору, як: позиції в ієрархії доходів, благоустрою, тобто економічний 
критерій; (прибуток — сума грошових надходжень особи); статус або стиль 
життя, способи і форми споживання доступних благ; (престиж — повага, якою в 
громадській думці користується та чи інша професія, посада, вид занять); влада, 
ієрархія відносин політичного й економічного впливу осіб один на одного; (вла- 
да — здатність нав’язувати свою волю всупереч бажанням інших). Це і є основні 
критерії стратифікації. Четвертим критерієм виступатиме освіта. Рівень її 
престижності може вимірюватися видом спеціальності, рівнем (популярністю) 
вузу чи школи, тривалістю навчання. 

Соціолог JL Уорнер запропонував інші критерії-параметри стратифікації: 
дохід; професійний престиж; освіта; етноналежність. Б. Барбер (США) виділив  
6 позицій стратифікації: престиж, професія, влада, могутність; дохід та багатство; 
освіта та знання; релігійна чистота; стан родини; етноналежність. 

Перелічимо деякі диференційовані або стратифіковані рівні, або типові 
групування важливих ознак, а також стратифіковані прошарки, які виділяються 
на основі цих ознак: ознаки, які пов’язані з економічним станом людей (наявність 
приватної власності, види та розмір доходів, рівень матеріального благоустрою); 
відповідно виділяються прошарки: багаті, середньозабезпечені, бідні; високо- 
низькооплачувані; ознаки, пов’язані із розподілом праці, тобто вид та характер 
праці, ієрархія професійних статусів, рівнів кваліфікації, професійної освіти і т. 
д.; відповідно виділяються прошарки: робітники тяжкої промисловості, сфери 
обслуговування, розумової праці; ознаки, пов’язані з обсягом власних 
повноважень — рядові працівники державних підприємств, менеджери на малих 
приватних підприємствах, керівники вищого державного апарату управління; 
ознаки, пов’язані із соціальним престижем, авторитетом, різним впливом — 
неформальні лідери, елітні групи, діячі культури. 

Належність до тієї чи іншої страти вимірюється не тільки цими об’єктивними 
показниками, про які мова ще йтиме, а і суб’єктивними — відчуттям причетності 
до даної групи, ідентифікації з нею, що і пришвидшує механізм соціального 
відтворення. Взаємозалежність формування страт (прошарків) і позицій у системі 
матеріального достатку, владних повноважень, стилю життя, отриманої освіти 
можна виразити схематично. 

Сьогодні розвинуті країни часто називають країнами середнього класу (які 
мають близько 60 % населення, а за даними соціологічних обстежень, в Україні 
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їх — 9 %). Соціальна нерівність передбачає неоднаковий доступ до соціальних 
благ. Так, от «середній клас» користується тими соціальними благами і такою 
мірою, що задовольняє свої потреби на належному рівні. А тому представники 
середнього класу заінтересовані і в «правих» і в «лівих» радикальних змінах, в 
таких, які б забезпечували ефективне (оптимальне) функціонування суспільства.  
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6. СОЦІАЛЬНА ДЕВІАЦІЯ 
О.В. Тоболін 
Національний університет харчових технологій 

Девіантна поведінка — це поведінка індивіда чи групи, яка не відповідає 
загальноприйнятим нормам, у результаті чого ці норми ними порушуються. 

Об’єктами дослідження девіантної поведінки виступають різні види відхилень: 
Культурні і психічні відхилення. Соціологів цікавлять насамперед культурні 

відхилення, тобто відхилення даної соціальної спільності від норм культури. 
Психологів же цікавлять психічні відхилення від норм особистісної організації: 
психози, неврози і так далі. 

Індивідуальні і групові відхилення. Індивідуальні, коли окремий індивід 
відкидає норми своєї субкультури; групове, розглянуте як конформне повод-
ження члена девіантної групи стосовно її субкультури (наприклад, підлітки з 
важких родин, що проводять велику частину свого життя в підвалах. 

Первинне і вторинне відхилення. Під первинним відхиленням мається на увазі 
поводження особистості, що відхиляється, що у цілому відповідає культурним 
нормам, прийнятим у суспільстві. У даному випадку чинені індивідом відхи-
лення так незначні і терпимі, що він соціально не кваліфікується девіантом і не 
вважає себе таким. 

Культурно схвалювані відхилення. Поводження, що відхиляється, завжди 
оцінюється з погляду культури, прийнятої в даному суспільстві. 
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Культурно засуджувані відхилення. Більшість суспільств підтримує і винаго-
роджує соціальні відхилення, що виявляються у формі екстраординарних 
досягнень і активності, спрямованої на розвиток загальноприйнятих цінностей 
культури. Порушення ж моральних норм і законів у суспільстві завжди строго 
засуджувалося і каралося. 

Девіантна поведінка підрозділяється на дві великі категорії. 
– поведінка, що відхиляється від норм психічного здоров’я, наявність явної 

або прихованої психопатології, що має на увазі. Цю групу складають наступні 
типи: астеніки, шизоїди, епілептоїди і особи з акцентуйованим характером. 

– поведінка, що порушує якісь соціальні і культурні норми, особливо правові. 
Воно виражається у формі провини або злочинів. Коли такі вчинки порівняно 
незначні, їх називають правопорушеннями, а коли серйозні і караються в 
кримінальному порядку — злочинами. Відповідно говорять про делінквентну 
(протиправну) і кримінальну (злочинну) поведінці. 

На підставі ключових положень робіт вітчизняних і зарубіжних учених слід 
визнати доцільність розподілу девіантної поведінки на злочинну (кримінальне) і 
аморальну (не несуче за собою кримінальної відповідальності). 

Поведінка, що відхиляється від морально-етичних норм людського 
гуртожитку, виявляється в різних формах соціальної патології — пияцтві, 
наркоманії, крадіжці. Зв’язок між цими видами поведінки полягає в тому, що 
здійсненню злочинів передує аморальна поведінка. Як не різні форми девіантної 
поведінки, але вони взаємозв’язані. Пияцтво, вживання наркотиків, агресивність і 
протиправна поведінка утворюють єдиний блок, так що залучення підлітка в 
один вид девіантних дій підвищує вірогідність його залучення також і в іншій. 
Протиправна поведінка, у свою чергу, хоча і не так жорстко, пов’язано з 
порушенням норм психічного здоров’я. До деякої міри співпадають і сприяючі 
девіантній поведінці соціальні чинники (шкільні труднощі, травматичні життєві 
події, вплив девіантної субкультури або групи). 

Розглядаються різні типи (різновиди) девіантної поведінки, виділені з 
урахуванням особливостей взаємодії індивіда з реальністю, механізмам виник-
нення поведінкових аномалій, а також особливий тип девіацій, обумовлений 
гіперздібностями. Приводяться форми, що включають клінічні прояви відхилень 
від норми, — делінквентної, аддіктивної, (наприклад, деякі норми індіанців 
стосовно шлюбу). А соціологічні дослідження (відхильної) девіантної поведінки 
допомагають здійснювати їх аналіз та методику попередження даних явищ. 
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7. ВПЛИВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ НА ОСОБИСТІСТЬ  
В УКРАЇНІ 
О.О. Лащенко 
Національний університет харчових технологій 

В наш час значно зріс вплив засобів масової інформації на особистість, а саме: 
інтернет, телебачення, радіо, газети і т.д. Найпопулярнішим серед засобів 
масової інформації на сьогоднішній день займає телебачення, як найбільш 
доступний вид. Якщо в кінці 70-х початку 80-х років телевізор вважався 
розкішшю, то сьогодні телебачення є один із незамінних атрибутів у 
повсякденному житті, практично кожної сім’ї. Поступово телебачення витісняє 
газети і журнали, серйозно конкурує з радіо та інтернетом. Конкуренція з пресою 
пояснюється появою на телебаченні нових технологій: цифрове телебачення, 
телетекст, комп’ютерні технології, супутникове телебачення. 

У зв’язку з цим помітно зросла оперативність передачі інформації і як 
наслідок майже неможливий контроль за чистотою ефіру та достовірністю 
інформації. Отримати інформацію за допомогою телебачення виявилося значно 
легше, ніж будь-яким іншим способом. Наприклад, для того, що б прочитати 
газету, необхідно піти і купити її, а що б подивитись телевізор достатньо 
натиснути кнопку пульта, а кількості каналів, як державних так і приватних, 
вистачає щоб цілодобово бути усвідомленим про всі події, як в Україні так і за 
кордоном. Проблема місця, ролі і впливу засобів масової інформації цікавить 
науковців, політиків, психологів світу вже близько століття. На початку XX 
століття, коли остаточно склалися засоби масової інформації, стала можливою 
ідея, можливо навіть мета, масової маніпуляції аудиторією. З появою радіо та 
телебачення світ став іншим. З кожним днем джерела інформації збільшується, 
це поява — інтернету і формування в ньому соц.мереж, форумів, просвітницьких 
сайтів. Інформація стала не привілеєм меншини, а побутовим змістом широкої 
публіки. Таким чином, змінилася політична комунікація, у якої з’явилися нові 
засоби, а відповідно, і цілі. Масова політична комунікація стала транслятором і 
спонсором майже всього інформаційного середовища суспільства, а засоби 
масової інформації — найважливішим політичним інструментом, важелем 
впливу. З середини XX століття багато зарубіжних вчених стали займатися 
питаннями вивчення впливу засобів масової інформації на громадську думку, 
тим самим довівши, що засоби масової інформації можуть бути хорошим 
маніпулятором. Так, наприклад, американські вчені М.Маккоумз і Д.Шоу вперше 
виявили взаємозв’язок між згаданими темами в ЗМІ і настроєм громадської 
думки, шляхом математичного кореляційного аналізу соціологічних даних і 
контент-аналізу газетних статей і телевізійних сюжетів. Саме тоді і було введено 
поняття «порядок денний», визначене як набір сюжетів і проблем, що 
вважаються найбільш важливими на той чи інший відрізок часу. «Встановлення 
порядку денного», тобто впровадження даного набору в свідомість аудиторії, 
стало основною діяльністю засобів масової інформації.  

Таким чином, сьогодні мас-медіа виконують інформаційну, освітню, розва-
жальну функції в суспільстві, формують суспільну думку і поширюють культуру 
тощо. Вплив ЗМІ на особистість дає можливість краще зрозуміти сучасний стан 
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проблеми, однак зміни, які відбуваються в суспільстві за участю мас-медіа, 
доводять необхідність подальших досліджень. Особливої уваги науковців 
потребує питання захисту особистості від негативних наслідків впливу ЗМІ.  
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8. СОЦІОЛОГІЯ ПРАЦІ:  
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ 
БЕЗРОБІТНИХ ЛЮДЕЙ ПРАЦЕЗДАТНОГО 
ВІКУ В УКРАЇНІ 
Н.П. Маринкевич  
Національний університет харчових технологій 

Різні перетворення та трансформації, які мають місце у кожній країні, досить 
часто супроводжуються низкою криз, які згодом позначаються на всіх сферах 
життя суспільства. В сучасних умовах застійної економічної кризи сформувався 
не дуже сприятливий клімат на українському ринку праці. Якщо ж раніше 
безробіття існувало через об’єктивні причини формування ринкової економіки, а 
самі безробітні були необхідним ресурсом у сфері зайнятості, то на сьогодні 
кількість безробітних громадян працездатного віку зростає стрімкими темпами і 
набуває масового характеру. Досягнення високого рівня зайнятості — одна з 
основних цілей як економічної так і соціальної політики держави. Саме 
дослідженню соціального захисту даної категорії населення присвячена запропо-
нована розвідка. Крім цього безробіття завдає значної шкоди життєвим інтересам 
людей, не даючи їм змоги застосувати свої вміння в тому виді діяльності, завдяки 
чому люди втрачають свій попередній соціальний статус, переживають 
серйозний психологічний стрес бо вимушені вирішити ряд проблем, пов’язаних 
із втратою роботи та змоги забезпечити нормальне життя своїм сім’ям. Аналіз 
основних понять та досліджень.  

Безробіття — неоднозначний і складний соціальний феномен. Існує дуже 
багато визначень цього терміну. Англійський економіст Дж. Кейнс визначив 
безробіття як соціально-економічне явище, яке виникає внаслідок деформації 
ринку праці, коли пропозиція робочої сили є меншою за попит на неї. Про 
актуальність дослідження проблеми безробіття свідчать публікації та наукові 
дослідження провідних зарубіжних та вітчизняних науковців.  

Окремі аспекти безробіття, причини його виникнення та шляхи регулювання 
окрім Дж. М. Кейнса досліджували ще Т. Мальтус, К. Маркс, Д. Рікардо, А. Пігу, 
М. Фрідмен, А. Сміт, Д. Хікс та ін. З огляду на стрімку плинність подій на 
українському ринку праці, серед публікацій у цьому напрямі можна виокремити 
праці багатьох українських учених і публіцистів, а саме Д. Горбача, Г. Леха,  
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А. Позняка, Н. Науменко, Н. Селюченко, В. Юрчишина, які здійснюють дослід-
ження зайнятості в нашій державі. 

Згідно законодавства України, зайнятість — це діяльність громадян, пов’язана 
із задоволенням особистих та суспільних потреб і така, що, як правило, 
приносить їм доход у грошовій або іншій формі. Поняття занятості є одним із 
ключових показників для визначення стану економіки та рівня соціального 
розвитку держави. Зайнятість в ринкових умовах представляє собою функцію 
ринку праці як однієї з підсистем ринкової економіки. Сама сутність економічної 
системи даного типу має на увазі необхідність існування певної кількості не 
працевлаштованого, безробітного населення, припускає деяку вибірковість у 
залученні кадрів до виробництва задля їх ефективної конкуренції і підвищення 
продуктивності праці.  

Зайнятість в Україні має свої особливості, які виникли внаслідок функціо-
нування колишньої командно-адміністративної системи, а також викликані 
сучасними трансформаційними проблемами у суспільстві: 

а) низька ціна робочої сили; 
б) значні масштаби нерегламентованої законодавством або неформальної зай-

нятості; 
в) приховане безробіття. 
Досягнення соціальної стабільності і прогресу не можливе без вирішення 

проблем соціального захисту безробітних громадян. В умовах сьогодення соціальна 
політика держави на ринку праці повинна бути спрямована на скорочення рівня 
безробіття, тобто на забезпечення можливості реалізації своєї трудової активності 
всім працездатним громадянам, що забезпечується, насамперед, нормальним функ-
ціонуванням суспільства, його еволюційним розвитком.  

Аналіз даної проблематики, дозволяє відзначити, що основною можливістю 
зниження безробіття на сучасному етапі є активізація державної політики 
зайнятості разом із загальним оздоровленням економіки держави, що має 
здійснюватися відразу в декількох напрямках, комплексно, і орієнтуватися на 
довгостроковий період. 
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9. СОЦІОКУЛЬТУРНА СИТУАЦІЯ  
В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 
Л. П. Саракун 
Національний університет харчових технологій 

Сьогодні в суспільстві активно обговорюється питання подальшої долі 
України стосовно різних сфер соціального життя: політичного, економічного, 
духовного та багатьох інших. Серед них соціокультурна сфера займає далеко не 
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останнє місце. Нові конфігурації в українському суспільстві породили в галузі 
культури як позитивні, так і негативні явища. Ситуація в означеній галузі 
характеризується певними змінами у ставленні до культури.  

Сучасна соціокультурна ситуація має одну важливу рису: розширюється база 
художньої творчості, виникають новітні організаційні форми, з’являються нові 
театри, ансамблі, асоціації учених, дослідників. Це дозволяє виявляти потенційні 
таланти і виводити їх на орбіту культури. Те, що раніше було заборонене, за роки 
незалежності легалізувалося. Це зокрема, рок-культура, різні групи, асоціації, 
рухи, течії. На арену культурної діяльності вийшли ті соціальні групи, які були 
виховані на масовій культурі і які офіційно не визнавалися. Роль нинішньої 
масової ситуації зводиться до споживання і освоєння вільного часу, цікавості і 
розважальності. Водночас для багатьох людей виникає чимало новітніх 
соціокультурних реалій. Соціальна незахищеність людини, атмосфера емоційної 
напруженості в суспільстві, відчуження від звичного культурного середовища 
позбавляють внутрішньої стабільності, психологічної захищеності. Це обумовило 
звернення до релігії як до єдиного засобу порятунку від усіх негод.  

Зазначимо, що успішний розвиток культури може бути тільки при гармонії 
соціальних, політичних і економічних умов. Матеріальний чинник постійно (а зараз 
особливо) був і залишається вирішальним. Залишковий принцип фінансування 
культури в недалекому майбутньому призведе до ще більш негативних наслідків.  

У зв’язку з переходом до ринку кризова соціокультурна ситуація стала кри-
тичною. Фінансування культури з держбюджету здебільшого замінене місцевим 
фінансуванням. У результаті спостерігається повсюдне скорочення асигнувань на 
культуру, йде скорочення мережі установ культури, друкарських видань тощо.  

Соціально незахищеними почувають себе працівники культури, заробітна 
плата яких є найнижчою порівняно з працівниками інших галузей соціальної 
сфери. Актуальною проблемою залишається масова еміграція творчої еліти за 
кордон, в результаті чого помітно відчувається уповільнення темпів модернізації 
та інновацій в культурному житті — найважливіших факторів саморозвитку 
культури і підвищення соціальної активності населення. Проведені дослідження 
свідчать, що 13 % учених готові виїхати за кордон при першій можливості, 
близько 40 % не виключають такого варіанту. Збираються виїхати найактивніші, 
найосвіченіші і молоді науковці. 2/3 можливих емігрантів молодші 40 років,  
25 % — немає і 30 років, тільки 7 % старше 50 років. Значна частина молодих 
учених у віці до 30 років орієнтовані на від’їзд. У результаті цього йде 
руйнування науково-технічного, культурно-духовного потенціалу. 

Досить небезпечним явищем стала комерціалізація культури, яка все більше 
охоплює функціонування культурного комплексу, що призводить до фінансової 
неспроможності більшості населення задовольняти культурні потреби і поглиблює 
проблеми забезпечення доступу всіх соціальних груп до вітчизняних та світових 
надбань культури і мистецтва. Комерціалізація культури призвела до створення 
атмосфери конкуренції, в якій, очевидно, перемагає сильніший. У результаті 
діалог культур рівномірно перетвориться в монолог: у країну хлинула західна 
масова культура. Зараз справжньою стає небезпека втрати державного духу 
культури і її нестримна американізація. Реакція як самого українського народу, 
так і діячів його культури на це явище різна. Одні вбачають в цьому «входження 
у світову культуру» і «залучення до загальнолюдських цінностей», інші — 
«національну трагедію». 
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Ще одним явищем стало руйнування державної системи дитячого виховання, 
негативні наслідки якого вже відчуваються — плачевне фінансове становище 
шкіл призвело до встановлення непомірної для більшості населення плати за 
навчання дітей і, як наслідок, до закриття шкіл та відлучення дітей від занять 
мистецтвом, спілкування з прекрасним. І все це робиться на фоні підвищення 
рівня злочинності, поширення пияцтва, наркоманії та інших антиморальних явищ, 
що створює передумови щодо збільшення кількості духовно спустошених 
молодих людей, не налаштованих на творчу працю. При цьому школи 
естетичного виховання закривалися в основному в сільській місцевості — саме 
там, де вони були чи не єдиними осередками культури. 

Отже, аналіз розглянутих проблем показує, що сьогодні посилюються процеси 
духовної деградації суспільства, відбувається масове знищення позитивних 
суспільних ідеалів та заміна їх антисоціальними. Виникла реальна загроза 
існуванню культури, а отже, і небезпека загрози існування самої української нації 
і державності, оскільки суспільство поступово втрачає зв’язок з історико-
культурними традиціями, що призводить до втрати усвідомлення себе єдиною 
державою і єдиною нацією. Остання може існувати і розвиватися лише тоді, коли 
вона зберігає свою національно-культурну ідентичність, коли, взаємодіючи з 
іншими народами і націями, обмінюючись з ними культурними цінностями, не 
втрачає своєрідності власної культури. 

 
22.2. ПІДСЕКЦІЯ ФІЛОСОФІЇ 

 
Голова підсекції — доц. М.Г. КІТОВ 
Секретар підсекції — доц. І.В. КЛОЧКОВ 

Ауд. А-540 

1. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ НАУКИ  
І ФІЛОСОФІЯ 
М. Г. Кітов 
Національний університет харчових технологій 

Запорукою підвищення якості університетської освіти в Україні, в тому числі 
підготовки технічних і технологічних фахівців, стає широке впровадження в 
структуру навчальних програм усіх дисциплін фундаментальних знань. Проте 
серед науковців до сьогоднішнього дня немає глибокого розуміння сутності 
проблеми фундаменталізації, яка часто ототожнюється з інформатизацією, 
комп’ютеризацією тощо. 

Безсумнівно, в сучасну епоху відбувається перехід від технізації до 
інформатизації і комп’ютеризації усіх сфер життєдіяльності суспільства. Тому 
випускник технічних і технологічних вищих закладів освіти повинен досконало 
володіти персональним комп’ютером, знати хоча б одну, а то і декілька 
іноземних мов, мати всебічну економічну підготовку тощо. Це важливі складові 
фахової підготовки спеціаліста, але вони мають опосередковане відношення до 
проблеми фундаменталізації навчального процесу. 

Для розуміння суті проблеми висловлю декілька попередніх суджень: 1) 
потреба у високому рівні фахової підготовки випускників задається жорсткою 
конкурентною боротьбою на світовому ринку технологій; 2) цей рівень 
фіксується в розроблених державою стандартах освіти, зокрема у кваліфікацій-
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них характеристиках; 3) у формуванні спеціаліста беруть участь усі без винятку 
кафедри ВНЗ, які вносять свою частку у підготовку саме його фахового рівня; 4) 
головна роль у забезпеченні підготовки фахового рівня випускників належить 
випусковим кафедрам, адже вони дають їм спеціальні знання та розробляють 
стандарти спеціальності (бакалавра, спеціаліста, магістра), до яких входять 
знання, вміння і навички, що формують викладачі всіх кафедр університету 5) 
підвищення рівня теоретичної підготовки випускника забезпечується фунда-
менталізацією навчального процесу. 

Після цих попередніх суджень можна поставити ряд проблем. Перша: які 
дисципліни задають рівень фундаменталізації при фаховій підготовці ви-
пускників? Це залежить від напряму підготовки. Для технологічних спеціаль-
ностей базовими є хімія; для механіків, енергетиків, теплотехніків — фізика. А 
які дисципліни є базовими для спеціальностей, що пов’язані з комп’ютерними 
інформаційними системами та технологіями, правом, економікою? Визначення 
базових дисциплін, які забезпечують рівень їх фундаменталізації, — це проблема, 
що потребує обговорення і уточнення. 

Друга: на яких рівнях (бакалавра, спеціаліста, магістра) має відбуватися 
фундаменталізація? Багаторівнева підготовка забезпечує не лише наступність і 
безперервність освіти, а й відбір молоді за схильностями і можливостями. Для 
деяких студентів рівень потенційних можливостей визначається рівнем 
бакалавра, для інших — спеціаліста. І лише найбільш обдаровані навчаються в 
магістратурі. Очевидно, що фундаменталізація навчального процесу повинна 
мати певні форми і межі.  

Третя: фундаменталізація має і свої власні рівні. Які ж це рівні? Першим 
рівнем є поглиблене вивчення базових дисциплін. Співвідношення між базовими 
і допоміжними дисциплінами завжди носило і буде носити конкретно-історичний 
характер як для профілю ВНЗ, так і для освіти в цілому. Воно, в кінцевому 
рахунку, визначаються потребами матеріального виробництва і жорсткими 
умовами конкурентної боротьби на ринку праці. Перед харчовою індустрією 
України сьогодні гостро постало нове завдання — освоїти виробництво 
продуктів оздоровчого і профілактичного спрямування. Це — магістральний 
напрямок розвитку індустрії харчування, який має забезпечити не лише глибоку 
комплексну переробку сільськогосподарської продукції, а й створення продуктів, 
насичених корисними для людини вітамінами та мікроелементами. Його 
реалізація потребує спеціалістів, що володіють сучасними знаннями не лише з 
технології харчування, а й глибокими знаннями з мікробіології, фармакології, 
фізіології та психології людини тощо. Тому в Національному університеті 
харчових технологій була відкрита нова спеціальність «Технологія харчових 
продуктів оздоровчого і профілактичного призначення», а нещодавно — Центр 
якості сировини та нова кафедра експертизи харчових продуктів.  

Другим рівнем фундаменталізації є математизація технічного і техноло-
гічного знання. Математика — це мова будь-якої науки. Тому справедливим є 
вислів Ньютона про те, що в науці стільки точності, скільки в ній математики. 
Фундаментальна математична підготовка є запорукою фахової технічної і 
технологічної підготовки випускників на рівні передових світових стандартів, 
запорукою високих технологій, конкурентної економіки тощо. Тому в нашому 
університеті вивченню математики приділяють серйозну увагу. Лише за останні 
10 років викладачами кафедри математики підготовлено і видано 3 підручники і 
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13 навчальних посібників з грифом Міносвіти, які були орієнтовані на засто-
сування математичних методів для аналізу інженерно-технологічних процесів. 
Науковий і методичний рівень їх досить високий. Проте головною проблемою 
при математизації технічного і технологічного знання є не наукова, а навчально-
методична. Для вищих закладів освіти проблема математизації освіти виступає 
як проблема профілізації її викладання. Технологу не можна викладати 
математику так, як механіку чи економісту. Третім рівнем фундаменталізації є 
філософсько-методологічний. Поясню сказане. Будь-яка наука при дослідженні 
природних явищ базується на певній науковій парадигмі. До неї входять: а) 
конкретно-історичне розуміння сутності самого пізнавального процесу; б) 
наявність чітко розроблених методів пізнання; в) конкретно-історична система 
одиниць за допомогою якої наука прагне описувати навколишній світ; г) система 
наукових термінів, понять; д) відкриті наукою закони тощо. Наукова парадигма 
завжди носить конкретно-історичний характер. Базуючись на історично 
визначеній парадигмі наука і прагне пізнати світ. Але на певному етапі наука 
вичерпує свою наукову парадигму. Через історичну обмеженість наявної 
парадигми далі вона неспроможна пізнавати світ і вступає у період кризи. Такі 
кризи відбуваються в науці постійно. Для прикладу можна навести кризу у фізиці 
на межі XIX–XX ст. Ця криза є показовою у багатьох відношеннях, адже 
зачепила майже всі складові методологічної парадигми науки, що й призвело до 
плутанини у поглядах вчених світового рівня. Вихід із кризи наука проробляє 
шляхом зміни напрямів своєї уваги. Якщо до кризи науку цікавив навколишній 
світ, то під час кризи наука переходить на вищий рівень свого розвитку — рівень 
самоусвідомлення (самокритики), тобто рівень філософський. Саме на цьому 
рівні наука, усвідомлюючи історичну обмеженість своїх методів пізнання, 
одиниць вимірювання тощо, уточнює або розробляє нову парадигму.  

Такі процеси самоусвідомлення наукою своїх методологічних парадигм 
відбуваються регулярно, адже світ невичерпний. До того ж такі революційні зміни 
проходять всі без винятку науки — фізика, хімія, математика, мікробіологія тощо. 
Завдяки зміні історично застарілих парадигм наука дістає змогу глибше і повніше 
пізнати світ. Отже, філософія не вноситься в науку. Сама наука в процесі свого 
функціонування піднімається на більш високий рівень свого розвитку — 
філософський. Саме в цей час об’єктивно і закономірно виникають філософські 
проблеми науки (фізики, хімії, математики, кібернетики, біології, мікробіології 
тощо). У кожній науці ці проблеми достеменно мають своє специфічне забарвлення. 
Звідси ми робимо такий висновок. Якщо правомірним є висновок, що в науці стільки 
точності, скільки в ній математики, то ще більш правомірним є таке судження: в 
науці (включаючи і математику) стільки точності, скільки в ній самоусвідомлення, 
самокритикуючої рефлексії. Без самоусвідомлення, тобто без критичного 
переосмислення наукою своїх застарілих методологічних парадигм, ні про які 
принципово фундаментальні відкриття не може бути й мови. Залишається лише 
додати, що самоусвідомлення науки — це і є філософський рівень її розвитку.  

Таке співвідношення науки і філософії знаходить поширення на Заході, хоча 
ще й не стало загальноприйнятим. Напевно тому для нас дещо незвично звучать і 
наукові ступені країн Заходу: доктор філософії з права, доктор філософії з 
математики, доктор філософії з мікробіології тощо. Проте така назва має 
відтворювати не лише загальне співвідношення науки і філософії, а й реальний 
вклад того чи іншого науковця в розвиток науки. Дійсно революційний внесок у 



 192 

розвиток своєї науки пов’язаний саме з розробкою вченим принципово нової 
методологічної парадигми науки, яку він представляє. Тому правильним буде 
висновок: поглиблене вивчення філософії є фундаментом не лише фахової 
підготовки випускників вищих навчальних закладів освіти, а й розвитку науки в 
цілому. Процес фундаменталізації навчального процесу у вищих закладах освіти 
не можна уявити без поглибленого вивчення філософії. Це аксіома. Саме тому 
вивченню філософії у НУХТ приділяють належну увагу. Велика увага 
приділяється філософській підготовці магістрів.  

Не можна обминути важливої навчально-методичної проблеми: на яких курсах 
раціональніше викладати філософію? Сьогодні філософія викладається для різних 
спеціальностей на різних курсах — від першого до третього. Як відомо, навчальні 
плани розробляють методичні комісії базових навчальних закладів. Розбіжність у 
навчальних планах, на наш погляд, фіксує не лише розбіжність у підходах, а й інколи 
нерозуміння специфіки філософського знання. Філософська рефлексія виникає як 
певний рівень у розвитку свідомості, а саме — рівень самоусвідомлення. Тому 
перенесення вивчення філософії на перший курс, як це зроблено для деяких 
економічних спеціальностей України, засвідчує лише одне — економічна наукова 
еліта не вийшла за межі марксистського тлумачення філософії як науки про загальні 
закони розвитку природи, суспільства та людського мислення і не має навіть уявлень 
про специфічні функції філософських розмислів. 

Філософія має викладатися на старших курсах. Коли студент вже ознайомився 
з основними обрисами спеціальності, опанував базові дисципліни тощо. Саме тут 
вона може найповніше проявити свою головну функцію — критичної рефлексії. 

Четверта: фундаменталізація і профілізація навчального процесу не можуть 
бути ефективними без опертяф на гуманізацію освіти. Обумовлено це тим, що 
проблема гуманітаризації освіти (особливо технічної і технологічної) породжена 
розвитком матеріального виробництва, як уречевленої форми самого технічного і 
технологічного знання. Сьогоденний рівень матеріального виробництва призвів до 
зміни самого об’єкта пізнання технічних і технологічних наук. Нині їх об’єктом є не 
традиційний інженерний об’єкт, а якісно новий, який включає людину як органічно 
невід’ємну складову своєї цілісності. Якщо раніше проектування машин і механізмів 
базувалося на досягненнях природничих наук, а гарантом їх надійності був 
інженерний розрахунок, то в сучасному автоматизованому і комп’ютеризованому 
виробництві такий підхід не спрацьовує. Без урахування фізичних, фізіологічних, 
психологічних, моральних характеристик, якостей і установок людини, котра 
включена у виробничий процес як його складова, невід’ємна частина, неможливо 
достовірно оцінити надійність техніки і технології. Таким чином, технічна і 
технологічна освіта вимагає фундаментальної підготовки не лише з математики, 
фізики, хімії, але і з ергономіки, соціальної та інженерної психології тощо. Іншими 
словами, сьогодення технічна і технологічна освіта вимагає широкої гуманітаризації. 

Гуманітаризація загальнонаукових і спеціальних дисциплін може проходити 
двояко: а) опосередковано, через світоглядний зміст фундаментальних дисциплін 
(фізику, хімію, математику), які складають методологічну базу спеціальних, 
технічних і технологічних дисциплін; б) безпосередньо, через зміну самого 
об’єкта технічного і технологічного знання через включення в нього людину, як 
нерозривну складову його частину. Перший шлях характерний для розвитку до 
автоматизованого виробництва, другий — автоматизованого.  
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Включення людини в об’єкт технічного знання веде не лише до наповнення 
його світоглядним змістом, але і перетворює технічне пізнання в акт 
самопізнання людини, адже без самопізнання людини, без усвідомлення її 
психологічних, моральних цінностей, орієнтирів та ідеалів, неможливе сучасне 
технічне пізнання, не кажучи вже про безпеку діяльності сучасного авто-
матизованого виробництва. Тепер, як ніколи, стає актуальним завдання 
забезпечити «людський вимір» розвитку науки і техніки. Жодний великий 
науково-технічний проект не може розглядатися ізольовано від людського 
контексту. Розвиток технічного і технологічного знання досягнув такого рівня 
зрілості, що його подальший розвиток потребує переборення технократичного 
підходу до самого себе. Світ технічного і технічного знання, світ техніки і 
технології становиться все більше соціотехнічним і соціотехнологічним. Технічні 
і технологічні навчальні заклади готують спеціалістів, котрі будуть створювати 
соціотехнічні і соціотехнологічні системи. Отже, сама освіта вимагає фунда-
ментальної підготовки з цілого комплексу наук про людину. Тому в університеті 
вивченню цих дисциплін також приділяють серйозну увагу.  

Такі, на мій погляд, основні теоретичні проблеми фундаменталізації навчаль-
ного процесу в технічних і технологічних університетах. Філософія у цьому 
процесі відіграє важливу роль. 

2. КУЛЬТУРА ІНФОРМАЦІЙНОГО 
СУСПІЛЬСТВА: PRO ET CONTRA 
Л.Д. Бабушка 
Національний університет харчових технологій 

Аналіз культури сучасності надзвичайно важливий, оскільки допоможе 
встановити пріоритет у розвитку як кожної людини, так і всієї цивілізації та 
переосмислити деякі тривожні моменти в культурі.  

Сучасна культура, за уявленнями американського вченого Фр. Фукуями, є 
«постісторичним світом». Таким чином він бачить в ліберально-демократичній 
системі кінець всієї історії людства, відмовляючись вірити в подальшу політичну 
еволюцію. Йому протистоїть цілий ряд дослідників, котрі вважають, що поява нових 
технічних засобів, а особливо Інтернету, сприяють зародженню нової інформації, 
відповідно, з’являється нова культура, що перетворює ментальність людини [див.: 1]. 

У сучасній культурі по-іншому сприймаються такі поняття як сім’я, дім, 
нація, мораль, моральність. Відповідно, по-новому культивується проблема місця 
людини в сьогоднішньому світі: чи є вона центром культури, чи взагалі має 
право бути ним? Це — спірне питання, оскільки ми можемо спостерігати певну 
байдужість людини, відсутність зацікавленості в перетворенні культури. Сучасне 
життя позначене певним нудьгуванням, тому навіть в політиці й науці настає 
потреба в набутті рис розважальності. Проте остання відрізняється стабільністю, 
і лише в цьому суспільстві людина може відчути себе захищеною, а її положення 
характеризується стабільністю, комфортом.  

Відтак сучасна наука разом із індустрією розваг винаходить дедалі новіші 
замінники, так званих, гострих відчуттів у вигляді комп’ютерних ігор, технологій 
кінопоказу тощо. Людина при цьому перетворюється на велику дитину, а 
оточуюча її культура — в парк розваг, що в свою чергу, призводить до вічно 
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дитячого гедонізму, відходу й випаданню з емпіричної реальності, а не до 
прогресивної трансформації.  

Проблема сутності людини та її комунікативних відносин з іншими людьми 
турбує мислителів впродовж всієї історії філософії. До питань спілкування 
звертались Сократ і Платон, Арістотель, Л. Сенека, М. Монтень, Д. Юм,  
Т. Гоббс, Б. Спіноза, І. Кант, Ф. Ніцше, А. Шопенгауер, З. Фрейд. В дослід-
женнях ХХ століття особливо виділяються концепції взаємодії та теорії 
комунікацій: вчення про інтерсуб’єктивність Е. Гуссерля, вчення про спів-буття 
Я і Ти М. Бубера, ідеї діалогізму М. Бахтіна і В. Біблера, екзистенційна 
комунікація К. Ясперса, вчення про дискурс Ю. Хабермаса, розвідки сучасних 
українських мислителів С. Кримського, В. Табачковського, Л. Костенко про 
культуромірні параметри людського буття тощо [див.: 2] 

Специфіка існування людей в умовах сучасного суспільства висуває на одну 
із вихідних позицій цінності нової культури міжособистісного спілкування, яка 
виступала б умовою комфортного існування людини в інформаційному 
насиченому середовищі. Інформація обумовлює розвиток не лише матеріального 
виробництва, але й соціальних відносин, культури, комунікації, постає одним із 
факторів розвитку сучасного суспільства періоду глобальних змін.  

Глобалізація, як багатогранний процес, характеризується явищами, які 
обумовлюють собою неоднозначне відношення до них [див.: 3]. Усвідомлюючи 
позитивний вплив нових інформаційно-комунікативних технологій на сферу 
культури повсякденності, багато вчених відчувають відверту тривогу з приводу 
негативних тенденцій глобалізації: уніфікації, стандартизації, нівелювання 
цінностей, втрата суб’єктивної ідентичності, спрощення культурних утворень 
тощо. Таким чином, для сучасного інформаційного суспільства притаманна 
транснаціональна інформаційна культура.  

Культура інформаційного суспільства обумовлює ряд специфічних особи-
востей сфери спілкування. До них варто віднести:  

1) збільшення комунікативного простору, поля формування відносин, які не 
обмежуються ролями, ритуалами, соціальним статусом;  

2) виникнення нових форм соціальної взаємодії, утворення нових соціальних 
груп, нових субкультур;  

3) піднесення ролі особистості, індивідуума, при зниженні ролі її соціального 
статусу;  

4) велика зовнішня комунікативна активність при майже відсутніх смислах, спіл-
кування ради спілкування, домінування не смислу, а системи передання інформації. 

Підсумовуючи вищевикладене, насамперед варто зауважити: попри все, в 
культурі інформаційного суспільства відбувається непомітна підміна знання 
інформативністю, щодо якості останнього, то воно схоже на ріст знання при 
втраті мудрості… 
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3. ПОКОЛІННЮ НАРОДЖЕНИХ В УКРАЇНІ 
В.Я. Пічкур  
Національний університет харчових технологій 

Наука про спадковість (генетика) вчить, що людина успадковує від своїх 
предків не лише фізичні, а й духовні властивості. Для розуміння духовності і 
сили нації, необхідно пізнати, насамперед, духовність її предків. Тобто, одним із 
важливих джерел самосвідомості народу є його історична пам’ять, яка 
«закодована» архетипами на ментальному рівні. 

Кожний народ самоідентифікує, самоусвідомлює себе, виражаючи при цьому 
свою ментальність, специфічні риси духовності, котрі й проявляються у націо-
нальній міфології та філософії. Сучасна національна міфологія — це не архаїчна 
свідомість первісного суспільства, а синтетична (за формою свого існування) 
самосвідомість народу. Являючи собою цілісний ідеальний аналог можливого 
реального буття нації, вона виступає всезагальним принципом гармонізації її 
суспільного буття в масштабах всього світового соціуму [див.: 1, с. 5–14]. 

З огляду на процес розбудови української державності необхідність переос-
мислення історичних витоків народу набуває гострого політичного, культуроло-
гічного та освітянського значення. Бо, не усвідомивши, хто ми і звідки, як ми 
зможемо збагнути — куди, в якому напрямі має розвиватися українська держава. 
Збудити приспану прапрадівську віру у свої сили і гордість за свою національну 
приналежність допомагає національна школа, національна література і, 
насамперед, історичні праці. 

Саме через архетипічне кодування історичної пам’яті до джерел становлення 
української національної філософії слід віднести літописи. Але ця джерельна база 
потребує додаткового методологічного витлумачення, адже літописи писалися 
православними церковними книжниками під «наглядом» руських князів. Тобто, в 
літописах, зрештою, фіксується процес становлення і самоусвідомлення саме 
руської, а не української народності. Не випадково з роками літописи стають все 
більш промосковськими, а події подаються через призму інтересів московських 
князів. Тому без всебічного і скрупульозного прочитання літописів вичавити із 
свідомості українства відчуття меншовартості навряд чи можливо. Головним є те, 
що в літописах висвітлюються події самоусвідомлення іншого, навіть неслов’янсь-
кого народу, основні парадигми ментальності якого є протилежними чи навіть 
ворожими для української самобутності. «Навіть сьогодні ми не маємо жодної 
книжки справжньої історії України. Тобто, не сухого переліку, каталогу історичних 
подій, а аналізу тих сил, що ті події творили, аналізу сил, що будували і руйнували 
державу і націю. Зробивши аналіз, можна тоді зробити і синтез. Кажучи корот- 
ко — то буде національна доктрина, що стане дороговказом, компасом для 
наступних поколінь» [3, с. 237], — стверджує П. Штепа.  

Уже сьогодні можна зробити певні прогнози, виходячи з найпростішого 
аналізу історичних даних. П’ять тисяч років тому в Праукраїні існувала 
величезна — від Волги по Дунай — держава. Були великі поселення з кількох 
тисяч осель. Культуру тих людей археологи назвали трипільською. Київ заселяли 
люди за Трипільської доби 5 тисяч років тому, за Скіфської і Сарматської — 2 
тисячі років тому, а надалі — безперервно. Отже, можна зробити припущення, 
що Київ є чи не найстарша столиця Європи.  



 196 

П. Штепа пише: «Від скіфської доби, аж до 18 ст. українець орав своє поле зі 
зброєю при боці. Тобто, понад 2 тисячі років українець не був пригнобленим 
гречкосієм, духовним рабом, а вільним вояком-рільником водночас. І навіть 
пізніше кріпацтво не зробило українського селянина духовним рабом. Кожен 
кріпак знав, а найголовніше відчував, що він може, має силу сам скинути кайдани 
неволі, втікти у вільний, безмежний український степ, що рятував українця від 
духовного рабства» [там само, с. 299].  

Почуття власної гідності — основа духовного аристократизму. Чужинців, які 
відвідували Україну, дивував аристократизм українських селян. Незважаючи на 
гноблення український селянин залишався духовним і культурним аристократом. 
П. Штепа підкреслює: «Теперішнє пригноблення, покірність нашого селянина — 
це лише неглибокий, поверховий вплив (лише 200 років кріпацтва у 5-
тисячолітній історії). А таке не є спадковим і мине у вільній Україні» [там само]. 
Культ нації є другим після релігії джерелом сили народу. Національні традиції 
дають народові непереможну силу витримати ворожий духовний, ідейний, 
культурний наступ на нього, і навіть фізичний. 

Статистичні, та інформативні видання на сьогодні фіксують наступне — час 
працює на Україну. З кожним наступним поколінням українець стає більш 
патріотичним, відповідальним та інтелектуальним. Покоління, яке є носієм 
російсько-совкових цінностей, природно відходить, а йому на зміну приходить 
нова генерація української більшості. Відтак аналіз останніх років переконливо 
свідчить, що відбулася часткова зміна поколінь. Це і є основною причиною змін 
на соціально-політичній карті України. Замість старого совкового покоління, яке 
у своїй більшості є носієм «кріпацьких» меншовартісних комплексів, приходить 
нове — генерація «народжених в Україні» [див.: 2]. 
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4. ФІЛОСОФСЬКІ ПОГЛЯДИ ЛЕСІ 
УКРАЇНКИ 
Ю.В. Желуденко 
Національний університет харчових технологій 

Вагоме місце в історії суспільно-політичної думки України кінця XIX — 
початку XX ст займає Леся Українка. Вона була не лише видатною письмен-
ницею та громадсько-політичним діячем, а і представником прогресивної 
філософської думки України. Філософські погляди Лесі Українки формувалися 
під впливом визвольного руху і базувалися на критично осмисленій філософській 
думці попередніх періодів. 

У тлумаченні явищ природи Леся Українка стояла на матеріалістичних 
позиціях. Вона говорила, що матеріалістичний світогляд єдиний найправдивіший 
і він, холодний, але здоровий, мов холодний гірський вітер серед спекоти в 
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долині, що вимітає всяку нечисть з-межи людей. На її переконання матерія існує 
вічно, вона нестворима та незруйновна. З творчості видно, що вона вважала 
матерію активною, такою що в самій собі має стимули безперервного руху, 
вічних перетворень. Світ, єдиний в своїй матеріальній основі, керується прита-
манними йому законами розвитку. Визнання пануючої в природі закономірності 
виключає допущення всіляких фантазій, ідеалістичних і містично-спіритичних 
вигадок представників ідеалістичної філософії. 

Вона виступає проти фаталізму та наперед визначену доцільність у світі. Водночас 
не підпримує твердження про те, що все визначають випадковості. На думку письмен-
ниці, випадковість має місце та відіграє свою роль, але не слід її переоцінювати. 

Для Лесі Українки немає безпричинних явищ, подій, предметів, у природі та 
історії панує необхідний закономірний зв’язок явищ, а не хаос та гра випадку. 

Пропагуючи матеріалістичний світогляд, в той же час поетеса виступає проти 
матеріалізму грубого, що включає визнання дійової сили ідей. Вона осуджує 
вузький і обмежений матеріалізм, нехтування великою силою ідей, якими 
проймаються люди. 

Сила ідей, на її думку, полягає в тому, що вони є ідеями людей, які 
використовують їх для практичного втілення ідеалів. Ідея — велика дійова сила, 
яку необхідно направити на боротьбу за рішучу зміну соціально-політичних 
відносин. Філософію слід використати як знаряддя боротьби для розв’язання 
найважливіших соціальних проблем. Леся Українка вимагає від філософів 
практичної діяльності та рішучої боротьби. Вона виступає за життєвість та 
дієвість пізнавального процесу. 

У тлумаченні явищ дійсності поетеса виступала як діалектик. Вона намагалася 
вивчити та розглянути те, що її цікавило по можливості всебічно, і в процесі 
руху, а не спокою. Письменниця стверджує, що не можна бути «натуралістом-
метафізиком» який твердить про вічність та незмінність предметів світу, 
необхідно виходити з ідеї зміни та розвитку природи та суспільного життя. У 
статті «Утопія в белетристиці» вона, говорячи про майбутній соціалістичний лад, 
створений на наукових засадах, розглядає його в нерозривному зв’язку з усім 
попереднім ходом історичного розвитку. Це свідчить про конкретно-історичний 
підхід письменниці до явищ суспільного життя та про визнання руху як 
невід’ємної частини матеріальної, в тому числі і суспільної, дійсності — не 
можна уявити собі ліс без дерев, життя без руху. 

Вона виступає за відсутність абстрактної істини, необхідність враховувати 
умови, місце і час існування того чи іншого природного або історичного явища в 
науковому дослідженні і практично-політичній діяльності.  

Леся Українка загалом визнавала розвиток як перехід від одного якісного стану 
явищ до іншого їх якісного стану через попереднє нагромадження кількісних змін. 
На її думку процес розвитку явищ супроводиться суперечливістю, боротьбою 
протилежних тенденцій; явища природи і суспільства народжуються, розвиваються і 
вмирають рівночасно і рівномірно. В «Замітках з приводу статті «Політика і етика»« 
поетеса виступає проти догматизму, за діалектичну оцінку тих чи інших явищ. 
Догматизмові вона протиставить науковий, або практичний релятивізм, що не визнає 
ніяких «абсолютів». Не можна безглуздо стояти на грунті визнання якогось 
«абсолюта» або «золотої середини», примиряючи два супротилежні світогляди. 

Вона схильна була розглядати діалектику лише як прийом, що допомагає 
викривати неправильну аргументацію і тим самим добиватися з’ясування істини. 
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На думку Лесі Українки діалектика є надійним засобом викриття всіляких 
софістичних вивертів противника. На основі цього можна сказати, що вона 
розуміла діалектику в її початковому значенні — лише як засіб розкриття 
суперечностей в поглядах противника, а не як метод наукового дослідження і 
революційного перетворення світу. 

Проте, викриваючи догматизм і притримуючись історичної точки зору, Леся 
Українка стверджувала, що за певних умов необхідно вимагати однозначної 
відповіді на певне питання. На її думку, часто, особливо в питаннях класової 
боротьби, не можна відповідати в дусі золотої середини, а просто так чи ні з 
відповідним мотивуванням та задовольнятись самим лише «гіпотетичним 
міркуванням». Щоб визначити в предметі головне, вирішальне, необхідно йти 
далі гіпотези — в напрямі розкриття дійсних зв’язків і відношень предмета. 

Її діалектика завжди наповнювалась реальним життєвим змістом, тобто 
поєднувалась з матеріалістичним розв’язанням основного філософського 
питання, з боротьбою за революційну зміну суспільного життя. 

Науковий керівник: М.Г. Кітов 

5. СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В 
УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО 
СУСПІЛЬСТВА 
С. О. Степанчук 
Національний університет харчових технологій 

Актуальність теми дослідження обумовлена різким зростанням значення і 
статусу інтелектуальної власності в еру інформації. 

Стрімкий розвиток телекомунікаційних технологій, що носить глобальний 
характер, привів до зміни суспільних стереотипів передачі інформації.  

Онтологічний статус інформації відрізняється від статусу матеріальних об’єктів, 
дозволяючи здійснювати копіювання за частки секунди без істотних витрат. Ця 
відмінність спричиняє серйозні соціально-філософські наслідки, позначаючись на 
всіх сферах життя інформаційного суспільства [див.: 2, с. 45–47]. 

Закони про інтелектуальну власність ґрунтуються на колишній концепту-
альної моделі і не відповідають зміненим реаліям. Це призводить до великої 
кількості проблем, що виникають при спробі захистити інтелектуальну власність 
в умовах інформаційного суспільства.  

Недостатня увага до питань, пов’язаних з регулюванням інтелектуальної влас-
ності, призводить до ослаблення позицій наукового сектора та демотивації авторів.  

У 1967 р. була організована ВОІВ (Всесвітня організація інтелектуальної 
власності), в 2000 р. була прийнята Хартія глобального інформаційного 
суспільства. Проте як і раніше процвітає «піратство». Всі пропоновані на 
поточний момент спроби вирішення проблем неефективні, оскільки концепції, на 
яких базується інституціоналізація інтелектуальної власності, не враховують 
глибинних соціально-філософських аспектів проблеми. 

Сформована ситуація вимагає розгорнутого соціально-філософського аналізу 
існуючої моделі захисту інтелектуальної власності, який дозволить виявити 
причини неефективності використовуваних методів захисту у сфері авторського 
права і можливість їх подальшого розвитку.  
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Вирішення зазначених проблем потребує теоретичного осмислення соціально-
філософських аспектів інтелектуальної власності, оцінки необхідності її перетво-
рення з урахуванням потреб часу, а також розробки альтернативної концепції, що 
передбачає можливість реалізації більш ефективних соціальних механізмів 
регулювання питань, пов’язаних з інтелектуальною власністю [див.: 1, с.121]. 

При наявлності юридичної літератури з проблеми інтелектуальної власності, 
звернення до даної теми у філософській літературі, не так поширене. Базові 
принципи теорії інтелектуальної власності були закладені ще французькими 
просвітителями кінця XVIII століття — Вольтером, Дідро, Гольбахом, Гель-
вецієм, Руссо, що розробили «теорію природного права» [див.: 3, с. 278]. 

До кінця XX століття не виникає потреби у виявленні власне соціально-
філософських аспектів інтелектуальної власності. У всій своїй повноті вона 
вперше постає в епоху постіндустріалізму. 

Д. Белл і А. Тоффлер актуалізували питання про цінність інформації в 
сучасному світі; М. Кастельс ввів поняття «інформаційного капіталізму» і 
розробив положення про роль інформаційних потоків в організації «середовища 
інновацій» мережевого суспільства, стверджуючи, що інформаційний спосіб 
розвитку представляє новий шлях створення багатства; Г. Шиллер 
проблематизував тезу про те, що інформація повинна перетворитися в товар, 
тобто доступ до неї все частіше буде можливий тільки на комерційних засадах. 

У вітчизняній філософії інтерес до аналізу ідеальних об’єктів, які виступають 
результатом творчої духовної діяльності і мають тенденцію до відчуження, 
спочатку був пов’язаний з виявленням творчих потенцій людини як суб’єкта 
праці. Не вводячи поняття інтелектуальної власності для характеристики 
продуктів інтелектуальної праці, філософи замислювалися про можливості 
перетворення цих продуктів в об’єкт товарно-грошових відносин, висловлюючи 
тривогу про їх дегуманізацію [див.: 1, с.35]. 

Проблема інтелектуальної власності довгий час перебувала на периферії 
філософського інтересу. Філософські роботи, присвячені аналізу власне інтелект-
туальної власності, з’являються лише в 90-х роках XX століття.  

При різноманітті філософських публікацій і широті охоплення різних аспектів 
проблем інтелектуальної власності, вони як і раніше залишаються слабо 
розробленими у вітчизняній філософії, фактично немає робіт узагальнюючого 
характеру, не вироблено єдиних концептуальних підстав для її міждис-
циплінарного дослідження, не в повній мірі сформований категоріальний апарат.  
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6. ВІДМІННІСТЬ КАТОЛИЦЬКОЇ  
ТА ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКОВ 
В.В. Софілканич 
Національний університет харчових технологій  

Перші п’ять століть існування християнська церква була під владою 
авторитету Папи Римського. Це завдавало безліч труднощів східним церквам, що 
концентрувалися навколо Константинополя. Суперечності виявилися неприми-
ренними. Розкол у християнстві став неминучим. Незважаючи на спроби подо-
лати його, він існує і в наш час. 

Християнство ділиться на три основні напрями: католицизм, православ’я і 
протестантизм. Але не існує єдиної Протестантської Церкви (протестантських 
деномінацій у світі кілька тисяч), а Православна Церква включає в себе кілька 
незалежних один від одного Церков. Католицтво — це одна Вселенська Церква 
(найбільше відгалуження у християнстві), об’єднує майже 60 % християн, вважає 
себе представницею першої форми їх релігії. Всі її частини в різних країнах світу 
знаходяться в спілкуванні між собою, поділяють єдине віровчення і визнають Папу 
Римського своїм главою. За століття після розколу в ній склалися догмати, культові 
ритуали й обряди, що суттєво відрізняються від православних. По-перше, в 
католицизмі і православ’ї по-різному тлумачиться догмат сходження Святого Духа: 
у католиків — від Бога-Отця і Бога-Сина, у православних — від Бога-Отця. По-
друге, немає згоди між католиками та православними і з питання щодо буття людей 
після їхньої смерті. У православ’ї — це Рай і пекло, у католицизмі — ще й 
чистилище. По-третє, католики і православні по-різному виконують обряди своїх 
таїнств. Католика, у процесі хрещення, обов’язково окроплюють водою, а 
православного — занурюють у воду; під час причастя католику дають попробувати 
прісного хліба, а православному — хліба, приготованого на дріжджах; православний 
сповідується перед кожним причастям, а католик — обов’язково один раз на рік; 
миропомазання у православ’ї відбувається після хрещення, а в католицизмі — у 
семи-дванадцятирічному віці. У православ’ї існують три ступені священства: 
диякон, священик (ієрей), архієрей. Патріарх (від гр. — родоначальник) — глава 
православної церкви. Він обирається собором вищого духовенства, організовує і 
контролює роботу церкви, міжцерковні зв’язки, присвоює релігійні титули і 
відзнаки. У католицизмі священство теж троїсте: єпископ, священик (пресвітер) і 
диякон. Папа — глава католицької церкви і одночасно єпископ Рима. Його 
офіційний титул такий: «Єпископ Рима, Намісник Ісуса Христа, Наступник Глави 
Апостолів, Первосвященик (Верховний Понтифік) Вселенської Церкви, Патріарх 
Заходу, Примас Італії, Монарх держави-міста Ватикану». Таким чином, Папа 
виконує три посади: єпископа Рима, пастиря вселенської церкви і глави держави 
Ватикан. Між католицькою і православною догматикою є й інші суттєві відмінності. 
Так, у католицизмі духовенство зобов’язане дотримуватися целібату (від лат. — 
неодружений) — безшлюбності, що була встановлена Папою Григорієм VII. У 
православ’ї безшлюбність передбачена лише для представників чорного (чернечого) 
духовенства. Вони відмовляються від мирського життя, дають обітницю 
благочестивої поведінки, послуху й у богості, носять чорний одяг, що постійно 
нагадує їм про дану обітницю та глибоке смирення; отримують за свою жертовність 
благословення церкви. 
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У католицизмі та православ’ї є також відмінності у відправленні культу. По-
перше, в католицьких храмах (костьолах) богослужіння відбувається латиною, 
хоч більшість віруючих нею не володіють. Воно супроводжується органною 
музикою, а парафіяни моляться сидячи. У православних церквах богослужіння 
здійснюється державною мовою, без музикального супроводу, а парафіяни 
моляться стоячи. По-друге, православні храми облагоджуються іконами, 
лампадами, свічками, а католицькі — скульптурами Ісуса Христа, Діви Марії, 
святих. По-третє, католики хрестяться долонею правої руки, зліва направо, а 
православні справа наліво, трьома пальцями: з’єднують у пучку великий, 
вказівний і середній пальці, що символізує Божу Триєдність, Пресвяту Трійцю: 
Бога-Отця, Бога-Сина і Святого Духа. Два інші пальці, безіменний і мізинець, 
зігнувши, притискують до долоні, що символізує два єства в Ісусі Христі — Боже 
і людське (старообрядці виконують хресне знамення двоперстям). Таким чином 
ці відміності, на наш погляд, не є настільки суттєвими, щоб забороняти 
визнавати православним католицьку віру, а католикам — православну. Такий 
поділ штучно нав’язаний керівництвом церков, адже кожна церква не хоче 
втрачати своїх вірян, які приносять їй прибуток. Тому й не хочуть об’єднання. 
Хоч деякі догмати більш вірні в православних, а деякі в католиків. Не дивлячись 
на відмінності, католики і православні сповідують і проповідують по всьому 
світу одну віру і одне вчення Ісуса Христа. Колись людські помилки і 
упередження роз’єднали мирян, хоча віра в одного Бога їх об’єднує. Ісус молився 
про єдність Своїх учнів. Його учні — це всі: і католики, і православні. 
Приєднаємося ж до Його молитви: «Щоб були всі одно як Ти, Отче, в Мені, і Я в 
Тобі, так і вони нехай будуть в Нас єдине, — щоб увірував світ, що Ти послав 
Мене» (Ів. 17, 21). Невіруючий світ потребує нашому спільному свідченні про 
Христа. Слід зауважити, що Католицька Церква визнає, що помісні Православні 
Церкви — справжні Церкви, що зберегли апостольську спадкоємність і справжні 
таїнства. Не випадково Символ Віри у католиків і православних один. 

Науковий керівник: М.Г. Кітов 

7. ВПЛИВ ІНТЕРНЕТУ НА РЕЛІГІЙНІ 
ПОГЛЯДИ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ 
Т.В. Ярова  
Національний університет харчових технологій 

Сьогодні все більше Інтернет наповнюється різноманітними виявами людської 
активності. Не стала осторонь й релігія — все більше християнських ресурсів 
наповнює всесвітню мережу. Інформативність, тональність та спрямування хрис-
тиянських сайтів часто різниться. Релігійна специфіка накладає на «християнський 
коннект» певні зобов’язання, слугує критерієм добору матеріалів. 

Важко уявити, але років з десять тому більшість християнських ресурсів часто 
обмежувалися формфактором «сайт-візитівка». Українці тоді тільки починали 
активно вступати в фазу активного використання Інтернету. Сьогодні ж 
християнська активність в мережі доволі висока — церква по-новому відчула 
актуальність своєї місії — проповідувати Слово Боже. Місіонери вже не виглядають 
такими, як років сто тому — їм не треба тепер йти в джунглі до дикунів, не треба 
пливти на невідомі острови, не треба їхати до екзотичних країн — їм потрібен лише 
комп’ютер із доступом до Інтернету й палаюче серце християнина. 
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Саме Інтернет розширює можливості відкритих проповідей не лише 
протестантським рухам, але й надихає на новий рівень проповіді традиційно 
консервативних православних і католиків. Католики навіть «призначили» 
покровителя Інтернету — святого Ісідора. Протестанти ж вже готують 
спеціальних фахівців — т. зв. «мережевих євангелістів». Ось декілька цитат з 
їхніх рекламних постів: «72 користувачів Інтернету читають блоги, 85 % 
дивляться відео он-лайн, більш ніж 50 % беруть участь у соціальних групах 
(вконтакті, однокласники тощо). Це величезна аудиторія, яку ви можете й 
повинні досягти своїм посланням». Далі реклама розкриває доволі привабливий 
аспект: «Тільки уявіть собі! Тисячі людей і жодних витрат на створення Інтернет-
місії, окрім оплати доступу в мережу». 

Звісно, що подібний підхід до популяризації релігії ще не став системним — 
поки тільки зароджуються основи «віртуальної церкви». Але вже в самих 
«Однокласниках» знаходимо безліч молитовних груп, віртуальних спільнот і 
проповідників. За допомогою ще більшої візуалізації відбуваються й спроба 
справжнього моделювання церкви в Інетренеті — відвідувачі бачать себе 
маленькими фігурками у змодельованому на екранах моніторів у приміщенні. 

Але спроба нести християнську вістку в Інтернеті буває складнішою за похід 
місіонерів у первісні джунглі. Вседозволеність у всесвітній мережі часто стає 
причиною допуску до аудиторії найбільш деструктивних і хижих сил. 
Християнські сайти часто-густо піддаються атакам сатанистів. Та й загальна 
проблематика присутності в Інтернеті численних аморальних матеріалів 
становить собою відверте протистояння з церковним рухом, що сповідує ідею 
«чистого Інтернету». Не кажучи вже й про «внутрішні» церковні загрози — в 
боротьбі за душі відвідувачів під личиною християнства часто виступають 
тоталітарні секти. Та невпинне зростання технологій неминуче змушує церкву 
органічно влитися в безмежжя Інтернету з своїми цінностями.  

В Україні церква здавна була осередком освіти і науки, каталізатором 
літературного та мистецького рухів. Звичайно, сьогодні позиції церкви в нас (так 
і за кордоном) трохи інші — її роль в суспільному прогресі заступили поза 
церковні сили, що часто дистанціюються від релігійних позицій. Але нова-
торський імпульс не згас — й сьогодні віруючі мають можливість розбудовувати 
християнські ресурси Інтернету, що вдовольнить їхню потребу у релігійних 
матеріалах і сприятиме проповіді Євангелія. 

Спектр новітніх технологій, що пропонуються християнською спільнотою, 
доволі широкий — це освітянські проекти, Інтернет-радіо, Інтернет-телебачення, 
сайти завантаження християнської аудіо/відео продукції, он-лайн бібліотеки 
тощо. Особливим попитом користуються сервіси спілкування та молитовної 
підтримки. Наприклад, на сайті http://molitva.ru/ є можливість будь-кому 
розмістити свою молитовну потребу. Потім цю потребу (хвороба, робота, 
депресія тощо) інші користувачі Інтернету «підтримують» — моляться за неї. В 
середньому це десь 30–100 осіб, що натиснули кнопку «підтримую». 

Великим джерелом християнської інформації слугують сайти для скачування 
релігійних матеріалів. Найбільш значні з них — позаконфесійні. На них 
розміщуються матеріали основних християнських конфесій — православних, 
католиків і протестантів. При цьому переважну більшість становлять матеріали 
протестантських церков — в них багато молоді, що активно користується 
Інтернетом. Інколи виникають правові колізії — самі виконавці християнських 
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пісень звертаються з вимогою прибрати їхні твори з списку закачок, бо це 
порушує авторські права. Переважна ж більшість чи змирилася з цим, чи самі 
надають свої твори для вільного розміщення. 

Безумовно, що зв’язок церкви з Інтернетом буде зростати. Багато функцій церкви 
в майбутньому будуть зрощуватися з віртуальним світом людини. При цьому церква 
виступає вже як спільність людей у духовних шуканнях, а не як конкретна будівля 
чи деномінація. Однак Інтернет не зможе замінити реальне відвідування церкви, 
причастя та живе спілкування. Просто церква оперативно відповіла на виклик часу, 
інтегрувалася в мережу зі своїми цінностями та закликами. І це не випадково — 
церква свого часу відігравала значну роль в зародженні та формуванні освіти, 
книговиданні, збереженні й поширенні інформації. Сьогодні вона не хоче втрачати 
історичний шанс донести віру до кожного бажаючого. 

Науковий керівник: М.Г. Кітов 

8. «УТОПІЯ» ТОМАСА МОРА, ЯК РЕАКЦІЯ 
НА СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ СТАН У 
ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ 
В.І. Кулініч 
Національний університет харчових технологій 

Розвиток суспільства на будь-якому етапі завжди має відображення у літературі, 
мистецтві, науці і, безперечно, філософії, тобто у всіх сферах людської життє-
діяльності, що здатні дати наступникам характеристику певному історичному 
проміжку часу. Одним із таких яскравих прикладів, що, на мою думку, характеризує 
епоху Відродження є творчість Т. Мора, юриста, поета, драматурга, знавця мов, 
політичного діяча, лорд-канцлера Англії, видатного гуманіста.  

Серед усіх творів цієї багатогранної обдарованої особистості варто виділити 
поему «Утопія», твір, який написано двома мовами: англійською та латинською. 
Поема складається з двох частин. Перша відображає реалістичну картину 
соціальної несправедливості та нерівності у соціально-політичному житті Англії 
за часів правління Генріха VІІ та його сина Генріха VІІІ. Друга частина описує 
життя на острові Утопія, у державі з ідеалізованим соціально-політичним 
режимом, де панує «рівність і братерство». Оповідь здійснюється у вигляді 
діалогу між автором, Петром Егідієм, не менш видатною особистістю серед 
гуманістів ХVІ століття, та видуманою особистістю, старим моряком Рафаїлом 
Гітдодеєм. І перша, і друга частини були використані К. Марксом у «Капіталі». 
Перша була приведена як приклад зародження капіталізму. Він виникає не як «… 
наслідок «бережливості» майбутніх капіталістів, що стверджують буржуазні 
вчені, а як наслідок жорстокого, насильницького обкрадання селян» [1, с. 726 – 
727]. Головною заслугою Т. Мора вважається те, що він не лише констатує факт 
народної бідності, а й наважується поставити більш глибоке питання: у чому 
причина негідності існуючого суспільного устрою європейських держав [див.: 2, 
с. 58]. Як відгук на поставлене питання пропонує відповідь — варіант побудови 
гармонійного суспільства у рамках гуманістичного світогляду на основі 
принципів Платонівської ідеальної держави на острові, назва якого з грецької 
перекладається — «острів, якого не існує».  
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Для того щоб розуміти хід думок Т. Мора під час написання даного твору 
варто зазначити, чому саме гуманістичний напрямок мислення був обраний 
автором. Починаючи з юнацьких років він, як син юриста навчався в 
Оксфордському коледжі, де у нього зав’язались дружні відносини зі знавцем мов, 
мандрівником, літератором та філософом-гуманістом Еразмом Ротердамським, 
які тривали протягом всього життя. Зважаючи та свою освіту, знання мов та 
володіння ораторським мистецтвом молодий юрист був обраний як кандидат у 
депутати від палати общин, де під час одного із своїх виступив піддав гострій 
критиці фінансову діяльність Генріха ХVІІ, наслідком чого стали: його 
абсолютна підтримка депутатами, подальший розпуск палати та необхідність 
Мора тривалий час уникати політичної діяльності. Після смерті короля і зміни 
влади спостерігаються прояви незадоволення критичним становищем більшої 
частини населення країни. Зважаючи на релігійно направлену освіту нового 
короля (Генріх ХVІІІ був другим сином і йому передбачалась церковна кар’єра) 
та захопленість його гуманістичними ідеями у роки юності, у суспільстві жевріла 
надія, що ситуація у державі зміниться. Від сподівань на позитивні зміни Т. Мор 
пише хвалебну поему «На день коронування Генріха ХVІІІ» у якій засуджує 
беззаконня попередника. Але вже через незначний час стало очевидним, що 
внутрішня політика не зміниться, тиранія демократією не стане, тому, як реакція 
на марні надії, з’явилася «Утопія».  

Аналізуючи другу частину книги доречно вказати на особливості внут-
рішнього устрою суспільства. Головне місце посідає сім’я, як «ланка», де 
головними над жінками є чоловіки, а над молодшими дорослі. Варто зазначити, 
що Т. Мор виділяє особливе місце жінкам, вважаючи, що їх вторинне місце не є 
обґрунтованим, остільки «той, у кого є розум, повинен його розвивати». Це були 
не лише голослівні слова, оскільки він впродовж свого життя приділяв значну 
увагу освіті власних дочок. Працювати зобов’язані були всі, але робочий час був 
обмежений до шести годин на добу, інша частина виділялася для саморозвитку. 
Зважаючи на думку Т. Мора про те, що людина найбільше творіння природи і 
має вдосконалюватися, ці слова є обґрунтованими. Щодо керівництва, то в Утопії 
кожного року обирався сенат серед найстарших її членів, оскільки «.. розуміє 
сенат, що створений народом, а король же вважає, що для нього створений 
підлеглий народ..» [3, с. 78]. Максимальна провина наказується рабством, на 
відміну від дійсної картини, адже у той час в Англії за найменшу крадіжку 
виносився смертельний вирок. 

Загальний висновок такий: Утопія була гуманістичною реакцією на 
деспотичну політику не лише в Англії, а й у Європі. Книга стала популярною за 
короткий проміжок часу, а вчення Т. Мора стало теоретичним джерелом, однієї з 
трьох складових частин марксизму — теорії наукового соціалізму. В наш час 
слово «утопія» позначає ідеалізовану світобудову. 
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9. РОЛЬ ЦІННОСТЕЙ У ЖИТТІ ЛЮДИНИ 
К.В. Золотоверх  
Національний університет харчових технологій. 

Судження про людські цінності ввійшло в науку порівняно недавно (із 
середини XIX ст.). Філософське осмислення природи і суті цінностей привело до 
створення аксіології (від грец. axios — цінність), філософського вчення про 
цінності. Під цінністю розуміють властивість суспільних явищ, процесів, пред-
метів призначених задовольняти певні потреби соціальних суб’єктів. На відміну 
від потреб, цінності є стимулами власне людської діяльності, що надають їй такі 
ознаки, як свободу та суб’єктивно заданий сенс. У виборі цінностей людина 
вільна. Як правило, поняття «цінність» має два значення: перше, цінність — це 
будь-яке матеріальне або ідеальне явище, що має значення для людини, заради 
якого докладають зусиль, тобто цінністю є те заради чого люди живуть, діють, 
здійснюють вчинки; друге, цінність — це властивість, ознака явища, характер-
ристика, значення чогось для людини. Класифікація цінностей можлива за 
багатьма критеріями: за об’єктивними характеристиками явищ; за суб’єктами; за 
типами потреб суб’єктів. У системі духовних цінностей важливе місце посідають 
моральні. Моральні цінності — це різні форми вираження моральних вимог, 
норм і принципів моралі, моральні ідеали, поняття добра, справедливості, честі, 
гідності, обов’язку, життя людини, її моральні якості, моральні характеристики 
вчинків, діяльності та стосунків тощо. Моральні цінності виступають основою і 
критерієм для формування моральної оцінки та шкалою для співставлення оцінки 
явищ життя, вчинків людини. Моральні цінності є добром і для людини, яка 
здійснює їх вибір, і для її оточення, на яке цей вибір впливає. У процесі 
міжособистих стосунків цінностями виступають добро і справедливість, що 
орієнтують на створення умов, за якими забезпечується мир і злагода між 
людьми, захист людського життя [див.: 1; 3].  

Цінність — це поняття, яке вказує на людську, соціальну і культурну 
значимість певних явищ і предметів діяльності. Цінність є особливим типом 
світоглядної орієнтації людини, уявленнями, які склалися в тій чи іншій культурі 
про ідеал, моральність, добро, красу. Будь-які події та явища в природі, 
суспільстві, житті індивіда сприймаються ним не лише за допомогою науково 
обґрунтованих теорій, а й пропускаються через призму власного ставлення до 
них. Формування поняття «цінність» пройшло складний історичний шлях. Варто 
доторкнутися до історії тих поглядів на цінність, які є найважливішими для 
сучасного розуміння цього поняття. Цікавим твердженням давньогрецької 
філософії є те, що найвищим мірилом цінності та найвищою цінністю є людина. 
Відома теза Протагора: «Людина є мірою всіх речей». В античній і середньо-
вічній філософії ціннісні характеристики включалися в саме життя, розглядалися 
як притаманні йому, нерозривні з реальністю. Дослідження цінностей стало 
можливим тоді, коли поняття реальності розділилося на реальність у власному 
розумінні й цінність, як об’єкт людських уподобань, пристрастей та прагнень. 
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Категорія цінності найбільш ґрунтовно була розроблена класичною німецькою 
філософією, особливо І. Кантом. Поняття цінності він пов’язує з поняттям доброї 
волі. Сама по собі добра воля має цінуватися незрівнянно вище, ніж будь-що 
здійснене нею на користь якоїсь схильності. Важливим у кантівському аналізі 
поняття цінності є те, що це поняття він співвідносить з людиною як метою, її 
розвитком, а такий аспект цінності, як корисність, — зі світом природи бажань. 
Цей аспект І. Кант називає відносною, зумовленою цінністю. Основну увагу він 
звертає на суб’єктивний аспект цінності, який і прагне висвітлити. Водночас 
підкреслює наявність і об’єктивного аспекту, але детально його не розробляє. 
Кантівську концепцію цінності сприйняли в основному, з деякими змінами, всі 
представники класичної німецької філософії. В наш час особливо актуальною є 
проблема загальнолюдських цінностей. Вони нібито є регуляторами поведінки 
всього людства, виступаючи найважливішими критеріями, стимулами і знаряд-
дями пошуку шляхів взаєморозуміння, злагоди і збереження життя людей плане-
ти. Слід звергути увагу, що загальнолюдські цінності мають конкретно-історич-
ний характер. Їх розуміння в античності чи в епоху Середньовіччя суттєво відріз-
няється від їх розуміння в сучасному інформаційному суспільстві [див.: 1; 2]. 

Вищим критерієм та основою моральних цінностей є самоствердження цінності 
людського життя, визнання та забезпечення прав і свобод особи. Цінності моральні 
можуть стати фактором ставлення до дійсності тільки тоді, коли реалізуються в 
процесі реальної поведінки, вчинках людей. Саме у практичній діяльності, у 
конкретних вчинках людина реалізує моральні цінності. Це вимагає від особи 
визначитись, зорієнтуватись на певні з них. Особа перебуває у стані постійного 
вибору, наддання переваг тим чи іншим цінностям, що відповідають її уподобанням, 
інтересам. Ціннісні орієнтації — це соціально-психічні утворення свідомості, 
самосвідомісті особистості, що стають базою мотивів соціально-психологічних 
настанов, відповідних дій, вчинків. Вони — основа спрямованої діяльності людини, 
її соціальної, моральної активності [див.: 1].  
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Для визначення умови гармонії протилежних принципів, які раціональний 
суб’єкт міг би обрати в природньому стані, Джон Ролз (американський філософ, 
основоположник ліберально-державницької концепції внутрішнього і міжнарод-
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ного права, котра в значній мірі лежить в основі сучасної політики США) 
пропонує метод рефлексійної рівноваги. Він дозволяє конкретизувати уявлення 
людей про справедливість.  

Автор розглядає центральні ідеї та цілі своєї концепції, названої ним 
«справедливість як чесність», в якості як основи філософської концепції консти-
туційної демократії, так і життєздатної альтернативи доктринам, перш за все 
домінуючим в західній філософській традиції — класичному утилітаризму і 
інтуїтивізму. Даний метод є дуже важливим в концепції Ролза та має в 
теперішній час велику популярність у вирішенні етичних питань, що виходять за 
межі самого розуміння справедливості [див.: 1, с. 35 – 56]. 

Ролз бажав пояснити принципи справедливості, які притаманні сучасній 
ліберальній демократії не з принципів утилітаризму, а суспільного договору. «Я не 
вірю, — переконував Ролз, — в здатність утилітаризму забезпечити задовільне 
витлумачення основних прав і свобод громадян, як вільних і рівноправних осіб… Я 
удався до загальнішого й абстрактнішого подання ідеї суспільного договору, 
виходячи на неї через ідею первісної позиції» [2, с. 12]. В праці «Теорії спра-
ведливості» Ролз намагається показати, що існують певні принципи справед-
ливості які могла б обрати кожна розумна людина. Методологічно Ролз здійснює 
свого роду мислимий експеримент. 

Ролз звертається до ідеї рефлексійної рівноваги передусім для прояснення 
наших інтуїтивних моральних уявлень про справедливість. У відповідності до 
проміжної цілі моральної філософії, справедливість як чесність являє собою 
гіпотезу про те, що принципи, які мали би бути обрані у вихідному положенні, 
тотожні принципам, які відповідають нашим моральним судженням, а тому ці 
принципи описують наше відчуття справедливості. Проте таких вихідних 
уявлень недостатньо для того, аби вони могли стати підґрунтям реальної пове-
дінки чи принципами організації державних інститутів. 

З точки зору моральної теорії найкращий розгляд почуття справедливості люди- 
ни — це не такий, який підходить його судженням до перевірки певної концепції 
справедливості, а скоріше такий, який підходить до його судження у рефлексійній 
рівновазі. Як ми побачили, така ситуація виходить після того, як людина зважує 
різноманітні запропоновані концепції і, або ревізує свої судження для узгодження з 
однією з концепцій, або ж вертається до своїх вихідних переконань.  

Сутність методу рефлексійної рівноваги полягає в наступному: для того аби 
отримати відповіді на питання, що цікавлять людей, необхідно порівнювати 
моральнісні судження, принципи і теорії, у тому числі не лише теорії моралі, але й 
більш загальні соціальні теорії. В «Теорії справедливості» Ролз говорить в 
основному про теорії справедливості, що представлені в історії етичної думки, і ті, 
які можна було б передбачити в якості нових теорій, що будуть винесені в 
майбутньому [див.: 3, с. 41]. Все це має бути взяте до уваги при вирішенні питання 
про розуміння справедливості. В результаті пошуку можна досягнути певного 
еквілібризму («рефлексійної рівноваги») між різними думками про справедливість у 
застосуванні до вирішення конкретного питання, але не може бути обґрунтована 
остаточно істинність тієї чи іншої моральної теорії, принципу, чи судження. 

Еквілібризм також береться до уваги тоді, коли вирішується конкретне питання про 
розподілення певних благ, наприклад питання про справедливу оплату праці.  

Очевидним є прагнення Ролза у всіх випадках, тобто і у випадку загального 
визначення справедливості, і у випадку відповіді на конкретні питання, забез-
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печення справедливості по відношенню до окремих осіб, уникнути вирішення з 
огляду на лише один панівний принцип. 

Головна сутність принципу рефлексійної рівноваги — це поступове узгод-
ження наших суджень, принципів, ідеальних уявлень та конкретних обставин. В 
результаті такого узгодження час від часу ми зможемо досягати точки 
стабільності, точного розуміння того, що є справедливість і яким чином вона має 
бути реалізована в суспільстві.  

Тобто, Ролз наголошує на тому, що концепція справедливості — не є догма-
тична, фіксована, негнучка. Концепція справедливості не може бути редукована з 
самоочевидних засновків або умов; навпаки, її обґрунтування — це справа 
взаємної підтримки багатьох розглядів, які складаються в один узгоджений 
погляд. Отже, концепт справедливості постає як система, що розвивається, 
узгоджується та вдосконалюється. 
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11. ПОНЯТТЯ «ПОЗИТИВНОЇ»  
ТА «НЕГАТИВНОЇ» СВОБОДИ 
Т. Г. Мостенська 
Національний університет харчових технологій 

У наш час відомий філософ та історик Ісайя Берлін чітко розрізняє два 
підходи в розумінні свободи: позитивної та негативної. Ці свободи не 
альтернативні, а доповнюють одна одну. Під позитивною свободою він має на 
увазі, реконструюючи думку класиків, стан людського воління, коли людина 
бажає бути суб’єктом, а не об’єктом, слідувати власним уявленням та свідомим 
цілям, а не робити щось під впливом зовнішніх чинників, не підкорятися силам 
природи або іншим людям, здійснювати власну стратегію. 

Звідси, вважає Берлін, виникає логічне питання: чи не може людина бути 
рабом не просто природи та власних пристрастей, а рабом істинної натури. 
Істинна природа є більшою від людини, а саме: вона виступає як певне соціальне 
ціле — плем’я, раса, церква, держава, величезна спільнота живих, мертвих і ще 
не народжених. Цю цілісність він і визначає істинною натурою, яка, підпоряд-
ковуючи непокірних членів колективній або «органічній» волі, досягає вищої 
свободи для себе, а отже — для них. Коли людина стає «рабом» такої натури, то 
оскільки йдеться про її благо, це взагалі не примус, а його власна воля, знає він 
про це чи ні [див.: 2, с. 60 – 72].  
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Таким чином, позитивна свобода — це свобода «для», насамперед для того, 
щоб брати на себе відповідальність, свобода дотримуватися. Це і є справжня 
людська свобода. 

Отже, позитивна свобода — це свобода суб’єкта волі, який опановує свою 
справжню натуру, передусім свою соціальну природу, своє органічне ціле [див.: 
1, с. 6]. Як зауважує Берлін, такі органічні метафори небезпечні, коли ними 
виправдовують примус одних людей над іншими.  

Негативна свобода, за Берліном, — це та концепція свободи, яка спирається 
на звичайне розуміння свободи, коли стверджують, що особа вільна тією мірою, 
якою жодна людина або жодні люди не втручаються в те, що вона робить. У 
цьому розумінні свобода — це всього лише простір, у якому особа може без 
перешкод займатися своїм заняттям.  

Відповідно до поняття негативної свободи людина вільна в тій мірі, в якій 
ніхто не перешкоджає її діям. Вона являє собою максимальне зняття зовнішніх 
обмежень, можливе в упорядкованому людському суспільстві [див.: 4, с. 19 – 43].  

Під обмеженнями розуміється свідоме втручання інших людей, що не дає 
можливості реалізувати певні вчинки особистості, яка знаходиться в цьому 
середовищі. Бути вільним в цьому сенсі, означає відсутність втручання інших. 
Чим ширша область невтручання тим більша свобода. 

Границі цієї свободи визначаються збитком, який одна людина може в ході 
своєї діяльності нанести іншому. 

Всередині цих границь суспільство не має права пропонувати й регламенту-
вати людське життя, навіть у таких екстремальних випадках, коли дії суб’єкта 
загрожують його власному благополуччю. 

Отже, негативна свобода не передбачає ніяких приписів ззовні й не містить 
ніякої внутрішньої структури. Людина може поводитись з нею як бажає або 
нічого не робити.  

Інша справа свобода позитивна. Вона — складова, природнє продовження 
внутрішнього світу особистості. Ця свобода дана людині з метою реалізації 
якогось її індивідуального плану або частини загального соціального плану. 

Позитивне і негативне поняття свободи історично розвивали в різних 
напрямах, поки вони не зайшли в безпосередній конфлікт між собою. За І. 
Берліном причини цього конфлікту проявляються наступним чином. Якщо ми 
примушуємо людей виконувати поставлені нами завдання і досягати нашої мети, 
навіть, якщо робимо це заради їхнього добра, це означає, що ми обмежуємо їхню 
свободу. Отже, принциповим моментом у переживанні позитивної свободи є 
самостійність суджень [див.: 3, с. 359 – 368].  

Розгляд І. Берліном свободи в рамках тих характеристик, які позначаються їм 
як негативна й позитивна, є досить продуктивним. Негативна свобода корелю-
ється з поняттям незалежності. Позитивна свобода — це самовизначення й 
самореалізація людини. Ці два види свободи породжують свободу особистості 
під час взаємодії з метою знаходження певного логічного балансу між ними. 
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12. РАСОВІ АСПЕКТИ ЗМІСТУ  
РУСЬКОЇ ІДЕЇ 
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Національний університет харчових технологій 

Група російських філософів, генетиків, біологів, істориків, лінгвістів, антро-
пологів видали серію книг, присвячених філософській розробці руської націо-
нальної ідеї через призму расової теорії. Якщо комуністи і ліберал-демократи 
пропонували цивілізувати людину за рахунок покращення оточуючого 
середовища, освіти, гуманізації відносин між людьми у суспільстві, то 
представники руської расової ідеології — за рахунок оновлення і реконструкції 
генетики людини. Ці ідеї виникають, тому що руський народ, на їхнє 
переконання, вироджується як в якісному, так і кількісному вимірах. За цими 
ідеями, зазначають автори, руський світ повинен утверджуватися не на єдності 
середовища, як було раніше, а на єдності крові [див.: 1; с. 369 – 385]. 

Держава повинна взяти на себе контроль і управління демографічною 
політикою, зокрема політикою клонування. Клонування, репродукування най-
більш повноцінних у фізичному, духовному і моральному відношенні людей 
дозволить у надзвичайно короткий термін укріпити генетичну міцність нації. 
Таким чином, природній відбір відміняється і замінюється відбором штучним. 
Право дітонародження отримують лише здорові люди, а елітні та еталонні мають 
виключне право нести батьківство безкінечну кількість разів. Ніякого гене-
тичного браку держава допускати не буде. Всі негаразди в суспільстві виникають 
від змішування крові. Тому держава повинна, на їх погляд, чітко контролювати 
вибір подружжя [див.: 2; с. 17]. 

Вибудова євгенічної держави буде політично і економічно доцільною, так як 
вона захистить суспільство від революціонерів, бунтівників, злочинців, а тому 
зникне потреба в тюриах. Головна мета прихильників расового соціалізму 
створити народ-володар. 

Для євгеніки важливі не здібності, отримані в результаті навчання, а природні 
задатки. Загальна талановитість, на думку авторів генетичного соціалізму, більш 
важливіша, аніж задатки до конкретних родів діяльності. А оскільки проблема 
гармонійного поєднання фізичних та інтелектуальних задатків важко піддається 
прогнозу, то найпростішим і найнадійнішим способом створення нової раси є 
клонування. Мускульна маса великого значення не має, набагато важливішими є 
мускульна і серцево-легенева витривалість, рухливість суглобів і зв’язок, а ще 
важливішими — спритність, швидка реакція, координації рухів. Надзвичайно 
важливими є задатки «загального здоров’я» — стійкість до захворювань, 
особливо до неінфекційних, хороше перенесення зміни режиму сну і безсоння 
тощо. Соціально-психологічні задатки особистості, а саме: темперамент, 
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морально-вольові якості, рухливість нервових процесів, ініціативність, рішучість, 
здатність бути керівником і підлеглим, лідером і хорошим виконавцем, поси-
дючість, цілеспрямованість, низька хаотичність тощо. 

У створенні Нової Раси руські будуть використовувати, за помислами В. 
Авдєєва, також і український генофонд. Але традиційна «патріотична» концепція 
про єдині корені трьох народів великоросів, малоросів і білорусів, як вірно 
зауважує С. Кирилін, є хибною. Він ґрунтовно доводить, що українці являються 
генетичними спадкоємцями семітів-трипільців, тоді як великороси відносяться 
до нордичної раси. Отже, руські і українці не можуть бути кровними братами, бо 
вони належать до двох різних рас: перші — до північноєвропейської, другі — 
середньо морської [див.: 3; с. 88]. 

Клонування, на думку П.С. Яничарова, — це відповідь сучасної євгеніки на 
проблеми генетичного виродження людини. А євгеніка — це політика, переве-
дена на мову генетики і демографії. Автор переконаний, що в історії людської 
цивілізації було багато прикладів расового мислення, а стародавній світ завжди 
мислив расово. Тому настав час вибудувати руську імперську державу шляхом 
расової реставрації руського етносу. Для відродження руського народу і його 
етнічної реставрації необхідна система еталонів. Такими для руських є 
старообрядці [див.: 4; с. 228].  

Сьогодні світова генетична наука досягла значних результатів, зокрема й у 
розкритті геному людини. Ці досягнення можуть і мають бути використані у 
практиці боротьби з спадковими хворобами. Проте це не дає ніяких підстав 
заявляти про створення євгенічної держави, суспільства «генетичного соціа-
лізму». Генетичне клонування може привести до принципово непередбачуваних 
процесів. Досягнення генетики мають слугувати гуманістичним цілям, а не 
створенню новітньої руської імперії [див.: 1; с. 383]. 
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У науковому доробку Володимира Івановича Вернадського — питання про 
наукову регуляцію обміну речовин, системність і цілісність вивчення біосфери, 
наукове положення про автотрофність (здатність утворювати органічні речовини з 
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неорганічних) людини, ще не повністю осмислене. Він досліджував різноманітні 
філософські та методологічні проблеми: логіку дослідної науки; співвідношення 
емпіричного і раціонального в науковому пізнанні (етика наукової творчості); 
природу наукового світогляду; взаємозв’язок філософії та природознавства. Він 
тяжів до широких синтетичних узагальнень, не заперечуючи ролі та значення 
аналітичного підходу до пізнання і освоєння природи.  

Ім’я В.І. Вернадського пов’язують з заснуванням генетичної мінералогії, 
геохімії, біогеохімії, геохімії ландшафтів, радіології, гідрогеології, науко-
знавства, вчення про живу речовину, космохімії. Енциклопедичність його 
наукових праць значною мірою сприяла становленню сучасної наукової картини 
світу. Всесвіт він розглядав як сукупність живої речовини, біосфери й людства. 
Поява останнього, на його думку, започатковує якісно новий етап розвитку 
Всесвіту. Цьому сприяє людський розум та результати його втілення в 
практичній діяльності, що виявиться в перетворенні біосфери на нове 
середовище життя — ноосферу (сферу розуму), у докорінних соціальних змінах, 
організації нових форм людського співжиття тощо.  

Сам термін «ноосфера» вперше ввів, як відомо, не В.І. Вернадський. Він взяв 
його з праць французького вченого Е. Леруа. На цій підставі Г.С. Левіт писав, що 
Вернадський запозичив слово «ноосфера», яке йому сподобалося, але аж ніяк не 
його смисл. Справа в тому, що Леруа стверджував, ніби з появою людини 
біологічна еволюція завершилася і почалась її нова стадія — еволюція духовна, 
тобто стадія ноосфери. В.І. Вернадський, на відміну від Е. Леруа, вважав, що 
біологічна еволюція не завершена, а триває і в період своєї найвищої стадії — 
ноосфери, яка вже настала. Рушійною силою такої еволюції, або, точніше, 
трансформації біосфери в ноосферу, він бачив людський розум, або наукову 
думку як «планетне» явище [див.: 1, с. 71 – 73]. 

Основні ідеї В.І. Вернадського про ноосферу викладені в його монографії 
«Наукова думка як планетне явище» та у статті «Декілька слів про ноосферу». В 
останній він пише: «Людство, взяте в цілому, стає могутньою геологічною 
силою. І перед ним, перед його думкою та працею, постає питання про 
перебудову біосфери в інтересах вільно думаючого людства як єдиного цілого. 
Цей новий стан біосфери, до якого ми, не помічаючи цього, наближаємось, і є 
«ноосфера» [2, с. 117–118]. 

У працях В.І. Вернадського зазначено конкретні умови, необхідні для 
створення та існування ноосфери: 

– заселення людиною всієї планети; 
– початок переважання геологічної ролі людини над іншими геологічними 

процесами, що відбуваються у біосфері; 
– розширення меж біосфери та вихід людини у Космос; 
– відкриття нових джерел енергії; 
– рівність людей усіх рас і релігій; 
– свобода наукової думки і наукового пошуку від тиску релігійних, 

філософських і політичних побудов; 
– розумне перетворення природи Землі з метою зробити її спроможною задо-

вольнити всі матеріальні, естетичні й духовні потреби населення, яке зростає. 
В.І. Вернадський вперше звернув увагу на те, що з часів становлення людини 

в енергетиці біосфери починає діяти нова сила. Цією силою є розум людини та 
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спрямована й організована її воля. Розум виступає як доповнення системи 
природи, як мислячий орган біосфери, як природне завершення розвитку живого.  

Розум не можна розчинити в біосфері. Він не вписується ані в фізико-хімічну, 
ні в біологічну картину світу. Розум — це сила космічного порядку, яка утворює 
навколо Землі особливу, ні на що не подібну оболонку. Ця ідеальна, «мисляча» 
оболонка й одержує назву «ноосфери» [див.: 3, с. 173 – 174].  

Оцінюючи роль людського розуму як планетарного явища, В.І. Вернадський 
формулює наступні висновки: 

Хід наукової творчості є тією силою, якою людина змінює біосферу. 
Розум спрямовує і надихає культуру й біогеохімічну енергію.  
В результаті Розум стає не тільки соціальною, а й природною силою всесвіт-

нього порядку, фактором переходу біосфери в ноосферу.  
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Давно підмічено, що практично вся людська історія — це історія війн, 
конфліктів, вбивств, жорстокості і т. д. Мир є, скоріше за все, винятком або 
коротким періодом між війнами. І все ж, впродовж всієї історії людства, 
знаходилися люди, в свідомості яких виникало тверде переконання того, що той 
закон, противлення злу насильством, який ми поклали в основу свого життя, є 
хибним і протиприродним [див.: 1, с. 76 – 120 ]. Ці самі люди, приносячи себе в 
жертву, несли світлий промінь переконання у віру добра крізь дрімучий ліс 
невігластва і жорстокості.  

Ідея ненасильства зародилася в давньосхідних релігійних культах. Вона 
являла собою невід’ємну частину загальносвітоглядних систем індуїзму, 
буддизму і конфуціанства. Принцип ненасильства отримав своє відображення і 
розвиток також у ранньому християнстві, яке виробило свій підхід до розуміння 
ненасильства. Його зміст подається в концепції самопожертви й любові до 
ближнього (перехід християнства в ранг державної релігії ознаменувався 
відступом від принципу ненасильства). В епоху наполеонівських війн виникли 
перші пацифістські організації, які стояли на принципах морального осуду будь-
якої збройної боротьби, що неминуче тягне за собою людські жертви.  

Ідея ненасильства була вироблена в духовній практиці людства з метою 
приборкати зло, протилежними йому методами. 
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Одним з яскравих представників ідеї ненасильства був російський мислитель 
ХІХ – ХХ ст. Л.М. Толстой, який розроблює вчення про «непротивлення злу 
насильством». 

Ідея про «непротивлення злу насильством — це основний висхідний принцип, 
який він використав для побудови своєї філософської системи поглядів: на 
існуючий суспільний устрій, на взаємовідносини між людьми в цьому устрої, на 
ставлення цих людей до життя, на визначення людьми смислу життя, на 
діяльність догматизованої православної християнської Церкви, на відносини 
людини до Бога та багатьох інших проблем. 

Основу вчення Л.М. Толстого становить заборона на насильство, і ця 
заборона є абсолютною. Він вважає, що насильство не може бути благом ніколи, 
ні за яких обставин. Не тільки на добро треба відповідати добром, але і на зло 
треба відповідати добром. 

Насильство — є протилежністю любові.  
У Л.М. Толстого є три, пов’язаних між собою, визначення насильства. По-

перше, він ототожнює насильство з вбивством або загрозою вбивства. Необ-
хідність застосування в’язниць, шибениць та ін., виникає тоді, коли постає 
завдання зовнішнього примусу людини до чого-небудь. Звідси випливає друге 
визначення насильства — як зовнішнього впливу. Необхідність зовнішнього 
впливу, у свою чергу, з’являється тоді, коли між людьми немає внутрішньої 
згоди. Так вік підходить до третього, найважливішого, визначення насильства: 
«Вчиняти насильство — значить робити те, чого не хоче той, над яким 
вчиняється насильство» [2, с. 47 – 58], — підкреслює Л.М. Толстой. З цього 
робимо висновок, що вчиняти насильство — означає підкорити чужу волю своїй. 
У такому розумінні насильство ототожнюється зі злом і воно прямо протилежне 
любові. Любити — означає робити так, як хоче інший, підпорядковувати свою 
волю волі іншого.  

Непротивлення — більше ніж відмова від закону насильства. «Визнання 
життя кожної людини священним, є перша і єдина основа будь-якої 
моральності» [там само], — зазначає Л.М. Толстой. Непротивлення злу як раз і 
означає — визнання безумовної святості людського життя. 

Через непротивлення, людина визнає, що питання життя і смерті перебувають 
за межами її компетенції. Така людина відмовляється від того, щоб бути суддею 
по відношенню до іншого. Людині не дано судити людину. У тих же випадках, 
коли ми судимо інших людей, називаючи одних добрими, інших злими, то ми 
обманюємо себе і оточуючих. Кожна людина владна лише над собою. «Все, що 
не твоя душа, все це — не твоя справа» [там само], — пише Л.М. Толстой. 
Відмовляючись чинити опір злу насильством, людина визнає цю істину, вона 
відмовляється судити іншого, бо не вважає себе кращою за нього. Не інших 
людей треба виправляти, а самого себе. 

Вчення «про непротивлення злу насильством» народжується безпосередньо в 
свідомості Л.М. Толстого, але на базі Нового Заповіту, а саме — на Нагорній 
проповіді Ісуса Христа та на прикладі його життя. Беручи за основу вчення 
Христа, центральною ідеєю в якому, на думку Толстого, є непротивлення злу, 
Лев Миколайович розробляє своє вчення. Потім через призму цього вчення він 
критикує всю сучасну цивілізацію, тим самим сформулювавши свою систему 
поглядів на неї. Якщо люди не почнуть критично переосмислювати існуючі 
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стосунки між ними, їх відношення до природи та навколишнього середовища і не 
прислухаються до вчення про «непротивлення злу насильством», виживання 
всього людства може бути під загрозою.  
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15. ФІЛОСОФІЯ ЯК САМОРЕФЛЕКСІЯ 
СУЧАСНОЇ НАУКИ І ТЕХНІКИ  
А.О. Калініченко  
Національний університет харчових технологій 

Сучасне суспільство майже сто років використовує здобутки електроніки. Ера 
електроніки — це грандіозний період в історії цивілізації, осмислення якого ще 
далеко від свого завершення. Наука, що прогресує на інформаційному 
фундаменті, створюваному індустрією гіперкомп’ютерів, перетворюється на 
синергетичний симбіоз «Експеримент — Теорія — Гіперкомп’ютинг» [див.: 1]. 
«Інтелект технології» підсилюють когнітивні здатності людини. Кожна така 
«розумна електроніка» — комп’ютерна програма здатна в автоматичному режимі 
досягати цілі, закодовані людиною в ній.  

Наукові досягнення і заснована на них перетворювальна техніко-технологічна 
діяльність за своїми обсягами стали співмірними з процесами геологічного 
масштабу, що стало визначальною причиною технологічного характеру пору-
шень механізмів самовідновлення й саморегуляції в екосистемах. Людина не 
просто користується досягненнями науково-технологічного прогресу, а стає 
заручником нової техногенної цивілізації зі штучно створеним середовищем її 
буття, віртуальним інформаційним простором та пануванням ідеології масового 
необмеженого споживання. 

Охоплюючи сфери духовності, свободи та творчості, технічна діяльність 
набуває ознак універсального характеру, девальвуючи гуманістичні цінності. 
Людина з творця та самоцілі перетворюється в засіб цивілізаційного процесу. 
Надія на певну незалежність від природної стихії за допомогою людського 
розуму та здобутків науково-технічного прогресу призводить до тотальної 
залежності від долі технічного. Мабуть такий стан справ зумовлений не до кінця 
усвідомленими можливостями людини, яка вийшла на глибинно-ментальний 
рівень осягнення природи світу. По суті вона стала співтворцем реальності 
мікросвіту та, очевидно, соціальної дійсності. 

Поряд зі самою технікою виникло і почало швидко розвиватися 
технікознавство — особлива сфера пізнавальної діяльності, яка вже давно є 
розгалуженою системою технічних наук, їхніх засобів та результатів. Саме 
технічне знання є предметним виявом унікальної здатності на базі свого 
мислення формувати мету та реалізовувати, матеріалізувати її у конструкційній, 
предметно-перетворювальній діяльності. Власне, завдяки технічному знанню 
здійснюється перехід від наявного, реально даного, буття у світ гіпотетичних 
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конструкцій, реалізується можливість виходу людини за межі своєї суб’єк-
тивності у світ об’єктивної даності, тобто здійснюється те, що у філософії 
отримало назву трансцендентування [див.: 2, с. 7 – 14]. 

Саме у сфері технікознавства здійснюється своєрідний синтез світоглядних 
настанов, наукового знання та соціальних чинників, враховуються (чи 
ігноруються) допустимі межі й напрями технократичного освоєння світу. Перелік 
теоретико-методологічних проблем теперішнього стану розвитку техногенної 
цивілізації об’єктивно зумовлює потребу саме у філософській рефлексії над 
науково-технічними феноменами. Власне, завдяки такому аналізу лише й можна 
розкрити соціокультурний потенціал науково-технічного розвитку.  

Дослідження з історії науки переконливо довели вагому роль філософського 
світогляду в розвитку науки. Особливо помітний вплив філософії в епохи так 
званих «наукових революцій». По-різному оцінюється і місце філософії науки. 
Деякі автори вбачають у ній такий тип філософування, що ґрунтується виключно 
на результатах і методах науки. М. Бунге пише: «Фізик схильний розглядати 
філософію як можливий сегмент точного дослідження» [3, с. 23], філософія 
«…має допомогти фізиці в її самокритиці, а також у дослідженні нових 
проблем і методів» [там само, с. 18]. Інші ж, як то Ф. Франк, вбачають у 
філософії науки ланку, що є посередником, між природничо-науковим і 
гуманітарним знанням. З цього приводу вчений зазначає: «Дуже багато хто 
висловлював неспокій з приводу великої загрози для нашої цивілізації — загрози 
великого розриву між нашими швидкими успіхами в науці і нашим нерозумінням 
людських проблем, розриву між природничими і гуманітарними науками» [4,  
с. 42 – 43], і «…чим глибше ми занурюємося в справжню науку, тим чіткішими є 
її зв’язки з філософією» [там само, с. 38]. 

Звернення до аналізу взаємозв’язку науки і філософії в кожний конкретний 
історичний момент визначається не тільки і не стільки теоретичним інтересом, 
але і тією роллю, яку відіграє наука у сучасному суспільстві. Екологічні 
проблеми збільшують значення наукових експертних оцінок при розробці та 
здійсненні технічних проектів, біомедичні технології вимагають етичної експер-
тизи, мультикультурність глобалізованого суспільства вимагає гуманітарних 
проробок політичних рішень у сфері внутрішньої та зовнішньої політики держав 
і діяльності міжнародних організацій.  

Отже, розвиток техногенної цивілізації, як результат реалізації раціоналіст-
тичного способу освоєння світу, породжує цілу низку фундаментальних філо-
софських проблем. 
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16. ФІЛОСОФІЯ НАУКИ І ТЕХНІКИ  
І ЇХ СПІВВІДНОШЕННЯ 
С.О. Жадан, Н.Павленко 
Національний університет харчових технологій 

Філософія науки — розділ філософії, який вивчає поняття, границі і 
методологію науки. Разом з тим, існують більш спеціальні розділи філософії, 
наприклад: філософія математики, філософія біології, філософія фізики тощо. Як 
напрямок філософія науки представлена оригінальними концепціями, які пропо-
нують різні моделі розвитку науки та епістемології. Вона зосереджена на 
виявленні ролі і значимості науки, характеристик когнітивної, теоретичної 
діяльності. Попередницею філософії науки є гносеологія XVII–XVIII століть, в 
центрі якої було осмислення суті наукового знання і методів його одержання. 
Гносеологічні питання були центральною темою класичного етапу філософії 
Нового часу — від Рене Декарта і Джона Локка до Іммануїла Канта. Як окремий 
напрямок, філософія науки сформувалася у XIX ст. Філософія науки, поряд з 
філософією історії, логікою, методологією, культурологією, виникла, як 
необхідність осмислити соціокультурні функції науки в умовах НТР. Ця молода 
дисципліна заявила про себе тільки у другій половині XX ст. У той же час, 
напрямок «філософія науки» виник на сто років раніше. Предметом філософії 
науки є загальні закономірності і тенденції наукового пізнання, як особливої 
діяльності по творенню нових наукових знань, взятих у їх історичному розвитку і 
розглядуваних в історично змінному соціокультурному контексті [див.: 2, с. 201] 

Всі проблеми філософії науки умовно можна поділити на три групи. До 
першої групи належать ті, які пов’язані з наявністю і функціонуванням науки у 
суспільстві. Це питання сутності науки, її цінності, місця в структурі людської 
діяльності, відмінності від інших форм духовності (релігія, міфологія тощо). 
Спроба знайти відповіді на ці питання приводить до розуміння науки як 
особливої сфери духовної діяльності. До другої групи належать питання, що 
виникають всередині самої науки. Вони пов’язані з аналізом особливих 
пізнавальних структур, способів, процедур і дій, що застосовуються в наукових 
дослідженнях. Це проблеми методології, методів, форм, норм, закономірностей 
пізнавальної діяльності тощо. Третя група об’єднує питання, що стосуються 
осмислення взаємодії науки і філософії. Це — питання взаємовідношення 
цінностей науки і людських цінностей, етики науки, перспектив розвитку науки 
тощо [див.: 3, с. 8 – 9]. 

Філософія техніки — дослідження першопричин техніки. Основоположником 
цього розділу філософії є Ернст Капп, який написав «Основні напрями філософії 
техніки. До історії виникнення культури з нової точки зору» (1877). У 1898 році 
свої роботи, присвячені філософії техніки, видають німецький філософ Фред Бон 
(одна з глав книги «Про обов’язок і добро») і російський інженер Петро Енгель-
мейер (брошура «Технічний підсумок XIX століття»). Предметом систематич-
ного вивчення дані проблеми стали тільки в XX столітті. Різні аспекти філософії 
техніки розглядаються в марксизмі, трансгуманізмі та ряді інших напрямків. 

У XX столітті філософія техніки опинилась під пильним поглядом багатьох 
вчених. У 30-і роки вона обговорювалась представниками «Союзу німецьких 
інженерів», такими як Ф. Дессауер, К. Тухель та іншими спеціалістами. Інтен-
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сивний розвиток філософії техніки почався в епоху «комп’ютерної революції» 
(70-і роки). 

Технічні дисципліни, відомі людям, вивчали окремі види або сторони техніки. 
Філософія техніки стала вивчати техніку глобально: не тільки внутрішній 
розвиток, але і вплив її на суспільство, приймаючи до уваги історичну 
перспективу. Основними проблемами філософії техніки є розрізнення штучного і 
природного, оцінка техніки [див.: 1, с. 10 – 15]. 

Філософія техніки орієнтована на дві основні задачі.  
Перша задача — осмислення техніки, з’ясування її природи і сутності — була 

викликана кризою не стільки техніки, скільки всією сучасною «техногенною 
цивілізацією».  

Друга задача — це пошук у філософії техніки шляхів вирішення кризи техніки, 
звичайно, у першу чергу в інтелектуальній сфері нових ідей, знань, проектів.  

Існує декілька співвідношень філософії науки і техніки. Технічна наука — це 
прикладна наука і одна з частин глобального сприйняття світу. Розвиток науки 
обумовлений розвитком технічних апаратів і інструментів. Процеси розвитку 
техніки і науки можуть розглядатись як автономні один від одного. В той же час 
вони координують один одного. Техніка науки розвивається набагато швидше 
техніки повсякденного життя. Філософія науки має схожі задачі по відношенню 
до науки, що і філософія техніки до техніки [див.: 4, с. 64]. 
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17. РОЛЬ СІМ’Ї У ЖИТТЄВОМУ СВІТІ 
СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ 
І.О. Денисюк 
Національний університет харчових технологій 

Переважна більшість наук, такі як філософія, етнографія, педагогіка, історія, 
соціологія, психологія, юриспруденція, тощо, досліджують сутність поняття 
«сім’я». Моментом початку історії сім’ї вважають виокремлення сім’ї з одного 
чоловіка та однієї жінки, що проживають у шлюбі, яке забезпечується певним 
рівнем розвитку продуктивних сил та виробничих відносин.  

Сім’я — категорія історична. У більшості морально-етичних концепцій мину-
лого і сучасності етика сімейних стосунків зводиться до патріархальної моралі. 
Особливого поширення патріархальна мораль набула в Арабських Еміратах, 
Китаї, Японії та інших країнах. Ідея чоловічого домінування і жіночої 
субординації зародилася в період формування класового суспільства, коли 
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групові шлюби замінила полігамія та моногамія. Полігамні шлюби існували у 
Вавилоні, Іудеї, Індії, Китаї та багатьох рабовласницьких країнах. У сучасному 
світі полігамію підтримує іслам. Коран дозволяє мусульманину мати чотири 
дружини. У багатьох арабських країнах можна мати стільки дружин, скільки 
чоловік здатен утримувати [див.: 3, с. 121 – 122].  

У Європі та інших країнах, які опинились під впливом християнської 
ідеології, узаконився моногамний шлюб. Через сакралізацію шлюбу христи-
янська мораль заперечує полігамію, яка пов’язана із розумінням шлюбу як 
таїнства. З одного боку, християнська етика передбачає однакові для чоловіка та 
дружини норми: вибір партнера на основі любові, подружня вірність, орієнтація 
на християнське виховання дітей. З іншого боку, складовою християнської етики 
сімейних стосунків є доктрина, за якою лише чоловік має владу в сім’ї. Він має 
бути моральним і фізичним захисником та суддею, проявляти рішучість та 
мудрість. Рівноправний розподіл прав та обов’язків між членами сім’ї є одним із 
найголовніших критеріїв культури сімейних стосунків у сучасному суспільстві, 
яке визнає людину як найвищу цінність. У такій світоглядній, морально-етичній 
площині сформувався егалітарний тип сім’ї, який відкидає патріархальну модель 
сімейних стосунків і наголошує на рівноправності усіх членів сім’ї та не має 
чітко визначеного лідера [див.: с. 85 – 86]. 

Як зазначив сучасний філософ М. Фуко, велику увагу шлюбу та поведінці 
всередині сім’ї приділяли античні мислителі: Ксенофонт («Домострій»), 
Платон («Держава», «Закон»), Арістотель («Політика», «Нікомахова етика») 
та ін. [див.: 4, с. 156]. 

Г.В.Ф. Гегель розглядає шлюб як об’єктивне призначення особи і моральний 
обов’язок. У шлюбі особа вступає до єдності, гарантує і отримує кохання, довіру. 
Сім’я являє собою велику соціальну цінність. Вона є першою спільнотою, до якої 
потрапляє людина, коли з’являється на світ. У подальшому, коли діти 
виростають, вони створюють нові сім’ї. Громадянське суспільство, яке має на 
меті задоволення інтересів суб’єктивних, а разом з тим і загальних, об’єднує у 
собі ці всі разом взяті сім’ї, що існують у державі. Саме у сім’ї, людина отримує 
перший досвід і розуміння необхідності не лише власного існування і 
задоволення власних інтересів, але і інтересів загального. Сім’я у філософії 
Г.В.Ф. Гегеля являє собою один з трьох елементів моральності. Вона ґрунтується 
на коханні, особа у сім’ї відчуває себе частиною цієї єдності. На думку філософа 
першим моментом у коханні є те, що «...я не хочу бути самостійною особою для 
себе і що, якщо б я був таким, я відчував би свою недостатність і неповноту...» 
[1, с. 247]. Другим моментом у коханні є те, що «...я знаходжу себе у особі 
іншого, що я володію у ньому значимістю, яку він у свою чергу знаходить у мені. 
Тому кохання — саме жахливе протиріччя, яке розум не може вирішити, 
оскільки немає нічого більш не підпорядкованого, ніж ця пунктирність 
самосвідомості...» [там само, с. 249]. Кохання є одночасно створення і вирішення 
протиріччя; у якості його вирішення вона — моральне єднання. Г.В.Ф. Гегель 
розуміє сім’ю як реалізацію «правового морального кохання». Сім’я таким чином 
виступає як правова і моральна спільнота [див.: там само, с. 257].  

Індустріалізація виробництва, розпочате раніше відокремлення праці від сім’ї 
породили новий її різновид — сім’ю нуклеарну (від латинського «нуклеус»  
ядро). Вперше цей термін стосовно сім’ї вжив американський соціолог  
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Ж.П. Мурдок у 1949 році, який позначив таким терміном сім’ю, що складалася 
або із багатьох дітей, або була бездітною [див.: 3, с. 128]. Нуклеарна сім’я стала 
необхідною при сучасному індустріальному суспільстві. Сімейні відносини є 
складовою суспільних відносин і тому розвиток сім’ї є одним з найважливіших 
складових розвитку суспільства.  
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18. КРИТИЧНА ФІЛОСОФІЯ  
ІММАНУЇЛА КАНТА 
Г.Л. Дербугова 
Національний університет харчових технологій 

Іммануїл Кант з повним правом вважається засновником німецької класичної 
філософії. Кант розділяє ідеєю розуму, який здатний генерувати абсолютні вічні 
істини, але трактує розум не як механічне відображення дійсності, як емпірики, чи 
як послідовне методологічне розгортання вроджених ідей як раціоналісти, а як 
творця, конструктора дійсності (об’єкта) і знання про неї. На цій основі Кант долає 
суперечність емпіризму та раціоналізму, що було першим його внеском у розвиток 
філософської думки. Другий внесок полягає в тому, що Кант теоретично обґрун-
тував автономію волі людини, непідлеглість моральності зовнішнім чинникам, 
завдяки чому сфера людської діяльності (культура) була винесена за межі 
природної детермінації. Після Канта культуру розглядали за межами природи, не 
прив’язуючи її до природних закономірностей. Природа і культура постають для 
філософії як дві рівнозначні та непричетні одна до одної сфери. 

У творчості Канта виокремлюють 2 періоди: докритичний і критичний. У 
докритичний або догматичний період, як його називав Кант, він перебував під 
впливом філософії Лейбніца. Кант був переконаний, що силою розуму можна 
осягнути закономірності природи, демонструючи це створеною космогонічною 
гіпотезою і теорією припливів та відпливів. Але ознайомлення з філософією Юма 
розбудило Канта (за його словами) від догматичної сплячки. Під догматизмом 
Кант розумів філософську позицію, згідно з якою світ існує таким, яким людина 
його сприймає, а пізнання є його відображенням. Юм, поставивши під сумнів цю 
позицію, не запропонував нічого взамін. Кант виробив свій підхід до розв’язання 
цієї проблеми, назвавши його конструктивним критицизмом. 

Кант, за його словами, здійснив переворот у філософії, довівши, що потрібно 
не знання (розум) узгоджувати з предметами, як це робили попередні філософи, а 
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предмет зі знанням (розумом). Тобто, джерело всезагальності й необхідності 
знання він пропонує шукати не в об’єкті, а в суб’єкті. Світ наукового пізнання не 
є світом самим по собі (догматизм), але він не є також лише відчуттям людини 
(скептицизм). Світ науки є витвором розуму, який сконструював його за певними 
правилами на основі чуттєвого матеріалу, отриманого від речей у собі. Ці речі в 
собі (ноумени) людині принципово не дані. Вони можуть бути дані тільки через 
суб’єктивні форми споглядання і відтворення, тобто як явища (феномени). Світ 
наукового пізнання (сфера феноменів) є результатом поєднання суб’єктивних 
апріорних (незалежних від досвіду) форм і чуттєвого хаотичного матеріалу, 
джерелом якого є речі в собі. Апріорні форми Канта позбавлені змістовності, а 
постають як певна здатність, певні правила (схеми) формування матеріалу. 

Завдяки такому підходу Кант подолав розбіжність емпіриків і раціоналістів. 
Він погоджувався з емпіриками в тому, що все знання можливе лише на основі 
досвіду, але не приймав їх твердження, що розум є чистою дошкою. Водночас він 
приймав концепцію розуму раціоналістів, але цей розум, на його думку, містить 
не «вроджені ідеї», а апріорні форми, які без досвіду не здатні породжувати 
знання. Людина має справу лише з осягнутим свідомістю світом. А світ сам по 
собі їй невідомий. 

Оскільки, за Кантом, розум осягнув світ, даний у науковому досвіді, то й 
джерело всезагального і необхідного знання слід шукати не в цьому осягнутому 
світі (сфері досвіду), а в правилах, апріорних формах його осягнення — не в 
об’єкті, а в суб’єкті. В цьому він і вбачав суть свого перевороту в філософії. 
Розум, який Кант досліджував, він називав «чистим», або «трансцендентальним». 
Це розум, як сукупність певних апріорних форм, які притаманні будь-якому 
емпіричному індивідуальному розуму. А світ речей у собі, те, що виходить за 
межі досвіду, він називав «трансцендентним» (потойбічним до емпіричного 
об’єкта). Подаючи таку концепцію розуму, Кант намагався відповісти на 
питання, як у процесі пізнання пізнаються всезагальні наукові істини. 

Кант поділяв наукові судження (мовні вислови, в яких фіксуються думки) на 
аналітичні та синтетичні. В аналітичних судженнях зміст суб’єкта судження і 
предиката збігається. Такі судження не потребують підтвердження досвідом. 
Вони не дають приросту знання і є малоцінними в науці. 

Синтетичні судження поєднують різні за змістом поняття. Вони бувають 
заснованими на досвіді. Їх зміст вірогідний, і вони не можуть відігравати 
вирішальну роль у науці. Але в науці існують і синтетичні апріорні судження. Ці 
судження не виводяться з досвіду, але дають нове знання. Разом з тим вони як 
аксіоми є фундаментом науки. Тому в основній своїй праці «Критика чистого 
розуму» Кант ставить запитання: як можливі синтетичні апріорні судження? 
Відповідаючи на них, філософ розрізняє три здатності людини: чуттєве спог-
лядання, глузд і розум. 

У чуттєвому спогляданні, на думку Канта, матеріал від речей в собі 
впорядковується такими апріорними формами споглядання, як простір і час. 
Отже, простір є не формою самих речей, а суб’єктивним способом упорядку-
вання чуттєвого матеріалу. 

Завершеної філософської системи у Канта немає. Але сам процес становлення 
його як людини відтворюється в тих працях, які можна вважати складовими його 
самоусвідомлення, тобто становлення його як філософа. 

Науковий керівник: М.Г. Кітов 
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19. ВПЛИВ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ НА 
ЕВОЛЮЦІЮ АНТРОПОСОЦІОГЕНЕЗУ 
С.С. Ковальчук 
Національний університет харчових технологій 

Розвиток високих технологій у світі сьогодні набуває революційного харак-
теру. Їх впровадження в різноманітні сфери суспільного та індивідуального буття 
викликає гострі дискусії серед вчених. Проблема впровадження високих техно-
логій у повсякденне життя людини привертає увагу багатьох дослідників. Роботи 
В.В. Велькова, Є.М. Гнатіка, О.В. Льотова присвячені проблемам еволюції антро-
покосмосу під впливом хай-тек індустрії. Праці І.В. Артюхова, В.С. Лук’янця, 
В.В. Прайд стосуються глобальних трансформацій людського буття під впливом 
високих технологій та їх використання в індивідуальному й суспільному 
розвитку кожної людини. П.С. Гуревич, Ф. Фукуяма, Б.Г. Юдін акцентують свою 
увагу на проблемах корінних перетворень у бутті людини та її подальшого 
існування. Технології ХХІ століття вносять якісно нові зміни в повсякденне 
життя кожної людини. Стрімкий розвиток фундаментальних досліджень у галузі 
фізики атомного ядра, нанотехнологій, біотехнологій та генетичної інженерії, а 
також тотальний розвиток інформатизації, компютеризації та масових комуніка-
цій дозволили людині проникнути в глибинні першооснови буття у всій його 
тотальності. Все це у комплексі передбачає зміну поглядів на людину і її місце в 
сучасному світі, її онтологічні й світоглядні імперативи. 

Найбільш послідовно стратегія майбутнього людини представлена у філо-
софському русі трансгуманістів. Їх філософською основою є відмова від субстан-
ціональної парадигми і заміна її функціональною. У рамках руху трансгуманізму 
виділяють такі можливості, які можуть бути реалізовані в найближчі десятиліття: 
цілеспрямоване втручання в генетику людини; інженерія органів і тканин, 
створення протезів та штучних органів; ефективна профілактика та лікування 
майже всіх захворювань; практичне призупинення процесів старіння; розши-
рення інтелектуальних можливостей людини; переміщення більшої частини 
активності людини у віртуальний простір; створення систем штучного інтелекту, 
який буде прирівняний до можливостей людського; досягнення глобального 
матеріального достатку; ревіталізація та багато іншого [див.: 1, с. 33  –34]. 

Всі ці ідеї у найближчому майбутньому можуть бути реалізовані завдяки 
явищу, яке отримало назву NВІС–конвергенції технологій. Сутність цього 
феномена полягає у злитті найбільш революційних науково-технологічних 
напрямків, а саме: N — нанотехнології, можливість керування речовиною на ато-
марному рівні; В — біотехнології, можливість маніпулювання генами та генетич-
ною інформацією; I — інформаційні технології, використання засобів комуніка-
ції та зв’язку; С — когнітивні технології, вивчення фундаментальної сутності 
процесів мислення та їх механізмів.Феномен NВІС-конвергенції має велике 
наукове і технологічне значення. Ті технологічні можливості, які продукує 
МВІС-конвергенція технологій, призведуть до глибоких та серйозних культур-
них, філософських і соціальних потрясінь [див.: 2, с. 98]. Головним чином це 
стосується перегляду традиційних уявлень про такі фундаментальні поняття, як 
життя, розум, людина, природа, існування та ін. [див.: там само, с. 104]. 
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Провідним напрямком у розвитку надтехнологій у процесі самовдосконалення 
людини є нанотехнологія, яка виступає чинником створення нової цивілізації з 
новими цінностями й ідеалами, що виходять за межі світоглядних домінант 
сучасної епохи [див.: 3, с. 5 – 6]. 

Швидкі темпи розвитку науки і технологій стосовно не лише генетичної, але й 
соціальної форми еволюційного процесу привели до «технологізації» психосома-
тичної конфігурації людини. Поступово виникає і заповнюється нова людська 
ніша — система самоконфігурації і самоконструювання психосоматичної 
природи людини. Можна передбачити, що надалі елементи штучного інтелекту 
інтегруватимуться в розум людини з використанням прямих інтерфейсів мозок–
комп’ютер. У перспективі подібне розширення людських можливостей може 
привести до формування так званого надрозуму: посиленого людського інте-
лекту, межу можливостей якого визначити важко. 

Розвиток NВІС–технологій означає початок нового етапу еволюції людини. 
вибуховий розвиток індустрії, яка створює все більш могутні нано–біо–генно–
нейро-комп’ютерно-мережеві надтехнології, здатний кардинально змінити 
природу біополітики і практику перетворення не лише фенотипу людини, але й її 
генотипу. Розвиток NВІС — технологій змінює саму суть людини і її індивіду-
альність, розум, етику, різні соціально — економічні конструкції і психіку 
людини в результаті їх конвергенції і синергії у рамках технологічного імпера-
тиву. В еру надтехнологій творці високих технологій повинні розуміти, що 
створюване ними наукомістке майбутнє може призвести до дефолту навіть 
найгуманніші й найблагородніші ідеї, а це, у свою чергу, зобов’язує приділяти 
увагу світоглядному аспекту трансгуманістичних тенденцій у суспільстві ризику. 
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20. ВЗАЄМООБУМОВЛЕНІСТЬ КУЛЬТУРИ 
ТА ЕКОНОМІКИ В ІННОВАЦІЙНОМУ 
СУСПІЛЬСТВІ  
В.В. Чорнодід  
Національний авіаційний університет 

Поняття «інноваційне суспільство», котре дедалі частіше використовується в 
щоденному вжитку, пов’язують з новим принципом техногенного процесу, з його 
постійною змінюваністю. Однак, якщо уважно придивитися до сучасного сус-
пільства й тим процесам, котрі відбуваються у всіх сферах людської діяльності, 
то можна помітити, що це поняття підходить не лише до техногенного боку 
суспільства, але й до нього всього в цілому. Існуюча надмірна рухомість 
сучасного європейського суспільства неодноразово піддавалась аналізу, і причи-
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ною цієї рухомості вважали стан її перехідності. Разом з цим соціокультурна 
ситуація диктує необхідність поглянути на це з іншого боку.  

В культурно-історичному досвіді людства можна помітити наступну картину: 
або традиція спрощує інновацію, або навпаки, відбувається знімання традиції в 
інновації. Замість поєднання традиції та інновації утверджується відчуження 
однієї іншою. Відповідно до цього в культурології відрізняють традиційну та тех-
ногенну цивілізації. Представлені багатоманітністю конкретних видів суспільств-
ва (А. Тойнбі), однак не проясняється, що саме в цих уявленнях відповідає 
реальності, а що є забавкою розуму, спекуляцією, симулякром. Ця проблема 
варта осмислення і подальшого вирішення. 

Переорієнтація економіки від товаровиробнитцтва до сервісу, перетворення 
знання, інформації в основний продукт виробництва, глобалізація соціального та 
інформаційного простору перетворили сучасне суспільство в «суспільство 
ризику», за справедливим і точним висловлюванням У. Бека. З одного боку, це 
суспільство засноване на небаченій раніше індивідуальній свободі, дає людині 
незбагненні можливості для її прояву, з іншого, приводить до великого темпу 
динаміки, що постійно вібрує на межі повернення до хаосу. 

Розвиток здатностей людини, заміна господарсько-економічної діяльності 
проявом культурної активності, експансія суб’єкт-суб’єктних взаємодій — усе це 
відзначають у якості основної характерної риси нового стану дослідники 
інноваційного суспільства. Незважаючи на те, що майже всі основні напрямки теорій 
про взаємозв’язок економіки й культури, що виникли в посткласичний період, 
склалися на основі вчення К. Маркса, і особливо М. Вебера, що акумулювало у собі 
весь різноманітний досвід європейської науки, проте вони мають ряд принципових 
відмінностей від концепцій попередньої епохи. Адже той факт, що некласична наука 
має класичний базис як відправний принцип, не викликає сумніву.  

Найбільш вагомими моделями концепції взаємообумовленості культури та 
економіки були системи К. Маркса і М. Вебера. Ці мислителі розділяли економіку і 
культуру, більше того, розглядали їх поза межами одна одної. Можна сказати, що 
для їх періоду характерні об’єктно-суб’єктні відносини, де об’єктом виступають 
культурні та економічні обставини. Слід зазначити, що для класичної традиції, 
починаючи з Платона й Арістотеля, характерним є раціоналістичний світогляд, на 
якому була побудована вся класична наука про культуру й економіку. Кардинальні 
зміни, що відбулися в економічному й культурному житті європейського суспільства 
в другій половині двадцятого століття, привели до формування нової концепції 
постіндустріалізму, згідно якої постіндустріальне суспільство виступає як взаємодія 
між людьми усередині культурного консорціуму. Зміни соціальної стратифікації в 
сучасному суспільстві супроводжуються встановленням певної міри соціальної 
згоди як основи соціального порядку. У зв’язку із цим знімаються ідеологічні мірки 
й навантаження з економічних і культурних відносин. На перший план виходять 
науково-технічні аспекти функціонування суспільства, засновані на пріоритеті науки 
й культури [див.: 1].  

Нові концепції не розділяють економіку й культуру, а розглядають її як нерозривні 
частини єдиного соціокультурного організму, до того ж суб’єкт виявляється 
зануреним у культурно-економічний простір й не може розглядати їх поза межами 
нього, а тому й не претендує на об’єктивне пізнання культурно-економічних процесів. 
Російська дослідниця Т.В. Вольфович у своїй розвідці «Іноваційне суспільство в 
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контексті культурологічного аналізу» зауважує про те, що «політика неолібералізму 
призвела до деконструкції держави загального благоустрою. На зміну старим формам 
державної влади приходить поліцентризм, де в постійному русі відбувається 
взаємодія різних інтересів, і ситуація часто-густо залежить від чистої випадковості». 
Дійсно, складно не погодитись з тим, що змінилося відношення до праці, якщо 
раніше при влаштуванні на роботу вирішальними були кваліфікація, досвід і стаж, то 
зараз на перший план виходять компетенція, перформанс, тобто здатність до 
імпровізації, гнучкість, рухомість. Більшою мірою мінливість можна помітити і в 
царині людської буденності, що виявляється у перевазі не завантажувати себе зайвою 
власністю: проживати в найманому житлі, часто змінювати місце проживання, не 
обтяжувати себе рамками шлюбу, співіснувати в умовах договірної, візитної сім’ї, 
тощо. Поряд з цим варто зазначити, що молоде покоління така ситуація не лякає, вони 
сприймають її як природну.  
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21. ЛЮБОВ ЯК СМИСЛ ЛЮДСЬКОГО 
ІСНУВАННЯ 
О.І. Малахатько  
Національний університет харчових технологій 

Таємниця любові до людини починається в той момент, коли ми на неї 
дивимося поза бажанням володіння, панування над нею, використання її як 
особистості, а з подивом (здивуванням) тієї краси, що нам відкрилася. 

При цьому хочеться збагнути, що таке любов і як ми один з одним можемо 
пов’язуватися нею, оскільки вона буває різна.  

Поняття любові вживається в дуже різних смислових абераціях. Ми говоримо, 
про любов до Бога, батьків, дружини, чоловіка, дітей тощо. Але ми також говоримо, 
що любимо самі незначні речі, кажучи, що любимо морозиво, прогулянки, футбол, 
театр… Мимоволі відчуваємо себе бранцями цієї заплутаності. 

Зміст, водночас гідність любові як почуття, полягає в тому, що вона змушує 
нас всією нашою самістю визнати за іншим те безумовне центральне значення, 
яке властиве нам у відчутті тільки самого себе.  

Любов важлива не як одне з наших почуттів, а як перенесення всього нашого 
життєвого інтересу із себе в інше, як перестановка самого центру нашого 
особистого життя на іншу людину. 

Сенс життя, або внутрішній зв’язок окремих одиниць із великим цілим, не 
може бути вигаданий нами, він даний історично віками. У них закарбовані 
підвалини життя: родина, дружба, відданість, любов, кохання.  

Що ж це за дивовижне почуття любов? Справжня любов до кого-небудь 
виражається в тому, що ми бажаємо й намагаємося дати улюбленій істоті всі блага, не 
тільки моральні, але й матеріальні, однак останні неодмінно під умовою перших.  
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Усякому, кого ми любимо, ми бажаємо, між іншим, і матеріального 
добробуту, але, зрозуміло, лише з умовою, що той досяг це за допомогою чесних 
засобів, по-доброму ним користувався.  

Добро — неодмінна умова любові, бо без нього від любові залишиться одне 
лицемірство. Наприклад, якщо наш товариш письменник, а ми радимо йому 
збільшити свою літературну популярність за допомогою вдалого плагіату. 
Відтак, нас справедливо необхідно вважати або божевільними, або негідниками, 
але аж ніяк не вартісними товаришами свого друга [див.: 1]. 

 Отже, якщо дивитися тільки на фактичний результат любові, на те, як за 
звичай буває, то варто визнати її за мрію, що тимчасово опановує нами й зникає, 
не перейшовши ні в яку справу (тому що дітонародження не є власне справа 
любові). Відтак, визнаючи очевидним, що ідеальний зміст любові не здійсню-
ється в дійсності, чи повинні ми визнати його нездійсненним? 

Природа людини, з її свідомістю, волею, мораллю й здатністю до самовдос-
коналення має нескінченні можливості. Ми не маємо права заздалегідь уважати 
для неї нездійсненної якого б не було завдання, якщо вона не містить у собі 
внутрішнього логічного протиріччя або ж невідповідності із загальним змістом 
всесвіту й доцільним ходом космічного й історичного розвитку.  

На наш погляд, у любові слід виокремлювати такі аспекти.  
По-перше, любляча людина прагне віддавати себе й давати все. Проте для 

того, щоб давати, дарувати себе повністю, потрібно вміти віддавати. 
По-друге, з іншого боку, у любові треба вміти одержувати, а часом, це набагато 

складніше, аніж давати. Ми знаємо, як боляче буває отримати благодіяння від 
людини, якої ми або не любимо, або не поважаємо; це принизливо, образливо.  

По-третє, це — жертовність. Вона полягає в тому, що людина в любові до 
іншого, готова відійти в бік. І це дуже важливо.  

Часто-густо відбувається підміна понять «шкодувати» і «любити», це не одне й 
теж. Суб’єктивний прояв любові, як морального почуття, інколи може виявляється у 
формі жалості, — і це не буде серйозною суперечністю. Однак жалість — це 
почуття, протилежне любові, її антипод, її спрощення та зубожіння [див.: 2]. 

Розчарування Дон Кіхота, яке було заповітом лицарства новій Європі, діє в 
нас і дотепер. Любовна ідеалізація, яка перестала бути джерелом подвигів 
божевільних, не надихає ні до яких висот. Вона виявляється тільки принадою, що 
змушує нас бажати фізичного й життєвого володіння, і зникає, як тільки ця 
зовсім не ідеальна мета досягнута. 

Світло любові ні для кого не служить дороговказним променем до 
загубленого раю. На нього дивляться як на фантастичне висвітлення короткого 
любовного «прологу на небі», яке потім природа досить вчасно гасить як зовсім 
непотрібне для наступної земної вистави. Насправді це світло гасить слабість і 
несвідомість нашої любові, що псує дійсний порядок справи. 
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22. МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ 
ТРАДИЦІЙ Л. ЛАУДАНА 
І.В. Клочков 
Національний університет харчових технологій 

Л. Лаудан відомий американський філософ, автор фундаментальної праці 
«Науковий прогрес» (1977), визначив науку як тип діяльності, спрямований на 
вирішення пізнавальних проблем. Складовими елементами моделі наукового 
розвитку є: а) емпірично і концептуально вирішена проблема, що забезпечує 
єдність наукового прогресу; б) мета науки, яка робить максимально важливими 
емпірично вирішені проблеми і знизує значення аномальних емпіричних та 
концептуальних проблем, що потребують теоретичного і практичного вирішення. 
Звідси випливає, коли ми замінюємо одну теорію на іншу, то дану нову іновацію 
лише тоді можна вважати прогресивною, коли вона краще попередньої, 
успішніша у вирішенні проблем. Цінність будь-якої наукової теорії відносна. 
Відтак, вести мову про абсолютні мірки відповідно до емпіричних й 
концептуальних положень, немає жодного сенсу. Теорії не існують відокрем-
лено, тому слід враховувати увесь спектр проблем, які вони зачіпають. 
Наприклад, теорія еволюції відсилає до групи теорій, які історично і концепт-
туально пов’язані між собою. 

Л. Лаудан об’єднує поняття парадигма Т. Куна та поняття наукових програм 
дослідження І. Лакатоса. Він впевнений у тому, що розуміння й оцінку наукового 
прогресу може запропонувати тільки більш загальна теорія. Про негнучкість теорії 
парадигм, на думку Л. Лаудана, вказує той факт, що деякі теорії еволюціонували у 
часі. З іншого боку, визначення наукового прогресу І. Лакатосом, також менше 
відповідають історичним фактам, а наслідки накопичення аномалій прямо не відоб-
ражаються на оцінці дослідницької програми. Історія науки не надає безумовних 
підтверджень істинності теорій, навпаки, частіше засвідчує про зворотнє.  

Задля розуміння наукового прогресу Л. Лаудан пропонує теорію традицій 
дослідження. Прикладами таких теорій він вважає дарвінізм, квантову і 
електромагнітну теорію світла. Будь-яка інтелектуальна дисципліна (наукова і 
позанаукова), зауважує мислитель, має багату історію традицій: емпіризм і 
номіналізм у філософії, волюнтаризм і детермінізм у теології, біхевіоризм і 
фрейдизм у психології, утилітаризм і інтуїціонізм у етиці, марксизм і лібералізм 
у економіці, механіцизм і віталізм у фізіології. Деякі характеристики, спільні для 
різних традицій, Г. Лауден формулює наступним чином: 

1) кожна традиція дослідження має певне число специфічних теорій, що 
складають і пояснюють її суть; 

2) кожна традиція характеризується метафізичними і методологічними 
особливостями, їхня сукупність повідомляє традиції індивідуальні риси, що 
відрізняють її від інших; 

3) кожна традиція дослідження (на відміну від окремих теорій) проходить 
крізь ряд різноманітних детальних формулювань, що досягають розквіту 
протягом тривалого часу (на відміну від теорій, що часто змінюють одна одну).  

Внаслідок сукупності директив традиція створює специфічні теорії, у тому 
рахунку і методологічні. Наприклад, ньютоніанська традиція є індуктивною, 
тому що бере до уваги лише ті теорії, які виведені індуктивним шляхом. З іншого 
боку, частина директив, сформована дослідницькою традицією, онтологічна за 
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власною будовою. Онтологія традиції специфікує у загальному вигляді типи 
основних для дисципліни видів сущого. Наприклад, законними і асимільованими 
теоретичними постулатами біхевіоризма стануть публічно спостережувані 
фізичні й фізіологічні знаки (поведінка тварин або людей). Якщо мова йде про 
картезіанську традицію, то слід визнати два типи субстанції — матерію (res 
extensa) і мислення (res cogitans) — та різні способи їхньої взаємодії (відтак, 
картезіанські корпускули взаємодіють лише за умов контакту) [див.: 1, с. 688]. 
Дослідницьку традицію пошуку Л. Лауден визначає як набір загальних 
положень, що належать сутності процесів, запропонованих у певній галузі 
вивчення, а також методи, рекомендовані до використання в процесі дослідження 
проблеми і створення теорій. Зрозуміло, що звернутися до того, що заборонено 
метафізикою й методологією традиції дослідження, означає опинитися за її 
межами. Якщо фізик-картезіанець починає вести розмову про взаємодії на 
віддалених відстанях, якщо біхевіорист говорить про позасвідомі імпульси, а 
марксист — про ідеї, далекі від економічних структур, у кожному із цих випадків 
учений залишається поза грою, а порушник кордонів традиції стає чужинцем. 

Отже, слід сказати про те, що для Л. Лаудена дослідницька традиція має 
більше шансів на життя, якщо адекватна її відповідь на більше число емпіричних 
і концептуальних проблем. Історичний розвиток традицій дослідження 
продемонстрував, що змінюються не лише допоміжні теорії, але з часом — 
центральні положення. У кожен даний момент часу, одні елементи традиції 
важливі і вагомі за інші. Те, що складало ядро ньютоніанської традиції XVIII ст. 
(наприклад, абсолютний простір і час), у ХІХ ст. не мало вже особливого 
значення, тому що елементи цього класу змінили власний образ під впливом 
термодинаміки, а згодом, на початку ХХ ст. були збагачені розвідками з 
квантової механіки М. Планком. 
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23. ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ  
НА РОЗВИТОК ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ 
СТУДЕНТА ТЕХНІЧНОГО 
УНИВЕРСИТЕТУ З ПОЗИЦІЇ ФІЛОСОФІЇ 
НЕОФРЕЙДИЗМУ  
А.О. Повзик 
Національний університет харчових технологій 

Метою даної роботи є дослідження впливу соціальних мереж на особистість 
та виділити фактори, що дозволяють задовольняти базові потреби особистості у 
віртуальному світі (за останні 5 – 6 років великого розповсюдження отримали 
різні соціальні мережі через які людина будь якого віку може задовольняти 
потреби комунікативного характеру). 
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Завдяки здобуткам послідовників З. Фрейда, ця робота виконана із враху-
ванням основних положень неофрейдизму. Неофрейдизм розуміє під собою 
дослідження впливу соціально-культурних факторів на розвиток індивідуаль-
ності, але не можна відкидати вплив сексуальних потягів на становлення 
особистості, враховуючи обраний вік (психологічна зрілість у чоловіків настає 
приблизно з 22 років, жіночої — до 20). Але надаючи в даній роботі більше уваги 
проблемі недостачі уваги та можливості реалізації власних потреб індивіда в 
суспільстві та вираженні особистості в рамках суспільних норм та правил, вище 
згадану проблему будемо розглядати, як гіперкомпенсацію почуття непов-
ноцінності і недостачі уваги підлітками за допомогою онлайн-ресурсів. 

Звертаючи увагу на те, що технічні спеціальності потребуюсь глибоких знань, 
емоційно і розумово виснажують, можна зробити висновок, що такі стресові 
ситуації призводитимуть до накопичення негативних відчуттів, емоцій, саме які 
студент намагатиметься «скинути», «виплеснути» назовні. Окрім цього перед 
молоддю постає ще одна проблема — недостатність часу на повне соціальне та 
навчально-наукове життя, окрім часу на особисте та саморозвиток і відпочинок. 
Зараз, все що необхідно — завести сторінку, обліковий запис і проводити 
вільний час, як заманеться. Але ти не можеш бути повністю впевнений у тому, 
що з іншої сторони сидить та сама людина, з якою ти бажаєш спілкуватися. 
Модель її поведінки може кардинально відрізнятись від того, як людина себе 
поводить при особистих зустрічах і при великій кількості оточуючих. Якщо вона 
впевнена в собі, комунікабельна і не боїться особисто показувати оточуючим 
свою істинну натуру, вона навряд чи стане приховувати це в онлайн-спілкуванні.  

Із психологічної точки зору Інтернет сприймається людиною, чимось на рівні 
натовпу. Коли ж ми потрапляємо в мережу, ми, як і в натовпі, нібито зникаємо, 
відчуваємо себе анонімними та недоторканними. Він дає більше ступенів 
свободи. Вам не потрібно притримуватись загальним негласним правилам 
оточення. Ви можете робити те, що хочете. У мережі підлітки шукають нових 
друзів і нові субкультури, намагаючись знайти почуття приналежності до тієї чи 
іншої соціальної групи. У процесі пошуку близької за духом особистості молоді 
люди вступають у різноманітні відносини, вони отримують можливість 
спілкування з практично безмежним числом людей і груп за інтересами. При 
цьому кожен з них має відчуття гіперкомпенсації, яке вони шукають в мережі, 
оскільки поза нею вони відчувають неповноцінність та неможливість само-
вираження, або через відсутність такої можливості фізично, або через власну 
замкненість та сором’язливість, страх відкритися, виступити перед реальними 
людьми та слухачами. 

При виконанні даної роботи використовувалась інформація, отримана при 
опитуваннях студентів, для визначення їх залежності як від самої мережі так і 
від соціальних груп та напрямів соціальної активності. З одного боку, згідно 
до результатів, слід відзначити, що окрім того, що 76 % опитаних відвідують 
соціальні мережі частіше одного разу на добу, що свідчить про певну за-
лежність, можливість виникнення такої залежності позитивно оцінили 82,1 % 
студентів. Слід відмітити, що 54,6 % використовують соціальні мережі для 
пошуку інформації та як вигідний засіб зв’язку, 34 % як можливість доступу 
до мультимедійних записів, що відповідає інтересам молоді — спілкуванню 
та розвагам. З іншого боку, лише 15 % спілкуються через мережу частіше, ніж 



 230 

при особистих зустрічах, а переважна більшість відзначила, що прогулянки та 
спортивні заходи не можна замінити на проведений час в соціальних мережах, 
що свідчить про усвідомлення реального часу та небайдужість до зов-
нішнього світу. 

Як висновок, хочу сказати, що сучасний студент технічного ВНЗу, окрім 
проведення часу в соціальних мережах, бачить її як можливість простої та легкої 
гіперкомпенсації проміжків у спілкуванні, пошуку нових знайомих, нала-
годження стосунків, яка не вимагає багато коштів та може бути сумісна із 
іншими справами (але 39 % студентів відмітили, що через їх використання, 
відчувається реальна недостача вільного часу). Тож соціальні мережі вико-
ристовуються як компенсатор, але лише за рахунок їх доступності. В цьому 
випадку це є позитивним впливом, оскільки молоді люди можуть вільно 
задовольняти власні потреби і ця необхідність не буде накопичуватись, що 
призвело б до саморуйнування особистості і до більш негативних наслідків. 

Але необхідно також враховувати вплив соціальних мереж та виникнення 
залежності від них. Розмаїття інформації, яка надається користувачу може буди 
не тільки заздалегідь неправдивою, але й містити в собі речі, небезпечні для 
здоров’я і життя. Тому необхідними умовами для власної безпеки є: обме-
жування часу перебування в мережі, заміна нав’язливого бажання опинитись в 
ній на хобі у реальному житті, живе спілкування. 

Науковий керівник: І.В. Нікітіна 

24. РОЛЬ СПОРТУ В РОЗВИТКУ 
ОСОБИСТИХ І ПРОФЕСІЙНИХ  
ЯКОСТЕЙ ЛЮДИНИ  
В.С. Денисенко 
Національний університет харчових технологій 

Спорт, як важливий соціальний феномен, пронизує всі основні сфери 
життєдіяльності як окремої людини, так і суспільства в цілому. Він впливає на 
суспільне становище людей, їх ділове життя, національні відносини, формує моду, 
етичні цінності, спосіб життя тощо. Соціологічні опитування населення, а 
особливо молоді, що займається спортом, показали: спорт навіть формує початкове 
уявлення про життя у світі. Саме у спорті найбільш яскраво загартовуються такі 
важливі для сучасного суспільства цінності, як рівність шансів на успіх, прагнення 
бути першим, перемогти не тільки суперника, а й самого себе, усвідомлення 
шляхів досягнення успіху. Спортивна або просто фізкультурна діяльність 
покращує стресостійкість людини, бо розвиває в ній не тільки фізичні показники, а 
й розумові та психологічні. Вплив спорту на психологічні показники людини 
проаналізовано у літературі з психології спорту. Заняття спортом формують також 
такі важливі особистнісні та соціальні якості людини як витривалість, 
відповідальність, здібність працювати в команді, лідерські навички, терплячість, 
рішучість, покірність, дисциплінованість, ініціативність, цілеспрямованість, воля 
до перемоги, сміливість та інші. Розглянемо деякі найважливіші, на мою думку, 
якості людини, які розвиваються завдяки заняттям спортом. Кожен спортсмен 
ставить перед собою якусь ціль і прикладає зусилля для її здобуття. Це може бути 
покращення силових якостей в атлета, швидкісних характеристик у бігуна чи 
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плавця, або бажання отримати гарні результати на змаганнях. Досягти поставленої 
мети може лише особистість цілеспрямована, вольова, яка не впадає у відчай від 
поразок тощо. Але ці якості даються не від народження, а формуються в процесі 
соціалізації особистості. Відмінною рисою цілеспрямованості спортсмена є його 
ідейність, світогляд, тверді принципи поведінки і цінності в яких він переконаний і 
за які готовий боротися, незважаючи на перешкоди які будуть його переслідувати 
на всьому шляху до бажаної мети. 

Важливою рисою також є ініціативність. Вона передбачає здатність 
самостійно ставити цілі і шукати засоби для їх досягнення. Це дуже важливо, 
однак потрібно ставити перед собою лише ті цілі, які ти зможеш досягти, тобто 
доступні цілі. Недосяжні завдання, які набагато перевищують власні сили і 
здібності, лише придушать прагнення до ініціативи. Вмінню слідувати назна-
ченому курсу, тобто дотриматися режиму тренувань, правильного харчування та 
розпорядку дня, а також відкиданню пагубних звичок допомагає дисципліно-
ваність. Вона передбачає вироблене в процесі тренувань вміння підпорядкову-
вати свої вольові прояви вимогам спорту. Витривалість та стійкість допомагають 
подолати негативні емоційні стани, які можуть бути викликаними сильним 
стомленням, болем. Ці якості допомагають людині не губитися у хвилини 
небезпеки, ризику, здатність переносити великі навантаження, переносити біль та 
втому. Саме вони допомагають марафонцям долати останні сотні метрів великої 
дистанції, або боксеру витримати останні раунди поєдинку чи атлету при взятті 
величезної ваги. Вміння працювати в команді особливо розвивають групові види 
спорту, наприклад: футбол, хокей, баскетбол, бейсбол. Кожен виконує свою 
роль, розуміє себе як складову частину цілого (команди), поглиблює знання з 
тактики і стратегії. Здатність самостійно приймати рішення і впроваджувати їх у 
життя допомагає людині рішучість. Хороший спортсмен чітко уявляє кінцеву 
мету своєї діяльності і вважає її досягнення необхідною і важливою справою, а 
без уміння наважитись на певну роботу чи дію цілі ніколи не будуть досягнуті. 
Ну і головна якість, яку на мою думку розвиває заняття спортом, це — воля до 
перемоги. Це певне психологічне налаштування спортсмена, яке дає сили для 
досягання бажаної цілі коли ресурси організму вже вичерпані, а людина в цей 
момент відчуває біль чи бажання здатися. Завдяки тренованій силі волі 
спортсмен в такі хвилини забуває про втому, біль, страх і акцентує всю свою 
увагу на досяганні результату. Автором було проведено опитування студентів 
щодо здорового способу життя та занять спортом. Вибірка респондентів складала 
50 осіб. Серед опитаних постійно займаються спортом лише 20 %. З них 57 % не 
вживають алкогольні чи тютюнові вироби. 66 % тих, котрі постійно займаються 
спортом вказали, що отримують від занять задоволення. 71 % всіх респондентів 
вважають, що регулярні заняття спортом розвивають не тільки фізичні 
показники, а й особисті якості людини. Це опитування показало який відсоток 
молоді дбає про своє здоров’я і власний розвиток. Можна побачити, що цінності 
у спорті є дуже важливими і потрібними, як у повсякденному житті, так, і у 
професійній діяльності. Існує багато прикладів, коли професійні спортсмени, 
завдяки своїм спортивним якостям, досягали великих вершин у бізнесі, політиці 
чи науці. Це такі люди як Арнольд Шварценеггер, Віталій Кличко, чи 
давньогрецький фізик — Піфагор. 

Науковий керівник: І.В. Нікітіна 
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25. РЕАЛИЗАЦИЯ ЖИЗНЕННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА В ПЕРИОД 
МОЛОДОСТИКАК СТРПТЕГИЯ 
РАЗРЕШЕНИЯ ВОЗРАСТНЫХ КРИЗИСОВ 
К. Чепинога 
Национальный университет пищевых технологий 

Психическое развитие как процесс, развертывающийся во времени на 
протяжении жизненного цикла человека, имеет определенную временную струк-
туру. Не случайно молодость часто называют ранней взрослостью, подчеркивая 
ее двоящийся характер: обладая всей совокупностью прав вести взрослую жизнь 
(за которую боролась юность), молодой человек далеко не всегда способен найти 
и реализовать в ней себя. Примером может послужить начало профессиональной 
жизни. Многие молодые специалисты, обуреваемы стремлением произвести в 
ней революцию, побороться с косностью и консерватизмом «старших 
товарищей», заявить о себе. Но часто оптимизм и «максимализм» не подкреп-
лены знаниями, опытом, умениями, статусными позициями, ориентациями на 
реалии окружающей жизни, что вынуждает их жить скромной жизнью ученика 
(которая в их сознании неотличима от роли школьника и от которой они хотели 
бы убежать, избавиться). 

В молодости стратегии жизни могут быть разнообразными. Один человек 
может сразу определить свою жизненную линию и профессиональную перс пек-
тиву и упорно реализоваться в ней, другой предпочтет попробовать себя в 
разных качествах, намечая разные перспективы самореализации, и только после 
этого определит для себя главнейшие позиции.  

В эмоциональном плане для молодого человека самопринятие — важнейшее 
условие самореализации. В молодости человек способен отнестись к себе реали-
тично и критично, принять минусы своего характера, внешности, недостаточную 
развитость каких-либо способностей и одновременно научиться использовать 
плюсы и выгодные стороны своей личности и характера, обратить их на пользу 
своему развитию. 

У каждого человека имеется определённый потенциал, который необходимо 
реализовать. Способность к его реализации называется самоактуализацией, ее 
уровень у всех людей различен. В ходе исследования проблемы самореализации 
среди студентов IV – V курсов мной использовалась методика САМОАЛ. Пред-
лагаемая методика определяет уровень стремления к самоактуализации — 
насколько студенты готовы прилагать усилия для того, чтобы жить полноценной 
личной и профессиональной жизнью. 

Цель методики: выявление общего личностного потенциала, способности 
молодого человека к саморазвитию, самореализации сильных сторон личности. 

Исследование проблемы самореализации предполагает выделение различных 
уровней. Так, Л.А. Коростылева выделила следующие четыре уровня само-
реализации личности: 1) примитивно-исполнительский уровень; 2) индивидуально-
исполнительский уровень; 3) уровень реализации ролей и норм в социуме (с 
элементами духовного и личностного роста); 4) наивысший уровень самореализа- 
ции — уровень смысложизненной и ценностной реализации (реализация сущ-
ностной аутентичности, достижение ресурса «Я-потенциального» (В.В. Козлов). 
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В результате исследования были сделаны выводы, что современная молодежь 
способна наслаждаться актуальным моментом, не сравнивая его с прошлыми 
радостями и не обесценивая предвкушением грядущих успехов, открытость 
новым впечатлениям. 

Пониженный уровень склонности личности воспринимать природу человека в 
целом как положительную, что указывает на негативные аспекты восприятия 
постороения искренних и гармоничных межличностных отношений. 

Молодые личности направлены на интересное, творческое содержание жизни 
и реализацию своих способностей и желаний. Стремление к новым знаниям и 
поиску новых решений проблемных ситуаций.  

Средний уровень автономности личности говорит об умеренной степени 
независимости, ценностей и поведения личности от воздействия извне («внут-
ренне-внешняя поддержка»). 

Повышеный уровень спонтанности поведения вытекающей из уверенности в себе и 
доверия к окружающему миру, что свидетельствует о том, что человек не боится вести 
себя естественно и раскованно, демонстрировать окружающим свои эмоции.  

Пониженный уровень аутосимпатии. Слабо выраженная способность личнос-
ти ценить свои достоинства, положительные свойства характера, уважать себя за 
них, принимать себя таким, как есть, вне зависимости от оценки своих дос-
тоинств и недостатков, возможно даже вопреки последним. Тревожность, 
неуверенность в себе.  

Средний уровень контактности. Умеренно выраженная способность к уста-
новлению прочных, доброжелательных отношений с окружающими и общая 
предрасположенность к взаимно полезным и приятным контактам с другими 
людьми в целом.  

Средний уровень гибкости в общении. Умеренно выраженная способность к 
адекватному самовыражению в общении, аутентичному взаимодействию с окру-
жающими и самораскрытию.  

Науковий керівник: І.В. Нікітіна 

26. НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ 
МАНІПУЛЯТИВНОГО СПІЛКУВАННЯ 
О.О. Розанова 
Національний університет харчових технологій 

З давніх-давен люди обмінюються найрізноманітнішою інформацією. Тим 
більше у сучасному світі взагалі неможливо обійтись без спілкування. Воно є 
основою будь-яких відносин, як побутових так і ділових. Уміння правильно 
говорити і висловлювати свою думку є чи не найголовнішим фактором успіху 
ділових відносин. Щоб розмова була успішною, потрібно мати необхідний 
словниковий запас, уміти зацікавити співрозмовника і утримувати його увагу, 
визначати і розуміти його проблему. Ці всі засоби створюють оптимальні умови 
для успішних бесід і перемовин. У процесі спілкування, зазвичай, окрім слів і 
голосових акцентів, люди використовують так звану «мову жестів». За допо-
могою рухів, ми можемо більш чітко висловлювати свою точку зору, показувати 
зацікавленість у справі. Різноманітні жести допомагають у публічних виступах 
на конференціях, нарадах, презентаціях тощо. Вченими зареєстровано більше 
1000 невербальних знаків і сигналів. Один з найвідоміших фахівців з питань 
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спілкування Алан Піз стверджує, що за допомогою слів передається лише 7 % 
інформації, тоді як звуковими засобами — 38 %, а з використанням міміки, 
жестів і поз — 55 %. Отже, як бачимо, знання справи та уміння правильно 
висловлювати свою думку недостатньо для успіху. Людина рідко усвідомлює те, 
що її поза і рухи можуть суперечити сказаному. Тому варто постійно слідкувати 
за тим, як саме людина передає інформацію, які жести і інтонацію використовує. 
Досить часто саме «суперечення» мови тіла і інтонації свідчить про те, що 
співрозмовник вводить вас в оману, намагається сказати хибну інформацію задля 
власного успіху. Іншими словами, кажучи не зовсім правильну інформацію 
людині, нею можна керувати, а вона може і не догадуватись про таке. Це 
називається «маніпуляція». Маніпулятивне спілкування є найпоширенішим 
різновидом монологічного спілкування. Воно передбачає вплив на партнера з 
метою досягнення своїх прихованих намірів і цілей. Мета такої взаємодії — 
досягнення контролю над поведінкою й думками іншої особи. Однак основна 
різниця полягає в тому, що за умов маніпулятивного спілкування партнер не 
інформує свого ділового партнера про істинні цілі їхньої розмови, які нерідко 
приховуються або підміняються іншими. Отже, маніпуляцію можна визначити, 
як приховане управління людьми та їхньою поведінкою. Прихованими може 
бути не лише факт впливу, але і його мета. При цьому у ділового партнера має 
зберегтися ілюзія самостійності у прийнятті рішення чи здійсненні вчинку. Як же 
за допомогою невербальних засобів спілкування можна керувати людиною? Це 
питання є досить актуальним у наш час. Успішний керівник має знати, що 
означають ті чи інші жести. Наприклад, ви ведете розмову, активно висловлюєте 
свою точку зору, а ваш співбесідник зімкнув пальці рук і опустив очі — це 
означає, що слід припинити розмову, адже слухач розчарувався у вас і бажає 
приховати своє негативне ставлення. Коли людина читає жести, то здійснюється 
зворотній зв’язок, який відіграє важливу роль у спілкуванні. Існує досить багато 
різноманітних класифікацій невербального спілкування людини (див схему). 
Сучасними засобами маніпуляції є виражальні рухи, що передають внутрішній 
стан людини. Поза — передає душевний стан людини, її наміри щодо розмови. 
Хода — яскраво зображує емоційний стан людини. Очі — найкращий метод 
перевірити людину на чесність, адже вона не може свідомо контролювати свої 
зіниці. Для успішного управління персоналом, керівник повинен знати і вміти 
побачити різноманітні «послання» мовою тіла від своїх підлеглих і співрозмовників. 
Вміння розрізнити «маніпулятора» від того, хто каже правду — це корисна навичка, 
котра має бути у кожного висококваліфікованого керівника. Нерідко керівники самі 
використовують маніпуляцію у своїх цілях. Однак варто зазначити, що використання 
цих методів управління дуже сильно впливає на самих керівників. У них з часом 
може виникнути втрата інтересу до життя, цинізм, завищена недовіра. Загалом, 
маніпулятивне спілкування є невід’ємною частиною життя суспільства в цілому. 
Люди впливають одне на одного задля задоволення своїх потреб, підтвердити 
значимість свого існування, бути більш впевненим. 

Отже, маніпулятор живе в середині кожної людини, а формування маніпуля-
тивних навичок пов’язане, насамперед, з боротьбою за виживання людини. Тим 
більше, коли мова йде про сучасне жорстоке суспільство і молоду людину, у якої 
ще недостатній життєвий досвід.  

Науковий керівник: І.В. Нікітіна 
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27. ПРОБЛЕМА СТВОРЕННЯ ШТУЧНОГО 
ІНТЕЛЕКТУ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 
В.О. Маркевич 
Національний університет харчових технологій 

Проблема створення штучного інтелекту є вельми цікавою і надає велике поле 
для наукової діяльності. З одного боку необхідність створення штучного 
інтелекту викликана тенденціями глобалізації, стрімким розвитком інформа-
ційних технологій, а з другого — недостатньою досконалістю людського 
мислення, обмежениим обсягом пам’яті людини, тяжким процесом пригадування 
тощо. Крім того, виявлено багато видів біологічних меж інтелектуальних здіб-
ностей людини, починаючи від певної кількості нейронів і розвиненої мережі 
аналізаторів у мозку до обмеженої тривалості життя і безпосереднього інфор-
маційного сприйняття. У сучасному світі, який увійшов в епоху інформації та 
інформаційних технологій проблема створення «розумних» технологій є особ-
ливо актуальною. На сьогоднішній день під «розумними» технологіями можуть 
розуміти машини з програмами будь-якої складності, від пральної машини, що 
сама обирає режим прання, до роботів, що можуть малювати картини і керувати 
супутниками, від ком’ютерів, що «вміють» грати в шахи, до комп’ютерів 
чемпіонів. Тобто, ідея створення штучного інтелекту багатогранна і надає 
широке поле для прояву творчих здібностей, особливо студентській молоді, яка 
навчається на факультеті АКС. 

Ціль мого проекту: дослідити ставлення молоді до перспектив вирішення 
проблеми штучного інтелекту, оцінити можливі позитивні та негативні наслідки 
його створення, виявити, як це вплине на прогрес суспільства і чи здатний він 
замінити людський розум. 

Для вирішення поставленої мети, мною було проведено опитування в 
соціальній мережі серед молоді різних регіонів України. Кількість респондентів 
складала 50 осіб різної статі, різного віку, соціального статусу, умов проживання. 

Аналіз результатів (виведення результатів у відсотках) показав, що 69 % 
респондентів позитивно ставляться до вирішення проблеми штучного інтелекту і 
вважають, що це призведе до розвитку людства; 29 % не володіють інформацією; 
інші відносятся негативно, вважають, що це занапастить людство, призведе до 
погіршення здоров’я. Респонденти, які негативно ставляться до проблем і 
вирішення штучного інтелекту вважають, що ця машина не має духовних 
цінностей та адекватної реакції. 

Проблема моделювання штучного інтелекту, тісно пов’язана з розвитком 
когнітивної психології, а саме: з досягненнями у вивченні можливостей мис-
лення, можливостей людського мозку та самого інтелекту. 

Розглядаючи розвиток когнітивної психології і, особливо, галузі штучного 
інтелекту, можна прослідкувати ряд якісних змін у підходах до рішення 
проблеми створення машин, які моделюють психічні процеси. 

Судячи з ситуації, яка склалася на сьогоднішній день в сфері створення 
штучного інтелекту, слід шукати способи вийти на новий якісний рівень, інакше 
є загроза зайти у глухий кут. Коли будь-яка галузь науки припиняє свій розвиток 
і починає ходити по колу, її місце моментально займає інша, більш перспективна 
і модернізована.  
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Найкращим прикладом штучного інтелекту є шаховий комп’ютер. Їх існує 
безліч варіантів з різним інтерфейсом і різними видами шахів, але принцип скрізь 
один і той же, людина може грати з комп’ютером. Навіть чемпіони світу з шахів 
інколи неспроможні виграти у комп’ютера. Шахові комп’ютери виробляють всі 
провідні компанії, які орієнтовані на програмне забезреченная. Наприклад: Linux, 
Android, Mac та інші. 

Суспільство на даному етапі видається не готовим сприйняти створення 
штучного розуму. Можливо необхідні деякі зрушення у суспільній свідомості, до 
яких може привести кардинальне зрушення у науці, яким і стала когнітивна 
наука на початку 50 років ХХ століття. Можливо тоді перспектива стати не 
єдиними розумними істотами у світі не стане викликати негативної реакції. 

Моя думка, щодо проблеми створення штучного інтелекту є досить супе-
речливою. З одного боку, я вважаю, що штучний інтелект є доцільним і можливо 
необхідним для перспектив людства, він зможе виконувати ті дії, які людина 
виконати не може, через обмежений термін життя та вразливість людського 
організму; а з іншого боку я вважаю, що штучний інтелект не зможе відчувати та 
сприймат світ, як людина, та адекватно реагувати на різні ситуації. На мою думку 
людина найдосконаліша істота у світі і ніякий штучний інтелект не зможе її 
перевершити. Людина, навпаки, у своїй діяльності в подальшому буде ши роко 
використовувати «розумні машини», створені нею для підсилення своїх 
обмежених природою можливостей і функцій.  
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Науковий керівник: І.В. Нікітіна 

28. СТУДЕНТ В СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ 
УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ 
О.М. Кляшторний  
Інститут вищої освіти НАПН України 

Аналізуючи сучасну університетську освіту, умовно можна виокремити кілька 
підходів в контексті прав і свобод студента в навчальному процесі. Перша, 
найбільш консервативна модель, за якої студент є переважно об’єктом впливу 
викладача, а його успішність перебуває в прямій залежності від нього. Викладач 
має позаконтрольну владу над студентом та пропонує, як правило, знання готове 
до споживання. В цій моделі навчання студент розглядається як судина, яку 
потрібно наповнити певними знаннями. Другий підхід характерний для моделі 
класичного німецького університету, де студент є вільним слухачем, який не має 
жорстко визначеного переліку навчальних дисциплін і отримує можливість 
відвідувати заняття будь-якого професора. В цій моделі головним є популярність 
професора як об’єктивного критерію якості освіти. Одним із недоліків даної 
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моделі є факт монопольного становища іменитих викладачів та відсутність 
реальних умов у молодих, талановитих колег для конкуренції з ними. Третій 
підхід, що притаманний американській вищій школі, характеризується також 
надзвичайно широкими правами студентів. В даному випадку студент розгляд-
дається як споживач, а вища освіта як система послуг. В цій моделі навчальний 
процес чітко регламентований. Неодмінною його складовою є наявність жорст-
ких загальних принципів оцінювання знань. Такий підхід до навчання сприяє 
тому, що студенти чудово орієнтуються в матеріалі, однак є малопідготовленими 
до критичного мислення. Найбільш успішною прийнято вважати модель, за якої 
студент отримує все більше прав і свобод в навчальному процесі. 

Однак, як засвідчує американський досвід, надто великі права, які мають 
студенти в університеті, можуть, певною мірою, відігравати і негативну роль. В 
такому разі, поруч із наданням широких прав студентам, необхідно запровад-
жувати додаткові механізми, які б стимулювали покращення якості вищої освіти. 
Мова йде про співпрацю сучасних університетів з великими підприємствами та 
корпораціями, утворення технопарків, розробку та впровадження освітніх 
міжнародних проектів, інших сучасних суспільних механізмів та безпосе-
реднього залучення до цієї роботи студентів. 

Науковий керівник: І.Ф. Надольний 

29. ФІЛОСОФСЬКІ ПОГЛЯДИ  
МИКОЛИ БЕРДЯЄВА 
В. Лиховоз 
Національний університет харчових технологій 

Микола Олександрович Бердяєв (1874–1948) є непересічною фігурою у світовій 
філософській думці. Народився і виріс у м. Києві. Навчався на юридичному факультеті 
Київського університету св. Володимира, але не закінчив його через арешт за участь у 
соціалістичному русі. Перебував у засланні в Сибіру. З часом порвав з соціа-
лістичними ідеями і став активними прихильником релігійно-ідеалістичного 
світогляду. У 1922 р. разом з іншими філософами, які не поділяли марксистську 
ідеологію і критикували політику радянської влади, був висланий за межі Радянської 
Росії. Спочатку проживав у Німеччині, потім у Франції. Написав велику кількість 
праць, в яких з релігійно-ідеалістичних позицій оцінює буття світу. Вважається одним 
із фундаторів екзистенціалістської філософії. 

Центральними проблемами філософського вчення М. Бердяєва виступають Бог, 
особистість, свобода і творчість. Філософ чітко розрізняє зміст термінів «індивід» і 
«особистість». У першому випадку йдеться про присутність людини у матеріальному 
світі, у другому — про її причетність до Бога та духовного світу. Бердяєвське 
розуміння Бога далеке від канонічного трактування цієї сили у релігії. У нього Бог 
максимально наближений до особистості і навпаки. І Богу, і особистості передує 
свобода. Особистість — це результат, продукт активності цих двох сил. Творчість 
розглядається філософом як шлях, спосіб досягнення свободи. Поза свободою 
особистість існувати не може. Все життя людини — це постійна боротьба за свободу, 
за можливість реалізувати себе повно і адекватно. Правда, російського теоретика мало 
цікавить матеріальний світ. По суті, в контексті філософських розмислів він його не 
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цікавить зовсім. Істинною сферою буття для М. Бердяєва є сфера духу. Лише тут 
особистість може реалізувати свій потенціал і бути дійсно вільною. 

Філософська позиція М. Бердяєва має виражений персоналістичний характер. 
Феномен особистості присутній у нього скрізь і завжди. Тому будь-яка розмова, 
яка ведеться ним про буття — це розмова про присутність у бутті особистості. 
Тим самим він персоналізує буття. Водночас виступає активним противником 
об’єктивації духу, виходу його за власні межі, втілення у сфері матеріальної 
практики. Споглядаючи матеріальний світ, фіксуючи його суперечності, теоретик 
апелює до чинників, що мають нематеріальний характер. Саме тут, на його пере-
конання, знаходяться важелі, за допомогою яких можна змінити дійсність. Для 
М. Бердяєва надто важливими є людська суб’єктивність, внутрішній досвід 
особистості, її постійне духовне самовдосконалення.  

Науковий керівник: В.Л. Павлов 

30. СПЕЦИФІКА ФІЛОСОФІЇ 
ПЕРСОНАЛІЗМУ 
І. Сіменок 
Національний університет харчових технологій 

Термін «персоналізм» вживається у філософії у двох смислах: для позначення 
підвищеної уваги філософських напрямів, течій і шкіл до суб’єктивності 
особистості, її внутрішнього досвіду, здатності ідеально конструювати дійсність, 
а також як назва окремої течії у філософській думці. Нас цікавить другий смисл. 
В першу чергу виділяють англо-американський і західноєвропейський варіанти 
персоналізму. Перший виникає у кінці XIX ст. Він орієнтований на моральну 
проблематику і питання виховання. Його найбільш відомими представниками 
виступають Б. Боун (1847 – 1910), Д.Хауісон (1834 – 1916), Е. Брайтмен (1884 – 
1952). Батьківщиною другого є Франція. У жовтні 1932 р. в Парижі починає 
виходити журнал «Esprit» («Еспрі» — «Дух»). Його засновником є журналіст і 
філософ Е. Муньє. Цей друкований орган стає теоретичною площадкою фран-
цузького персоналізму. Її активними пропагандистами, крім Е. Муньє, стають  
Ж. Лакруа (1900 – 1986), П.-Л. Ландсберг (1901 – 1944), Г. Мадіньє (1895 – 1958), 
М. Недонсель (1905 – 1976), П. Рікьор (1913 – 2005), Д. Ружмон (1906 – 1985) та 
ін. Після другої світової війни персоналістська філософія отримала розповсюд-
ження в Італії, Польщі, країнах Скандинавії, на Сході і в Латинській Америці. 
Але її основні ідеї знайшли обґрунтування і розвиток передусім у Франції. 

В центрі персоналізму знаходиться особистість, котра розглядається в першу 
чергу як носій свідомості, духу. Її буття у світі описується за допомогою низки 
характеристик, три з яких є базовими — екстеріоризація, інтеріоризація і транс-
цендентування. Екстеріоризація — це прояв особистісного потенціалу зовні, по 
відношенню до довкілля та інших людей. Інтеріоризація — зосередження осо-
бистості на самій собі, своєму внутрішньому світі, власному досвіді, пережи-
ваннях. Трансцендентування — це потяг, устремління до цінностей, що мають 
найвищу значимість. Такими цінностями є Бог, істина, краса, благо. Ці прояви 
особистості внутрішньо взаємопов’язані. Впродовж життя особистість постійно 
змінюється, самовдосконалюється. 
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Західноєвропейський персоналізм світоглядно наближений до католицької 
релігії. Водночас близькими йому є окремі положенні марксизму, особливо ті, що 
стосуються буття людини у суспільстві, її експлуатації в межах капіталістичного 
способу виробництва, механізмів відчуження. Досить багато точок пересікання у цієї 
філософської течії з екзистенціалізмом: цінність людського життя, свобода, твор-
чість, соціальні гарантії самореалізації, пріоритет духовного над матеріальним та ін. 

Науковий керівник: В.Л. Павлов 

31. ІДЕНТИЧНІСТЬ І КОНС’ЮМЕРИЗМ: 
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОВПЛИВУ 
Л.П. Саракун 
Національний університет харчових технологій 

Суспільні перетворення — індустріалізація, урбанізація, модернізація, глоба-
лізація, зміна соціально-економічних відносин, нові форми культури змушують 
людей замислюватися над тим, хто вони. Втрата ціннісно-смислових орієнтацій у 
ході швидких змін є однією з найбільш актуальних проблем сучасного 
суспільства. Криза ідентичності характеризується руйнуванням ціннісно-смисло-
вої сфери, є кризою цінностей. Аномія, фрустрація, апатія виступають як 
супутники і показники кризи ідентичності. Суспільство маргіналізується і 
втрачає пануючі ціннісні орієнтації. Маргіналізація — це стан кризи адаптації 
(пристосування), або стан дезадаптованості. Якщо у пристосуванні до змін 
досягається результат, то людина засвоює нову систему соціальних зв’язків, 
інтеріоризує їх, психологічно сприймає. Якщо ж процес адаптації виявляється 
невдалим (причиною цього може бути і сам суб’єкт, який не хоче змінювати свій 
спосіб життя, цінності, світогляд), то тоді це явище проявляється як маргі-
налізація, як невдала адаптація.  

Причиною того, що у людей не проходить органічно процес адаптації до нових 
соціальних умов, є те, що з боку суспільства пропонується не добровільний набір 
нових цінностей, а йде нав’язування певних цінностей, за допомогою яких індивід 
повинен адаптуватися до цих нових умов. Подібна загроза робить надзвичайно 
актуальним завдання аналізу всіх факторів, що впливають на ідентичність, і в 
особливості таких, як глобалізація та соціально-економічний чинник, що включає 
перехід до ринкових відносин, до нових стандартів споживання.  

Якщо вплив соціально-економічних чинників на формування ідентичності 
людини в науковій літературі більш-менш досліджений, то вплив конс’юме-
ризму, як однієї із форм прояву економічної основи розвитку суспільства, 
проаналізований недостатньо. 

Конс’юмеризм — це вибудовування суспільного життя навколо товарів і 
послуг та міцне вростання споживацтва у повсякденне життя суспільства, члени 
якого формують спілкування один з одним за допомогою придбаних на ринку 
благ. Як вірно зауважує Д.І. Кірюхін споживання «…в такому суспільстві пос-
тає не лише як один з елементів сфери економіки, а і як один із головних 
регулятивних принципів соціальних стосунків, як певна система, що охоплює 
економічну, політичну, культурну сферу» [1, с. 94]. Якщо в індустріальному 
суспільстві, орієнтованому на виробництво, окрема особистість втрачає свою 
індивідуальність, то у суспільстві споживання, яке орієнтоване не на вироб-



 240 

ництво, а на споживання, головним постає задоволення індивідуальних потреб, 
тобто домінантною стає існування нестандартної особистості. У споживчій 
культурі особистість визначає себе не тільки через походження, мову, місце 
народження, релігійну приналежність, а й через речі. 

Суспільство споживання підтримує нетипові і унікальні особистості, бо 
товарне виробництво цього суспільства спрямоване на задоволення унікальних, 
неповторних потреб індивіда. Проте індивід не стає вільним за таких умов, адже 
споживання ним товару — це не вияв автономної волі, а результат детермінації 
принципами престижності речі, що споживається, її соціальної значимості, котрі, 
за нових умов, вийшли на перший план. 

У суспільстві споживання процес виробництва та акт споживання є керова-
ними. Приватне життя означеного суспільства керується не тенденціями моди чи 
установленими нормами споживання, а метаморфозами функціонування капіта-
лу, який продукує нові потреби і певні товари, які їх задовольняють [див.: 2]. 

Капітал шукає джерела свого більш ефективнішого функціонування не лише у 
робітниках, але й у споживачах через зростання їхніх потреб, які стимулюють 
інтенсивніше функціонування капіталу. Споживацька культура змінює сприй-
няття світу і призводить до несподіваних наслідків — втратою людиною своєї 
людськості. Сьогодні конс’юмеризм виріс в моральну проблему, адже сучасна 
людина виступає не як автономний індивід, а як усереднена масова людина. Про 
це пишуть В. Автономов, 3. Бауман, У. Бек, Ж. Бодрійяр, Н. Зарубіна, Д. Кірю-
хін, М. Кітов, Н. Федотова та інші. 

Прикладом прояву зміни ідентичності під впливом конс’юмеризму є сучасне 
китайське суспільство. Аналізуючи стан економіки Китаю, англійська вчений  
К. Герт вказує на головну специфіку розвитку цієї країни — перехід «від комунізму 
до конс’юмеризму». Небувалий ріст конс’юмеристських мотивацій у Китаї 
відбувається при активній участі Заходу, який все більше орієнтує Китай на 
споживання і таким чином формує відповідні умови для змін у свідомості громадян 
цієї країни, а саме — формування ідеї домінуваннспоживання над виробництвом.  

По мірі зростання конс’юмеризму в сучасній Україні, світогляд (при якому 
культивувалося «некористолюбство») став змінюватися, суттєво змінюючи і 
ідентичність людини. 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Кірюхін Д.І. Індивід у суспільстві споживання // Людина в лабіринті перс-

пектив / А.В. Толстоухов, та ін. — К.: Видавець ПАРАПАН, 2004. — С. 94 – 118. 
2. Кітов М. Г. Комуністична утопія як специфічна форма прояву віртуальної  
реальності // Практична філософія, 2011, № 3. — К.: Вид-во Центр практичної 

філософії ПАРАПАН. — С. 133 – 143. 

32. СОКРАТ ЯК МУДРЕЦЬ 
Ю.В. Чевпотенко 
Національний університет харчових технологій 

Цю тему я пропоную розглянути з двох боків:  
– по-перше, який був Сократ в житті; 
– по-друге, як він розумів мудрість. 
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Як відомо, давньогрецький філософ Сократ займає унікальне місце в історії 
світової філософії. Чесно виконував свої громадські обов’язки, брав участь у 
війні проти Спарти, намагався у всьому бути справедливим. Для Сократа 
філософія — це спосіб життя. Його можна було зустріти в будь-якому людному 
місці, і скрізь він вступав у дискусію заради вияснення істини.  

За розповідями, Дельфійський оракул заявив, що «…немає нікого мудрішого, 
ніж Сократ» [1, c. 87]. 

Згідно Сократу, «…філософія — любов до мудрості, любов до знання — може 
розглядатися як моральна діяльність у тому разі, якщо знання саме по собі є 
добро. І це рушійна пружина всієї його діяльності» [там само, c. 87]. 

«Апологія Сократа» — одна з найзнаменитіших діалогів учня Сократа Платона. В 
ній йдеться про те, що Сократа звинувачують у тому, що «…він порушує закони тим, 
що псує молодь, не визнає богів, яких визнає місто, а визнає інші нові божества» [2, 
c. 30]. Коли його вивели в центр міста, він мав захищатися і протягом короткого часу 
спростувати обмову, яка закорінилася серед народу про нього та спробував 
пояснити, що саме накликало на нього обмову. Сократ сказав, що розголос випав на 
його долю лише завдяки якійсь мудрості. 

А що це за мудрість така? Така мудрість, яка імовірно властива будь-якій 
людині, і Сократ справді нею наділений, тобто мудрістю, яка є доступною для 
людини. І тут Сократ почав говорити, як він шукав мудрих людей серед 
державних діячів, поетів, ремісників, але мудрих він так і не знайшов. 

У всьому Сократа звинуватив такий державний діяч, як Мелет. Сократ і з ним 
теж мав розмову, але отримував відповіді, які суперечили самим собі. Тобто, він 
ще раз доказав, що державні діячі не мудрі. 

Сократ сказав афіянам, що він відрізняється від багатьох людей тим, що не 
маючи достатнього уявлення про те, що відбувається в Аїді, він так і вважає, що не 
знає. Тому формула Сократа: «Я знаю, що я нічого не знаю» [там само, c. 36] і 
переконаність, що він поставлений богами до афінського народу, щоб не давати 
своїм співгромадянам впадати в духовний сон і більше морально та інтелектуально 
самоудосконалюватись, робить його одним з найвидатніших філософів. 

Після всіх своїх дискусій Сократ говорив, що, якщо його стратять, то афіянам не 
легко буде знайти другого такого, «…який би — смішно сказати — немов ґедзь, 
приставлений Богом, до них, мов до коня, великого й благородного, але зледачілого 
від жиру, який потребує того, щоб його підганяв якийсь ґедзь» [там само, c. 38]. 

І ось прийшов час, коли Сократа визнали винним, але це не було для нього 
несподіванкою. Для його виправдання не хватило лише 30 людей, які б за нього 
проголосували. В ці хвилини, які йому залишилося жити, він попросив побути 
саме з тими людьми, які голосували за його виправдання. 

Смерті Сократ не боявся. Він сказав: «…ви, мої судді, повинні з доброю надією 
думати про смерть і тільки це одне вважати за істину: що добра людина не 
потребує боятися нічого поганого ні за життя, ні після смерті, адже Боги не 
перестають турбуватися про її справи. І що краще: смерть чи життя, того не 
знає ніхто, крім Бога» [там само, c. 51]. 

Щодо мене, то мене вразило те, як Сократ доказував народові, що у місті 
немає мудрих людей та як він це зрозумів. Коли він подався до поетів та брав до 
рук їхні твори, розпитував їх, що саме вони хотіли в них сказати, зрозумів, що 
інші присутні вміли пояснити твори цих поетів краще, ніж самі поети. І тоді він 
зрозумів, що вони «мають» не мудрість, а просто якусь природну здібність. Коли 
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він подався до ремісників, то зрозумів що вони не мудрі, оскільки вони 
опанувавши своє ремесло, а були мудрими в іншому. 

А яка ж різниця між мудрістю та філософією?  
Мудрість — найдорожче благо людського духу. 
Мудрість — це знання всього божественного і людського, а також його причини. 
Філософія — це любов до мудрості, постійне її прагнення. 
Виступивши з тезою: «Хто мудрий, той добрий» [1, c. 87], Сократ намагався 

знайти в свідомості, мисленні людини таку міцну і тверду опору, на якій могла б 
триматись моральність, суспільне життя, держава. 
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33. ЩАСТЯ У ФІЛОСОФІЇ Г.С СКОВОРОДИ 
М.В. Несміянова  
Національний університет харчових технологій 

Що таке щастя? Чи існує воно насправді? Де його знайти? На ці питання шукало 
відповідь не одне покоління філософів, але дати єдину відповідь вони не змогли. 

Сократ говорив: «Щастя — зовсім не радість, задоволення, воно — в іншому: 
у внутрішньому стані душі, у володінні чеснотами, головна з яких — 
справедливість». Мислитель був переконаний, що щасливим може бути тільки 
людина прекрасна душею, справедлива, та, чия душа не зачеплена злом, або 
прагне звільнитись від зла.  

Інших поглядів дотримувався Епікур: «Щастя — явище земне, прижиттєве. 
Блаженство і щастя — це шлях до свободи, звільнення від страхів, журби, 
страждань». Саме власна свобода від страхів, заборон робить людину 
щасливою. А щаслива людина не буде вершити зло.  

Безперечно, щастя — це стан душі. Л.М. Толстой чудово зазначив, що щастя 
не в тому, щоб робити завжди, що хочеш, а в тому, щоб хотіти того, що робиш. 
Очевидно, перше, що обумовлює щастя, це здатність до його відчуття.  

Згідно з Арістотелем, щастя є дією відповідно до своєї природи. Риби щасливі 
плавати, а птахи — літати. Натомість, природу людини характеризує здатність 
мислити й творити політичні організації, відтак найщасливішим є філософ і 
державний діяч [див.: 3, с. 844]. 

Щастя — поняття, що конкретизуює вище благо як завершений, самоцінний, 
самодостатній стан життя; загальновизнана кінцева суб’єктивна ціль діяльності 
людини [3, с. 843]. 

«Щасливий, кому вдалося знайти щасливе життя, але щасливіший, хто вміє 
користуватися ним» [2, с. 352]. Ці слова належать народному філософу Григорію 
Сковороді. В центрі уваги якого перебувала проблема щастя, яка пов’язувалась зі 
«сродною працею».  

Бути щасливим — це пізнати себе, свою природу, взятися за споріднену працю, 
тобто таку, для якої ти народжений, яка відповідає твоїм природним здібностям і 
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нахилам, яка приносить радість і задоволення. Кожна людина народжена для 
справжнього щастя і йде до нього по житті, потрібно лише знайти той вірний, 
істинний шлях який приведе нас у щасливе майбуття. Але мало знайти те, для чого 
ти створений, потрібно досягти чогось, залишити за собою слід. 

Примусьте людину робити те, до чого несхильна її природа, — і ця людина буде 
нещаслива. Багато хто з людей обирає престижну, прибуткову роботу, яка їм зовсім 
не подобається, але цим вони тільки ошукують себе. Бо душу звеселяє лише 
споріднена праця. Коли від людини відібрати її — тоді їй смертельна мука. Ця мука 
позбавляє людину здоров’я, забирає бадьорість. Людина не знаходить собі місця, 
втрачає спокій. Усі мають своє місце в житті, яке призначено нам «вищим керів-
ництвом», потрібно лише знайти його і само реалізуватися в цій суспільній ніші. 

Сковорода ставить питання про необхідність пізнати самого себе, бо від цього 
залежить майстерність виконання ролі, а зрештою — і щастя людини. Лише 
самопізнання дозволить нам зрозуміти, що насправді ми хочемо від життя, для 
чого нас створив Бог. Адже лише Бог і віра в нього може допомогти людині 
пізнати себе з середини, осмислити свою сутність. 

Мета людського життя — щастя, але рiзнi люди обирають рiзнi шляхи до нього. 
Й у Сковороди був свiй шлях. В пiдгрунтi щастя, на його думку, лежать душевнiсть, 
сердечнiсть, простота, скромнiсть, але не приниженiсть. «Шукаємо щастя по 
країнах, столiттях, а воно скрiзь i завжди з нами; — писав вiн, — як риба в водi, 
так i ми у ньому, i воно бiля нас, шукає нас самих. Нема його нiде вiд того, що воно 
скрiзь. Воно схоже до сонячного сяйва — вiдхили лише вхiд у душу свою» [2, с. 344]. 
Суть в безкорисливостi, стверджує Сковорода, в служiннi правдi, людям, в боротьбi з 
такими пристрастями, як себелюбство, жадiбнiсть, пихатiсть.  

Природним підсумком філософських i життєвих шукань Г.С. Сковороди є 
розроблене вчення про щастя. Щастя вiн розглядає насамперед як стан неза-
лежності та душевного спокою, що досягається шляхом звільнення від тиску 
навколишнього світу i подолання бентежних пристрастей. Щастя — це 
«веселість», яка є виявом «здоров’я гармонійної душі».  

У дiалозi «Розмова п’яти подорожніх про істинне щастя в житті» Г.С. Ско-
ворода спростував уявне розуміння щастя, що вбачається в опануванні речами 
світу. Справжнє щастя — незалежне від зовнiшнiх факторів буття i тому може 
стати надбанням кожної людини. Але це щастя не приходить саме. Для 
усвідомлення його необхідно оволодіти вищою з усіх наук, якою є наука про 
щастя як «економію власного нашого внутрішнього світу». Те, що є необхідним 
для справжнього щастя, є таким же легким, як повітря й вода. Тому досягти 
щастя — означає досягти душевного миру. Щастя пов’язується з чуттями 
вдячності, любові, дружби. Воно знаменує «друге Народження» людини, яке є 
логічним результатом, реалiзацiєю нею сенсу власного життя [див.:1, с. 235]. 
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34. ПАТРІОТИЧНА АУРА ЛІНИ КОСТЕНКО 
Л.В. Грибович 
Національний університет харчових технологій 

Якби Ліна Костенко не була поетесою, вона, мабуть, стала би філософом. 
Втім, чому стала би? Вона є ним, і не обов’язково мати базову філософську 
освіту. Філософський погляд на життя — ось основа поетичного кредо Ліни 
Костенко. І саме в такій площині й з такої точки зору слід розглядати її творчість. 

Поет, а тим паче поет-філософ — зовсім по іншому усвідомлює життя, ніж 
простий смертний. Ніби маємо однакові очі, ніби так само дивимося на одні й ті 
самі речі, але бачимо зовсім інше й навіть не розуміємо, що все наше життя — це 
суцільна Філософія, філософське осмислення його буття. Все одно в колообігу 
життя з філософським присмаком народжуються крихти справжньої Поезії. 

Від постатей типу Ліни Костенко ми завжди очікуємо Дива. І коли воно не 
настає, слід говорити не про падіння, «низини» в творчості поетеси, а радше про 
наше нерозуміння, неможливість дотягнутися до високого ідеалу, оспіваного 
філософом, нашим сучасником.  

Ліна Костенко вважає, що «…кожна нація повинна мати свою гуманітарну 
ауру. Тобто потужно емануючий комплекс наук, що охоплюють всі сфери 
суспільного життя, включно з освітою, літературою, мистецтвом, — в їхній 
інтегральній причетності до світової культури і, звичайно ж, у своєму 
неповторно національному варіанті» [2, с. 4 – 5]. Що таке гуманітарна аура? 
Якщо перефразувати цитату з твору, то це те незабутнє, коштовне, неповторне, 
що має вічну цінність. 

Уся штука у високій точності моральної оптики. Уявіть собі складну систему 
дзеркал: якщо хоча б одне із них має дефект, то всі інші відбиватимуть 
спотворене зображення. Ця система є моделлю і людських стосунків, і 
суспільних. Маленька неправда тягне за собою велику брехню. Велика брехня 
переростає у велику трагедію. Брехня епохи побудови комунізму підміна моралі, 
зневажання основоположних вартостей вела Україну в історичне небуття. 
Головне дзеркало мало дефект. Усунення дефекту — справа не одного 
десятиліття. І водночас справа кожного дня, кожної миті. Справа кожного з нас.  

Головна думка лекції Ліни Костенко «Гуманітарна аура нації або дефект 
головного дзеркала» — сказати підростаючому поколінню, що настав час 
розробити гуманітарну політику України, її стратегію, відродити українську 
націю, підняти її імідж в очах світу, який донедавна майже нічого не знав про неї. 

Під гуманітарною аурою нації треба розуміти потужно емануючий (тобто з 
божественним началом) комплекс суспільних наук, включаючи освіту, літе-
ратуру, філософію, мистецтво.  

Однією з важливих і принципових ознак у поезії протягом останніх десятиліть 
є глибоке філософське усвідомлення ваги художнього слова як документа часу, 
що відбиває глибинну суть фактів і явищ, соціально-емоційну атмосферу життя. 
Майстриня поетичного слова засвідчили своєю творчістю, що найвище покли-
кання літератора — «жити інтересами народу, ділити з ним радість і горе, 
утверджувати правду життя, наші гуманістичні ідеали» [1, ст. 5]. 

Людське життя є швидкоплинним, ми не маємо змоги виправити, викреслити 
те, що вже зроблено, тому маємо оцінювати можливі наслідки своїх дій. 
Філософія Ліни Костенко — велика частина поетичного доробку автора. Усі 
найважливіші філософські питання так чи інакше порушено в її творі 
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«Гуманітарна аура нації»: це і питання сенсу людського життя, швидкоплинності 
часу, діалектики духовного та матеріального, проблеми спадковості поколінь та 
патріотизму. Патріотизму — не як пафосних розмов, а як філософської категорії. 
З якою щирістю та життєвою мудрістю підходить лірична Ліна Костенко до 
пошуку відповідей на ці питання.  

Кожен має власним шляхом дійти висновків щодо перелічених питань, нам не 
допоможуть чиїсь роздуми та міркування, але лірика Ліни Костенко — немов 
філософський трактат — наблизить до відкриття власних неповторних істин. 

Твір «Гуманітарна аура нації» не просто висловлює почуття, описує певні 
історичні події тощо, але ставить досить складні питання, на які й намагається 
самотужки знайти відповідь чи принаймні окреслити шлях пошуку цієї відповіді. 
Читач сам не помічає, як залучається до філософських пошуків, аналізує та 
розмірковує разом із автором, ставлячи й собі глобальні питання, шукаючи та 
розчаровуючись і знов шукаючи власної істини… 
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35. ВЧЕННЯ МАРКА АВРЕЛІЯ ПРО 
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЖИТТЯ ТА СМЕРТІ 
Л.О. Богданович 
Національний університет харчових технологій 

Стоїци́зм — це вчення однієї з найвпливовіших філософських шкіл античності, 
заснованої близько 300 р. до н. е. Серед стоїків важливе місце займає Марк Аврелій. 
Моральність, на думку стоїків, полягає в тому, щоб керуватися частиною світового 
розуму і жити згідно з природою речей. Унікальність Марка Аврелія полягає в тому, 
що він був одночасно і знаменитим філософом, і імператором римської імперії. Його 
твір «Наодинці з собою. Роздуми», звернений до самого себе. Нотатки імператора — 
це, радше, засновані на філософії стоїцизму вправи, кажучи сучасною мовою, 
своєрідна письмова автопсихотерапія, спрямована на відшукання душевної 
рівноваги, на боротьбу зі страхом смерті.  

У своїх «Роздумах» Марк Аврелій особливу увагу привертає розгляду 
питання смерті. Він вважав, що смерть — це не є щось страшне та сумне, саме 
життя — це вічне повторення, де смерть не відрізняється від народження. 

Життя і смерть вічні теми духовної культури людства. Про них міркували 
пророки й основоположники релігій, філософи і моралісти, діячі мистецтва і 
літератури, педагоги і медики.  

У книзі ІІІ Марк Аврелій зазначає: «Гіппократ, вилікувавши стільки хвороб, 
сам захворів і помер. Халдеї стільком пророкували смерть — а те, що неминуче, 
спіймало і їх самих. Александр, Помпей, Гай Цезар дощенту зруйнували стільки 
міст, витяли в битвах стільки воїнів — і кінних, і піших, — але зрештою й самі 
пішли з життя» [1, с. 43]. Це говорить нам про те, що життя не вічне, і не 
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дивлячись ні на що ми не зможемо уникнути смерті. А смерть — це, безперечно, 
вияв конечності. 

Ці думки приходять у голову дітям і зовсім юним людям. Марк Аврелій 
наголошує на тому, що життя коротке і поки ти живеш — стань добрим. Все 
інше, написане автором, також звернене на те, яким ти маєш бути при житті. 
Смиренність, стійкість, незворушність, істинність — ось головні риси людини.  

У книзі ІV Марк Аврелій пише: «Смерть — таке ж таїнство природи, як і 
народження: сполучення тих самих елементів — у те ж саме. Назагал її нема чого 
цуратися: для мислячої істоти тут ані чогось недоладного, ані супротивного 
розумному устроєві» [там само, с. 51]. Не треба боятись смерті, вона неминуча. Все 
має свій кінець і ти маєш смиренно приймати те, що дає тобі природа. Марк Аврелій 
постійно пов’язує життя зі смертю. Життя — це етап, який ти маєш пройти, щоб 
померти. А що, якщо ти помреш завтра, або післязавтра, це не буде суттєво, тому ми 
не маємо робити різницю між завтрашнім днем і вічністю: «…так само не роби 
великого діла й з того, щоби померти через багато літ — а не завтра» [там само,  
c. 57]. Він пише: «Ти існував у цьому як частка — то й щезаєш у тому, що тебе 
породило» [там само, c. 51].  

Марк Аврелій гостро відчував плин часу, швидкоплинність людського життя. 
Сама короткочасність життя — це заклик людини до дії. Думки про неминучу 
смерть — це стимул до життя. Ми повинні як найбільше встигнути, осягнути самих 
себе, працювати на межі своїх можливостей, віддавати себе цілком справі, до якої 
покликані. Смерть — це спонукання людини до самовдосконалення: «…прийди до 
розв’язки — немовби стигла оливка» [там само, c. 58]. Не важливо скільки ти 
проживеш, а важливо, чого ти доб’єшся, що зрозумієш і ким станеш у цьому житті. 
Потрібно боятись не смерті, а недоброчесного життя. Життя скоріш за все — 
боротьба. Боротьба з самим собою: ти маєш вистояти перед усіма негараздами, і 
залишитися людиною, приймати всі удари долестійко, з чистими думками.  

Самі «Роздуми» Марка Аврелія були взірцем духовної праці стоїка, який заг-
либлюється у світ, радісно усвідомлюючи себе часткою великого світового цілого. 

Вчення Марка Аврелія межує з християнством. У «Роздумах» Аврелій робить 
акцент на доброті, стриманості, смиренності, чистоті думок та душі, любові. Такі 
заповіді ми знаходимо і в християнстві.  

Крім того подібні розмисли є і у іншого видатного стоїка — Сенеки: «…ніхто 
не може жити блаженно, ба, принаймні стерпно, коли не оволодієш мудрістю, і 
як в тому, що довершена мудрість забезпечує блаженне життя, а її початки — 
стерпне» [2, c. 53]. 

На мою думку, вчення Марка Аврелія «На одинці з собою» є історично першим 
відтворенням філософських думок про життя та смерть, реальне сприйняття 
існуючого світу, буденності. Смерть — це перехід від кінечного до вічного.  

Читаючи Марка Аврелія, можна не задумуючись, збагнути глибину 
філософських знань про взаємозв’язок життя та смерті.  
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36. ДОБРОЧЕСНІСТЬ В ФІЛОСОФІЇ 
СЕНЕКИ 
Ю.А. Борщевська 
Національний університет харчових технологій 

 Найголовніше в філософії стоїцизму, і зокрема у Сенеки, як у одного 
найяскравіших представників стоїчної школи, є етика, в якій основними є 
принцип злагоди з природою (жити щасливо означає жити у гармонії з 
природою) і принцип підлеглості людини своїй долі. Сенека засуджує спроби 
чинити опір злу. Не варто нарікати і скаржитися, засуджувати світовий порядок і 
Бога на тій підставі, що негідні щасливі, а добрі нещасливі Доля посилає 
випробування для того, щоб загартувати добрих і мудрих, і якщо вони 
потрапляють у тяжкі обставини, то це так само закономірно, як і те, що доброму 
солдатові потрібно затратити більше праці та пережити більше число небезпек, 
ніж дезертиру. Їхній обов’язок — з гідністю витримати всі випробування. Якщо 
ж чаша терпіння переповниться, у них завжди залишається можливість піти з 
життя. Гідне життя і мужня смерть — приклад і користь для людей. 

Сенека був великим філософом. Тим більше великим, що ніколи не втрачав 
живого зв’язку з дійсністю. Його вчення не тільки предмет для наукових 
досліджень, але й підтримка для сучасної людини. Адже суспільство, яке він 
зображував, своїм звірством дуже нагадує сьогодення. 

Як зазначає Андрій Содомора: «…стоїчна доброчесність — єдина й 
неподільна: хто посідає одну якусь чесноту, той посідатиме всі, адже всі вони 
випливають з єдиного джерела досконалого знання, або мудрості» [1, с. 114]. 

«Моральні листи до Луцилія» — це останній, підсумковий твір Сенеки. 
Адресатом листів був сицілійський намісник, або, тодішньою мовою, прокуратор 

Розглянемо те, як Сенека розумів доброчесність в Моральних листах до Луцилія. 
Квінтесенцією роздумів Сенеки про доброчесність є те, що вона: 
– по-перше, «…несхитна, піднесена духом; усе, що йде супроти неї, лиш 

додає їй снаги»[1, с. 115] 
– по-друге, що вона «…може стати твердішою, але стати більшою — ні. Вона 

судить про все; про неї — ніхто й ніщо. Як сама вона не може стати прямішою, 
так і все те, що походить від неї, не може бути прямішим одне від одного, бо ж 
мусить відповідати їй, отже, — й між собою бути рівним» [там само] 

Для Сенеки доброчесність, мужність настільки мають винятково важливе 
значення, що все решта (наприклад тілесні відчуття) є неважливими. Сенека 
пов’язує поняття доброчесність з поняттям мудрець, бо він «…перемагає долю 
доброчесністю» [там само, с. 117] 

Арістотель пов’язує доброчесність з щастям, вбачаючи в ній і шлях до щастя і 
істотну частину самого щастя. Розуміючи доброчесність як найкраще, що 
визначає стан душі, Арістотель бачить цей стан в тому, що нерозумно-афективна 
частина душі слухається вказівок її розумної частини подібно до того, як дитина 
слухається вказівок батька. 

В той же час Сенека трактує доброчесність як благо, найкраще з того, що є в 
людині. Він вважає що проблеми, страждання та біль втрачають будь-яке 
значення поряд з доброчесністю, адже вони знаходяться набагато нижче. «Як 
сонце затемнює своїм сяйвом дрібні смолоскипи, так і доброчесність своєю 
величчю прибиває, розпорошує всілякі болі, тяготи, кривди, й де тільки вона 
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заблисне, там одразу згасає все те, що чуже їй. Хоч би які на неї впали біди, вона 
безслідно поглине їх, як перелітну зливу — море» [1, с. 134], — зазначає філософ.] 

В своїх роздумах Сенека намагається зрозуміти яке благо властиве людині. 
Якщо головним є розум, то він це її єдине благо.  

Іншої думки дотримується І. Кант, який розвиває своє вчення про доброчесність в 
прямій полеміці з Арістотелем та його традицією. Для позиції німецького філософа 
характерні такі моменти: доброчесність сполучається з такою метою, яка сама по 
собі є борг, вона виводиться з чистих основоположностей і зовсім не є навичкою, 
звичкою до добрих справ; доброчесність не можна визначати як середину, 
відмінність між нею і пороком має якісну природу. І. Кант розриває зв’язок 
доброчесності з щастям і підпорядковує її обов’язку.  

А сам же Сенека стверджує, що доброчесність полягає в правдивому та 
несхитному судженні. 

Щодо мене, то доброчесність це одна з ознак благородства, це особливий стан 
душі. Доброчесність необхідна і для побудови нормальної сім’ї. Доброчесність 
породжує смиренномудрість, бо тільки смиренні можуть жити по правді, бачити 
велич Божу, мати доброту до всіх. 
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37. ГЕНДЕРНА ПЕДАГОГІКА У ПРОЦЕСІ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ 
ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
І.В. Нікітіна 
Національний університет харчових технологій 

Модернізація вищої освіти України вимагає професійної компетентності 
викладачів вищих навчальних закладів із гендерної педагогіки. Врахування 
гендерних особливостей розвитку особистості під час професійної підготовки 
студентів сприяє підвищенню їхньої успішності та забезпечує необхідну якість 
потенціалу конкурентності для сучасного ринку праці. 

Гендерна педагогіка для майбутніх фахівців створює повноцінні умови для 
розвитку професійної мотивації, що підвищує якість їхньої підготовки з позиції 
перспективи розширення ринку праці та виконання міжнародних зобов’язань України. 

Гендерна педагогіка вищої школи передбачає індивідуальний підхід, в основі 
якого лежить урахування специфіки впливу на розвиток студентів-хлопців і 
студенток факторів навчально-виховного процесу (змісту навчання, методів і 
форм організації навчально-виховного процесу, стилю педагогічного спілкуван-
ня, впливу особистості викладача тощо). Обов’язковими умовами його реалізації 
є орієнтація на нейтралізацію та пом’якшення розбіжностей між статями; вихо-
вання в дусі вільного вибору гендерної ідентичності; відсутність спрямованості 



 249 

на соціальні стандарти й межі гендерних ролей; спонукання до діяльності, що 
відповідає здібностям та інтересам особистості студента; обґрунтування немож-
ливості роздільного навчання; тенденція до розмивання в суспільстві культурно-
сформованих гендерних стереотипів [див.: 2]. 

Як показує статистика, сьогодні зросла кількість студенток-дівчат у технічних 
і технологічних університетах України.  

Викладачі повинні враховувати, на мій погляд, гендерні особливості розвитку 
особистості у студентському віці. Зокрема, вчені виділяють гендерні особливості 
мотиваційної сфери. Мотивація студенток більш зовнішньо організована. Дівчині 
важливе усвідомлення того, що вона діє відповідно до вимог викладача (мотив 
уникнення невдач) [див.: 1]. Мотивація студентів чоловіків більш внутрішньо 
організована, її джерелом є розуміння особистісної значущості того, що потрібно 
зробити (мотив успіху професійній діяльності). У дівчат переважають мотиви 
обов’язку та відповідальності, у чоловіків — мотиви високого рівня домагань і 
конкуренції [див.: 4]. Потрібно виділити деякі особливості розвитку пізнавального 
потенціалу студентів. За швидкістю сприйняття інформації жінки випереджають 
чоловіків. Студентки також читають швидше та з більшою точністю у деталях 
переказують прочитане і мають більший обсяг запам’ятовування знань. Студенти 
чоловіки швидше і точніше роблять висновки, узагалінення, перш за все, 
звертають увагу на сутність проблеми та зміст знань цілісно. Жінка більш 
спостережлива, однак, у ситуації стресу «втрачає голову», губиться. У чоловіків у 
ситуації небезпеки, навпаки, пильність загострюється. Спостереження психологів 
свідчать, що чоловіки у професійній діяльності частіше проявляють вольові реакції 
на події, енергійність, зовнішню агресивність, нетерпіння і напористість. Чоловіки 
мають здатність протистояти грубому напору. Вказані якості більш характерні для 
холеричного темпераменту, який значно частіше притаманний чоловікам юристам. 
Разом з тим, чоловіча рішучість і схильність до ризику у роботі колективу добре 
доповнюються жіночою обережністю, чоловіча різкість — жіночою м’якістю. 
Нервова система жінок менш стійка, ніж у чоловіків. Жінка швидше переходить 
від одного емоційного стану до іншого, її схильність до миттєвого психічного 
перевтілення значно переважає чоловічу здатність. Це призводить до того, що 
жінки краще пристосовуються до обставин, змін і реформ.  

Хочу звернути увагу на гендерні особливості взаємин у колективі: чоловікам 
набагато легше співіснувати у чоловічих колективах, ніж жінкам у жіночих. Це 
потрібно враховувати при призначенні фахівця на керівну посаду [див.: 3].  

Якщо колектив складається переважно з осіб однієї статі, то соціопсихо-
логічний клімат буває краще, якщо керівник іншої статі.  

Окрім того, жінки більш об’єктивні до чоловіків, ніж до жінок. Чоловіки 
також віддають перевагу позиції та оцінці, яку висловлює чоловік. Жінка, знаючи 
суб’єктивність жіночої оцінки, теж схиляється до чоловічого рішення. Це знач-
ною мірою пов’язано із особливостями самооцінки жінок і чоловіків. Самооцінка 
жінки у професійній діяльності часто занижена, а у чоловіка — завищена. 
Чоловіки більш впевнені та задоволені собою на роботі. Це викликано 
існуючими гендерними стереотипами виховання жінок і чоловіків.  

ЛІТЕРАТУРА 

1. Нікітіна І.В. Суб’єктне самовизначення молодої людини в період повно-
ліття: Монографія. — К.: КНТ, 2008. — 192с. 



 250 

2. Нікітіна І.В. Гендерний підхід у системі вищої освіти як необхідна умова 
якості підготовки фахівців / І.В. Нікітіна // Проблеми модернізації та система-
тизації законодавства про освіту України. Тези доповідей науково-практичної 
коференції. 27 – 28 грудня 2010 року. — К.: Нора-Друк, 2010. — С. 132 – 133. 

3. Гендерний розвиток у суспільстві / За ред. К. М. Левківського. — К.: Фо-
ліант, 2004. – 127 с. 

4. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения: Учебное по-
собие для студентов вузов. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. — 512 с. 

38. АНАЛІЗ СИЛОГІСТИКИ АРІСТОТЕЛЯ 
Н.М. Павленко, С.О. Жадан 
Національний університет харчових технологій 

Простий категоричний силогізм (грец. συλλογισμός — міркування) — 
міркування, що складається з трьох простих атрибутивних висловлювань: двох 
засновків і одного висновку. Засновок силогізму поділяють на більший (який 
містить предикат висновку) і менший (який містить суб’єкт висновку). За 
положенням середнього терміну силогізми поділяють на фігури, а останні за 
логічною формою засновків і висновку — на модуси.  

Приклад силогізму:  
Усі люди є смертними (більший засновок)  
Арістотель — людина (менший засновок)  
Арістотель — смертний (висновок)  
Арістотель першим в історії людської культури аналізує діяльність мислення за 

допомогою самого мислення і тим самим створює логіку — науку про форми та 
закони мислення. Але, як відомо, за часів Арістотеля мислення не поділяли на 
розсудкове і розумне. Вперше це зробить лише І. Кант. Тому логіка Арістотеля, 
будучи історично першим проявом теоретичної філософії, є логікою лише 
самоусвідомлюючого розсудку. Розсудок же за способом діяльності принципово 
антиномічний. Така специфіка розсудку не є його недоліком. Без цієї ознаки 
мислення перестає бути дискурсивним і стає повністю релятивним. У Арістотеля 
маємо логіку (логіку розсудку), але логіку без діалектики (без законів діяльності 
розуму). І. Кант у своїй праці «Критика чистого розуму» показує, що розсудок у 
своїй діяльності проходить три етапи — антиномій, паралогізмів, ідеалів. Його 
діяльність відрізняється на кожному з цих етапів. На етапі ідеалів розсудок 
закономірно переростає в розум, а тому виникає діалектика. Тобто, антиномічне 
мислення стає діалектичним. Але діалектику, що виникає закономірно, І. Кант вва-
жає цензурою, мета якої не допустити, щоб розсудок вийшов за свої межі. Один крок 
залишилося зробити І. Канту, щоб перейти до аналізу форм і способів діяльності 
розуму, але він його так і не зробив. Це зробить лише Гегель [див.: 1, с. 20].  

Особливе становище логіки Аристотеля в історії науки неодноразово 
відзначали дослідники [див.: 2, с. 70]. В. Якубаніс пише: «Ще І. Кант наприкінці 
18 сторіччя міг сказати, що логіка впродовж двох тисячолітть із часів 
Арістотеля не була змушена зробити жодного кроку назад, але, з іншого боку, й 
не просунулася ні на крок уперед. Щоправда, не бракувало спроб оновити, 
реформувати традиційне вчення. Найрішучіші спроби у цьому напрямку 
здійснювали не раз і до і після Канта» [цит. за: 2, с. 70].  

Оцінка І. Кантом логіки Арістотеля має подвійний характер: з одного боку, Кант 
підкреслює наявність «сили висновку», стосовно навіть до умовиводів за четвертою 
фігурою, за якою можливі «суто змішані умовиводи», не кажучи вже про те, що 
«…за всіма чотирма фігурами можна отримувати правильний висновок» [там 
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само]. З іншого боку, він пише: «Настане час, коли, розглядаючи цю шановану іржу 
стародавності як певний свого роду пережиток, освіченіші нащадки навчаться 
дивуватися і шкодувати про кропіткі та даремні зусилля своїх пращурів» [там 
само]. «Освіченіші нащадки» ще за часів Теофраста вдалися до реформування 
логіки. Було порушено проблему про те, що всі фігури силогізму є довершеними, 
оскільки містять по три терміни, а не тільки перша фігура, як навчав Арістотель.  

Не менш цікавим є розгляд таких категорій, як співвіднесеність та обопільність, що 
лежать в основі методу, який використав Арістотель при побудові логіки як «…науки, 
що доводить» [там само, с. 76]. Арістотель розрізняє смисли «співвіднесеного» і 
«відношення»: «… проте перебуваючи у відношенні до чого небудь не є те саме, що 
бути за самою сутністю співвіднесеним з іншим. А звідси зрозуміло, що, коли хто-
небудь напевно знає щось співвіднесене, він напевно знатиме й те, з чим воно 
співвіднесене. Це випливає й із самого співвіднесеного: якщо знають, що ось це є 
співвіднесене, а для співвіднесеного бути — означає перебувати в якомусь відношенні 
до чого-небудь, то знають також і те, до чого воно перебуває у такому відношенні» 
[там само]. Арістотель пише: «Співвіднесеним називаємо те, про що говорять, що те, 
чим воно є, воно є у звязку з іншим або перебуваючи в якомусь іншому відношенні до 
іншого» [там само]. При чому, він розрізняє смисли «співвіднесеного» і «відношення», 
що і пояснює зрозумілою мовою у своїй праці «Aristotelis opera». Щодо «обо-
пільності», при розгляді її через призму «співвіднесеного», то він говорить наступне: 
«Всі співвіднесені між собою [сторони] є обопільними; так, під рабом маємо на увазі 
раба пана, а під паном — пана раба; і під подвійним — подвійне стосовно половинного, 
а під половинним — половинне стосовно подвійного» [там само]. 

І, узагальнюючи, він підкреслює: «Отже, всі співвіднесені між собою 
[сторони], якщо вони вказані належним чином, є обопільними; проте якщо 
співвіднесене вказане навмання, а не стосовно того, з чим воно співвіднесене, то 
обопільності немає» [там само]. 
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39. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФІЛОСОФІЇ 
МІСТИКИ 
О.В. Лисенко  
Київський національний економічний університет 

Методологічна тенденція розвитку гуманітарного пізнання, що філософія має 
віднаходити внутрішню зв’язність та критерії пізнання не у світі, а безпосередньо 
в людині має своїм початком ще вчення античних софістів.  

Однак протагорівське «homo mensura» знайшло принципово інше звучання по 
завершенню парадигми класичної філософії, у якій, власне, і був подоланий 
софістичний релятивізм.  

Філософи екзистенціалісти, представники філософії життя, філософської герме-
невтики, релігійної філософії, зокрема персоналізму, неокантіанці Баденської школи 
(В. Віндельбанд та Г. Ріккерт) запропонували розрізняти природничі та гуманітарні 
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науки не лише за предметом: загальне й повторювальне у першому випадку та 
одиничне і випадкове у другому, а й за методами дослідження.  

Останні, відмовляючись від ідеалу математичного природознавства, перео-
рієнтовуються на форми «життєвої» раціональності самоосмислення людиною 
себе в історії та культурі.  

Яскравим прикладом такої тенденції на сучасному етапі може слугувати 
творчість Ханса Урса фон Бальтазара в католицькій філософський традиції, 
екзистенційна антропологія П. Тілліха в протестантизмі, системи ідей та поглядів 
М. Бердяєва з його гносеологічним реалізмом, С. Франка з критичною гносео-
логією, В. Лоського з транслогічним ідеалізмом, Л. Карсавіна, І. Мейендорфа,  
С. Хоружого з метаатропологічною гносеологією в православ’ї.  

Дані тези написана в руслі цієї ж дослідницької парадигми і спирається на 
методологічні засади та принципи вище вказаних авторів.  

Їхні ідейні противники — позитивісти, марксисти, структуралісти обстоювали 
протилежну позицію: виключення суб’єкта за дужки процесу пізнання, впровадь-
ження єдиних критеріїв наукової істини та уніфікації методів у пізнанні як 
природної так і соціокультурної та духовної реальності.  

Проте розвиток філософії науки згладив цю суперечність.  
Сучасна епістемологія виокремлює три типи наукової раціональності:  
1) класична раціональність;  
2) некласична раціональність;  
3) постнекласична раціональність.  
Якщо мінімізація суб’єктивного фактору у процесі пізнавальної діяльності зали-

шилась нормою класичної раціональності, то вже для некласичної раціональності є 
характерним виявлення залежності між знаннями про об’єкт та характером засобів і 
способів, завдячуючи яким ці знання отримуються суб’єктом.  

А вже посткласична наукова раціональність виходить з постулювання залежності 
об’єктивного знання про предмет не тільки від пізнавальних процедур, але й від 
ціннісно-цільових пріоритетів та світоглядних позицій суб’єкта пізнання.  

Отже самим розвитком науки проблематизується отримання безпристрасного, 
чистого знання про об’єктивний світ, в тому числі про природу.  

Пізнання містики виводилось з компетенції науки і віддавалось у прерогативу 
філософії вже у неопозитивізмі.  

Так Л. Вітгенштейн наголошував на тому, що сфера запитування у якій не 
передбачені загальнозрозумілі відповіді мовою науки, лишається у царині 
метафізики, спорідненої з мистецтвом.  

Тому дослідження релігійно-містичної реальності традиційними природничо 
дослідницькими методами для нас виявляється безрезультативним та неприй-
нятним підходом.  

Делікатність цього предмету у його метафізичності, в тому що він не лише 
чітко не ідентифікується відстороненим споглядачем, а взагалі не є безпосе-
редньо даним у повсякденному досвіді дослідника.  

Лише опосередковано, у релігійній традиції як соціо-культурному явищі ця 
реальність стає об’єктом дослідження для науковців.  

Тому лише герменевтична чуйність уможливлює прочитання аутентичних 
смислів інтроспективних пошуків духоносних подвижників, а також забезпечує 
адекватне наукове розуміння богословських концептів, що їх пояснюють у межах 
тих чи інших релігійних систем, у тій чи іншій конкретно-історичній ситуації.  

Така програма реалізує принцип розуміння «від серця до серця» та передбачає 
внутрішню трансформацію дослідника у процесі інтерпретації. 
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22.3. ПІДСЕКЦІЯ ПРАВОЗНАВСТВА 
 
Голова підсекції — проф. П.А. РУДИК 
Секретар підсекції — О.М. КРАМАРЕНКО 

Ауд. А-305 

1. ОСНОВНІ ТЕОРІЇ ПОХОДЖЕННЯ 
ДЕРЖАВИ 
В.Ю. Сабадаш 
Національний університет харчових технологій 

Проблема походження держави існувала ще з часів створення перших 
адміністративних утворень, що були прообразом сьогоднішніх держав. Актуаль-
ність теми полягає у її важливості, значущості в даний час, адже з давніх-давен 
людство прагне знайти істину походження свого народу, своєї країни, своєї нації 
і своєї держави. Остаточної відповіді на ці питання досі не існує. 

Протягом тривалого періоду становлення людства велика кількість вчених нама-
галася зрозуміти, яким чином та за яких обставин виникла держава. Виходячи з 
цього, зрозуміло, що зараз існує досить багато теорій походження держави. 

Різноманітність теорій походження держави пояснюється відмінностями істо-
ричних і соціальних умов, у яких жили їхні автори, різними ідеологічними і 
філософськими позиціями, які вони займали. Різні джерела виділяють певну 
неоднакову кількість основних теорій походження держави. Основні з них є такі: 
теологічна, патріархальна, договірна, психологічна, органічна, класова та ін. 

За теологічної теорії походження держави пояснюється волею Бога. Її осно-
воположником був Фома Аквінський. Вона набула поширення у ХІІ – ХІІІ ст. у 
країнах Західної Європи в епоху переходу до феодальної держави. 

Психологічна теорія пояснювала походження держави різними властивостями 
людської психіки, її проявами (індивідуальної чи колективної), необхідністю 
одних владарювати, а інших — підкорятись, усвідомлення своєї залежності від 
видатної особистості. Прихильниками психологічної теорії були Г. Тарт, О. Гірке 
і Ф. Штір-Зомло. 

Патріархальна теорія походження держави розглядає державу як продукт 
розвитку сім’ї. Сім’ї розросталися. Вони об’єднувалися в роди, роди — в пле-
мена, союзи племен, а племена переростали в державу. Засновниками цієї теорії 
були Платон й Арістотель. 

Теорія насильства утворення держави передбачає як результат завоювання 
одних племен іншими, а держава виступала засобом утримання в покорі загар-
баних народів. Авторами теорії зовнішнього насильства були Л. Гумплович і  
К. Каутський. 

Органічна теорія походження держави проводила аналогію між державою і 
біологічним організмом. Свій початок ця теорія бере ще з часів стародавнього 
світу (Платон, Арістотель), а її обґрунтування відбулося в ХІХ ст. (Г. Спенсер). 

Договірна теорія походження держави пояснює виникнення держави внас-
лідок об’єднання людей на основі добровільної згоди. Зокрема, грецький філософ 
Епікур вважав, що держава і право є результатом укладання між людьми угоди з 
метою забезпечення загальної користі, тобто взаємної безпеки. Проте ця теорія 
набула обґрунтування лише у XVII – XVIII ст. 
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Соціально-економічна (класова) теорія походження держави базується на 
марксистському вченні про суспільно-економічну формацію. За нею основними 
чинниками виникнення держави є суспільний поділ праці, приватна власність, 
розкол суспільства на класи тощо. Ця теорія знайшла своє обґрунтування у праці 
Ф. Енгельса «Походження сім’ї, приватної власності і держави» (1844) та працях 
В.І. Леніна «Держава і революція», «Про державу» та ін. 

«Гідравлічна» (іригаційна) теорія походження ранньої державності поясню-
вала виникнення держави у зв’язку з переходом до іригаційного землеробства. 
На думку К.А. Віттфогеля, його впровадження створювало також необхідні 
організаційні умови розгалуженого державного апарату. Будівництво іригацій-
них споруд вимагало жорсткого централізованого управління і підпорядкування. 
Це привело до утворення «менеджеріально-бюрократичного» класу, який під-
корив суспільство (Месопотамія, Єгипет, Індія, Китай та ін.) 

Кожен з нас має право бути прихильником тієї чи іншої теорії походження 
держави. 

Особисто я вважаю більш правдоподібною теорією походження держави 
патріархальну, підтримуючи в цьому її засновників — грецьких мислителів з 
великої літери — Платона і Арістотеля. Адже з початком існування людини на 
землі вона прагнула об’єднуватися з іншими людьми, створюючи сім’ю, родові 
общини, племена, союзи племен, що в кінцевому результаті призвело до 
створення держави.  
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2. ТИПОЛОГІЯ ДЕРЖАВ 
Р.В. Таран 
Національний університет харчових технологій 

Типологія — це теорія про типи тих чи інших явищ. Типологія держав 
дозволяє виявити загальні і відмінні риси у різних держав або окремої держави 
на різних етапах її розвитку. Найчастіше класифікація держав здійснюється за 
їхніми історичними типами. Поняття «тип держави» включає найзагальніші риси 
держав, закономірності їх виникнення, розвитку і відмирання. Історичний тип 
держави — це система суттєвих рис, притаманних усім державам, економічною 
основою яких є певний тип виробничих відносин і які виражають соціально 
змістовну сутність і соціальне призначення держави. 
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Питання типології держав розглядається з позицій формаційного і 
цивілізаційного підходів. В основу формаційного підходу покладена ідея 
природно-історичного процесу зміни однієї суспільної формації іншою. 
Формаційний підхід заснований на марксистському вченні про зміну суспільно-
економічних формацій (їх базис — тип виробничих відносин), кожній із яких 
відповідає свій історичний тип держав. Перехід від однієї суспільно-економічної 
формації до іншої відбувається внаслідок зміни таких, що віджили, типів 
виробничих відносин і заміни їх новим економічним ладом. 

З позицій формаційного підходу визначаються такі критерії періодизації 
історії розвитку людства. Ними є наявність або відсутність в суспільстві: а) 
приватної власності, б) експлуатації людини людиною, в) антагоністичних 
класів, г) товарного виробництва. Перший в історії людства тип держави — 
рабовласницький. Його економічну основу становила уже приватна власність на 
рабів. У частині суспільств організація державності розпочалася з феодального типу 
держави. Для неї характерним було те, що селянин уже визнавався членом держави, 
володів деякими засобами виробництва — хатою, будівлями, інвентарем. Капі-
талістичний тип держави характеризується системою господарства, заснованої на 
свободі приватної власності на знаряддя і засоби виробництва; панування класу 
буржуазії над найманими робітниками. Соціалістичному типу держав в основному 
властиві такі основні риси, як: планова система господарювання; спільна соці-
алістична власність на засоби виробництва; політичне панування робітників і селян. 
Посткапіталістичний або сучасний тип держави характеризується передусім 
соціальною спрямованістю, демократичним режимом утворення державних органів і 
здійснення державної влади, правовою формою державної діяльності. Можна 
вважати, що перевагою формаційного підходу є історичний підхід до зміни різних 
типів держави та визнання соціально-економічних чинників, які суттєво впливають 
на формування держав і зміну їх типів. А його хибою є переоцінка класово-
економічного фактора і недооцінка великого пласту культурно-ціннісних ідей та 
уявлень, запрограмованість зміни одних типів держави іншими. 

Прихильники цивілізаційного підходу відкидають формаційний підхід як 
одномірний, співвідносячи державу передусім із духовно-моральними і куль-
турними факторами суспільного розвитку. Цивілізаційний підхід в основу 
типової класифікації держави покладає поняття «цивілізація», її рівень, 
досягнутий тими чи іншими народами, зокрема, такі фактори цивілізації, як 
культура, релігія, національна самобутність, технологія та інші складові куль-
тури і суспільства. Важливою рисою цивілізаційного підходу є орієнтація на 
пізнання соціальних цінностей, культури, прояв якої розглядається як важливий 
фактор державності, можливість розкрити сутність будь-якої епохи через 
людину, побачити в державі не тільки інструмент політичного панування одного 
класу над іншим, а й важливий фактор культурного розвитку суспільства. 

Крім формаційного і цивілізаційного підходів типології держав їх класифікація 
здійснюється й за іншими критеріями: за основним видом діяльності населення і 
походження владних кіл, за рівнем захисту прав і свобод людини, за способом 
набуття влади, за особливостями державно-правової системи. 
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3. ПОБУДОВА ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ — 
ГОЛОВНА УМОВА ВХОДЖЕННЯ УКРАЇНИ 
В ЄВРОПЕЙСЬКУ СПІЛЬНОТУ 
Р.І. Колодзінський 
Національний університет харчових технологій 

Ми є свідками й учасниками творення новітньої Української держави. Більш 
як тисячолітній досвід суспільної та політичної консолідації українського народу 
лягає в фундамент розбудови в нашій країні правової держави. 

Право покликане бути інструментом духовного оздоровлення українського 
суспільства. Саме існування норм, які гарантують права особи, родини (сім’ї), 
нації, реалізації цих норм у суспільній практиці сприятимуть появі почуття 
безпеки, захищеності, стимулюватимуть розвиток відчуття волі, свободи як 
окремої людини, так і всього українського народу. Водночас лише свобода особи 
породжує свободу народу, а ця остання дає змогу і народу і окремій особі 
відчувати себе рівними серед інших людей і народів. 

Україна прагне увійти в європейську і світову спільноту. Обов’язковими 
умовами такого входження є економічна, політична і культурна інтеграція. Проте 
без волі і свободи для індивіда і народу жодний з напрямів інтеграції є 
недоступний, а сама інтеграція стає нездоланним бар’єром. 

Механізмом, який повинен реалізувати право, є держава. Сучасна Українська 
держава ще далека від досконалості, але вона формується на правильних 
теоретичних і правових засадах: 

– вона відділена від громадянського суспільства; 
– підставою для функціонування держави загалом і окремих її органів є право; 
– головними цілями її є захист прав особи, родини (сім’ї), нації; 
– вона повинна бути демократичною; органи влади мають формуватися глас-

но та бути підконтрольні народові; 
– свої повноваження держава реалізує не лише через примус, а й через силу 

громадської думки; 
– органом держави, який забезпечує справедливість і дає змогу захистити своє 

право, є гласний, високопрофесійний, сформований демократичним шляхом суд; 
– Українська держава повинна синтезувати досвід творення держави і права 

всіх минулих поколінь протягом тисячолітньої історії. 
Власна держава і право тому для українського народу є не лише головною 

метою, а й найвищою цінністю. Усвідомлення її є запорукою вдосконалення і 
розвитку кожного зокрема і всіх громадян України разом. 
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Правова держава може функціонувати лише в режимі законності, тобто такого 
стану відповідності суспільних відносин Конституції та іншим законам держави, 
який утворюється в результаті виконання законів усіма суб’єктами права (учас-
никами суспільного життя). Забезпечити відповідність законів та інших нормативних 
актів Конституції України покликаний Конституційний Суд України. Вищий нагляд 
за додержанням і правильним застосуванням законів Президентом України, Кабі-
нетом Міністрів України, Радою Міністрів Республіки Крим, міністерствами та 
іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевої виконавчої 
влади, самоврядування, політичними партіями, громадськими організаціями, посадо-
вими особами та громадянами здійснюється органами прокуратури. 

Аналіз ознак правової держави та напрямів її формування засвідчує, що, хоч у 
чинній Конституції Україна проголошена правовою державою, насправді це 
положення є дещо декларативним. Тому, незважаючи на певні здобутки в справі 
побудови правової держави, нам необхідно ще докласти чимало зусиль для 
вирішення цієї проблеми. 
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Права людини — це її можливість діяти певним чином для того, щоб за без-
печити своє нормальне існування, розвиток і задоволення власних потреб. 
Сучасне розуміння прав людини склалося після Другої світової війни. Куль-
мінацією цього процесу стало проголошення «Загальної декларації прав людини» 
Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948. 

Гарантії прав людини конституційно закріплені в ст. 40, 55 – 63. Гарантією 
реалізації прав і свобод людини є також право кожного захищати їх від 
протиправних посягань, в тому числі від держави, її органів, посадових осіб. 
Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини, інститут якого закріплений в Законі 
України від 23.12.1997 р., а також після використання всіх національних засобів 
правового захисту до відповідних міжнародних судових установ чи органів 
міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна. 

Вченні виділяють природні та набуті права. Права з’являються у людини від 
моменту народження, як засіб і мета життя, незалежно від того, усвідомлюються 
вони людиною чи ні; 
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Залежно від характеру свободи, відображеної в правах або юридичних свобо-
дах, розрізняють негативні і позитивні права і свободи людини і громадянина. 

Права і свободи людини і громадянина залежно від спрямованості потреб 
особи щодо сфери суспільних відносин поділяються на фізичні, особистісні, 
політичні, економічні, гуманітарні, права на соціальний захист. 

Окрім того, важливим є виокремлення в особливу групу конституційних 
обов’язків людини і громадянина. У новітніх конституціях, до яких відноситься й 
чинна Конституція України, поряд із розширенням системи громадянських, 
політичних, економічних, культурних (духовних) прав і свобод, закріплюються 
нові види прав і свобод — інформаційні та екологічні. При цьому нині значна 
увага приділяється не лише розширенню прав і свобод людини, а й їх реальному 
змістовному наповненню та гарантованості. 

В Україні розроблено інструмент забезпечення прав і свобод людини. З цією 
метою створено інститут Уповноваженого Верховної Ради України з прав люди-
ни, уповноваженого президента України з прав дитини. Гарантами прав людини є 
президент України, Верховна Рада, Конституційний суд України та уряд.  

Реалії сьогодення свідчать, що між правами й обов’язками є стійкі взаємні 
зв’язки, що водночас не мають прямо пропорційної залежності: порушення 
обов’язків не завжди має своїм наслідком обмеження основних, особливо 
громадянських, прав і свобод людини і громадянина. Навіть особа, яка внаслідок 
порушення конституційного обов’язку за рішенням суду перебуває у місцях 
позбавлення волі, має невід’ємне право на життя, повагу до своєї гідності тощо, 
хоча й обмежується у здійсненні права на свободу пересування, бути обраною, 
брати участь у створенні та діяльності політичної партії та ін. 
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Принципово новим положенням у конституційній практиці України є 
визнання пріоритету прав і свобод людини щодо державних та інших інтересів. 
Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнані 
найвищою соціальною цінністю (ст. 3 Конституції). Права і свободи людини, їх 
гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, яка має створити 
умови для їх реалізації. Водночас зауважимо, що конституційний статус людини 
не вичерпує усього змісту основ правового статусу людини. Конституційний 
статус людини доповнюється найважливішими положеннями низки інших 
нормативно-правових актів.  
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В юридичній науці існують різні підходи до визначення правового статусу 
людини і громадянина: ліберальна і соціалістична (колективістська) концепція. 
Ми є прибічниками ліберальної концепції, яка базується на пріоритеті осо-
бистості перед суспільством і державою, незалежності людини від держави. 

За цією концепцією центральним елементом, основою конституційно-
правового статусу є права і свободи людини і громадянина. Вони мають свою 
систему й ознаки, що відрізняють їх від інших прав і свобод. По-перше, вони 
володіють верховенством. Усі інші права і свободи повинні відповідати їм. Вони 
є правовою базою для прийняття всіх інших прав і свобод, що деталізують їх. По-
друге, конституційні права і свободи є нормами прямої дії і мають гарантований 
захист. По-третє, вони базуються на конституційних принципах рівності для 
кожного і не можуть обмежуватись чи скасовуватись.  

Класифікація конституційних прав і свобод може здійснюватися за різними 
критеріями. Але будь-яка класифікація, як і всякі методи і прийоми вивчення, 
має суб’єктивний характер. Прийнято поділяти права і свободи людини і 
громадянина на такі: особисті, політичні, соціальні, економічні та культурні. 

До особистих прав і свобод людини відносяться: права людини на життя та 
його захист, на повагу до її гідності, на свободу та особисту недоторканність, на 
невтручання в особисте життя та таємницю листування, на недоторканність 
житла, на свободу думки і слова, свободу світогляду і віросповідання, свободу 
пересування і проживання та інші. 

У Конституції України знайшли своє відображення політичні права грома-
дянина: право на участь в управлінні державними та суспільними справами, 
виборчі права, право на об’єднання, право на мирні збори та демонстрації, право 
на звернення та інші. 

За Конституцією України найбільшою за чисельністю і різноманітністю є група 
соціальних прав і свобод людини і громадянина. До них відносять: право на працю 
(ст. 43), право на страйк (ст. 44), право на відпочинок (ст. 45), право на соціальний 
захист (ст. 46), право на житло (ст. 47), право на достатній життєвий рівень (ст. 48), 
право на охорону здоров’я (ст. 49), право на безпечне для життя і здоров’я довкілля 
(ст. 50) та інші соціальні права у трудовій й екологічній сферах. 

Економічні права і свободи людини і громадянина. Ця група прав і свобод 
людини та громадянина невід’ємна від особистих та політичних прав, які 
взаємопов’язані і становлять у сукупності основу конституційно-правового ста-
тусу людини та громадянина. Специфіка їх полягає в тому, що вони перед-
бачають можливість кожного забезпечити свої життєві потреби в економічній, 
соціальній та культурній сферах.  

У Конституції України знайшли своє відображення також права і свободи людини 
в культурній (духовній) сфері діяльності. До таких конституційних прав відносять, 
насамперед, право на освіту (ст. 53), на свободу літературної, художньої, наукової і 
технічної творчості (ст. 54), а також деякі інші права і свободи, що стосуються свободи 
поглядів і переконань, світогляду, користування інформацією тощо. 

Аналіз сучасних основних міжнародних документів і положень Конституції 
України переконує нас в тому, що нині такого підходу до класифікації прав і 
свобод людини і громадянина дотримується переважна більшість вчених. 
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6. ВІДМІННОСТІ МІЖ ПРАВАМИ 
ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА 
Н.В. Савченко 
Національний університет харчових технологій 

Права людини і права громадянина є тісно взаємозалежними, однак не 
тотожними поняттями. Громадянин — людина, яка законом визнається юридичне 
належною даній державі. Якщо права людини закріплені в міжнародно-правових 
актах, то права громадянина — у конституції певної держави. 

Відмінності між правами людини і громадянина: 

Права людини Права громадянина 

Позатериторіальні — існують незалежно від 
державного визнання, закріплення в законі і 
поза зв’язком їх носія з конкретною державою 

Територіальні — передбачають наявність 
громадянства, тобто особливий зв’язок 
людини і держави 

Загальносоціальні — належать людині через 
факт народження як природні, невідчужувані 
права, тобто не завжди виступають як юридичні 
категорії (апатриди, біженці не мають статусу 
громадянства, але мають права людини) 

Спеціально-соціальні (юридичні) — зак-
ріплюються в законодавстві і перебу-
вають під захистом держави, громадя-
нином якої є дана особа 

− реалізація здійснюється у сфері будь-якого 
громадянського суспільства, де б не знахо-
дилася людина 

− реалізація охоплює сферу відносин 
індивіда з певною державою 

Права людини і права громадянина — близькі поняття, в ідеалі повинні 
збігатися, оскільки: 

– здійснення прав людини визначається головним чином забезпеченістю з 
боку держави. Наприклад, апатриди та інші категорії осіб, що не мають 
громадянства, знаходяться під захистом законів держави проживання та 
міжнародного права; 

– громадянство — основний канал, через який відбувається здійснення прав 
людини. 

Взаємозв’язок прав людини і прав громадянина підкреслюється тим, що вони 
у ряді випадків закріплювалися в одному нормативно-правовому акті. 

Наприклад, у Декларації прав людини і громадянина 1789 р, що входить до 
складу конституційного законодавства сучасної Франції, або в розділі II «Права, 
свободи і обов’язки людини і громадянина» Конституції України 1996 р. 
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Розгляд прав людини разом із правами громадянина — підстава для: 
– визначення її законних, юридичних можливостей (свобод) у державі; 
– встановлення відповідності законодавства країни правам людини. 
У дійсності збіг прав людини і громадянина має місце далеко не скрізь. 
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7. ДОТРИМАННЯ ПРАВ І СВОБОД 
ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ 
С.Я. Геник 
Національний університет харчових технологій 

Пріоритетом для будь-якої держави має бути дотримання прав і свобод 
людини. Ставши незалежно державою, Україна зробила перший крок на шляху 
до ствердження демократичності, верховенства права. 

Права людини в Україні виступили та продовжують виступати свого роду 
заручниками складних процесів державотворення, об’єктом системних політич-
них спекуляцій з боку практично усіх політичних сил, що в значній мірі 
нівелювало в суспільній свідомості й саму цінність прав людини. 

Права і свободи людини зафіксовані в міжнародних актах: Загальній декларації 
прав людини, в Міжнародному пакті про громадянські та політичні права. Вони 
закріплені і в Конституції України. Права і свободи людини є невідчужуваними і 
непорушними (ст. 21 Конституції). Держава (національний лідер) не дарує права, 
вона лише закріплює їх в Основному Законі та забезпечує їх реалізацію. 

Фундаментальний характер прав людини означає, що будь-яке втручання 
державної влади у реалізацію прав людини має бути чітко юридично закріп-
леним, відповідати положенням Конституції та бути обґрунтованим. Конститу-
ційні права і свободи, зазначає Основний Закон держави, гарантуються і не 
можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних 
законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод (ст. 22 
Конституції). Права і свободи людини і громадянина захищаються судом (ст. 55 
Конституції). Проте, як засвідчує життя, в Україні практично немає жодного 
права людини, яке б не порушувалося. При цьому я маю на увазі не вчинення 
злочинів проти громадян з боку кримінальних осіб чи угруповань, а саме 
державну політику щодо забезпечення реалізації цих прав. 

Дотримання прав людини є ключовою національною ідеєю усіх демокра-
тичних країн світу. І наша держава намагається проводити активну політику 
щодо впровадження провідних засад Загальної декларації прав людини, приймає 
відповідні закони та підзаконні акти, які допомагають наблизити Україну до 
Європейських стандартів життя. Однак в нашій державі в багатьох випадках 
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допускається порушення прав людини. Зокрема, вона займає одне із перших 
місць серед країн Європи у сумному рейтингу за кількістю засуджених на тисячу 
осіб чи тривалістю досудового ув’язнення. Хоча згідно Конституції України 
кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої 
права та свободи від порушень і протиправних посягань (ст. 55 Конституції). 

В цілому варто підкреслити, що з метою забезпечення дотримання в країні 
прав і свобод, потрібно, щоб на всіх рівнях влади та кожним громадянином була 
усвідомлена важливість дотримання прав і свобод людини. 
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8. ЗАХИСТ ЧЕСТІ І ГІДНОСТІ ОСОБИ  
ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 
А.І. Мельниченко  
Національний університет харчових технологій 

Захист честі і гідності є актуальним питанням не тільки минулого, а і сьогодення. 
Ще в минулому столітті людство закріпило право особи на повагу до її честі та 
гідності. Так, в статті 5 Загальної декларації прав людини від 10 грудня 1948 зазначено: 
«Ніхто не повинен зазнавати тортур, або жорстокого, нелюдського, або такого, що 
принижує його гідність, поводження і покарання». А в статті 17 Міжнародного пакту 
про громадянські та політичні права від 16 грудня 1966 року підкреслено: «Ніхто не 
повинен зазнавати… незаконних посягань на його честь і репутацію». 

З набуттям Україною незалежності, новим розвитком суспільних відносин 
постійно змінюється і вдосконалюється законодавство. В свою чергу розвива-
ється й інститут особистих немайнових прав. У Конституції України закріп-
люється право фізичних осіб на повагу до гідності та честі. У ній зафіксовано: 
«Усі люди є вільними і рівні у своїй гідності та своїх правах» (ст.21).  

Гідність людини — це самооцінка людини, усвідомлення своєї особистості як 
представника певної соціальної спільноти; відображення людиною як об’єк-
тивного світу, так і себе в цьому світі, своєї ролі та місця в ньому, це сукупність 
об’єктивних якостей людини, які визначають її репутацію в суспільстві. Серед 
цінностей особистості окремо виділяють: особисту гідність, колективну гідність, 
громадянську гідність, людську гідність. Честь — це позитивна оцінка (виз-
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нання) суспільством (колективом) моральних якостей особи, її поведінки, дій, 
особистих рис, внутрішнього духовного світу.  

Враховуючи те, що честь і гідність є особистими немайновими благами, 
невіддільними від особистості, можна вважати, що це право виникає з моменту 
народження людини. Щодо способів порушення права особи на повагу до її честі 
і гідності, то найчастіше вони порушуються шляхом поширення недостовірної 
інформації, тобто доведення її будь-яким шляхом (через ЗМІ, Інтернет, 
фотографії, твори мистецтва, жести, міміку, слова тощо) до відома третіх осіб. В 
законодавстві немає єдиного переліку відомостей, що порочать особу, в яких 
випадках це має місце, так як, одні і ті ж факти, оцінки в одних і тих же випадках 
можуть принижувати особу або не принижувати. До них можуть належати: стать 
і вік особи, соціальний статус, професія, особисті погляди і переконання та інше. 
Честь і гідність фізичної особи можуть порушуватися і будь-якими іншими 
способами. Вони потребують свого захисту.  

Конституція України і Цивільний кодекс України вказують на способи такого 
захисту. Ними передбачені: захист прав та інтересів судом; відшкодування 
моральної шкоди; спростування недостовірної інформації; заборона поширення 
інформації, якою порушуються особисті немайнові права. 

Хоча в Конституції України і закріплено положення, що фізична особа має 
право на повагу до її честі та гідності, на недоторканність ділової репутації, а 
також вказуються способи захисту цих прав, проте сучасне законодавство Ук-
раїни в даній сфері, на нашу думку, є недосконалим. Воно містить прогалини, 
суперечності та інші недоліки. Зокрема, в Цивільному кодексі відсутні 
визначення понять «честі», «гідності», як саме, в яких випадках відбувається 
порушення даних прав як щодо юридичних, так і фізичних осіб, чи притаманні 
дані поняття всім суб’єктам цивільного права. Це ускладнює застосування його 
на практиці. Складно установити механізм реалізації захисту честі і гідності 
людини, довести, що порушення її права на повагу до честі і гідності або на 
недоторканність її репутації має місце та ін. 
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9. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ 
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДИХ 
СПЕЦІАЛІСТІВ НА РИНКУ ПРАЦІ 
А.В. Правдива  
Національний університет харчових технологій 

Досліджено проблеми первинного працевлаштування молодих спеціалістів, серед 
яких актуальною є їх професійна і соціальна адаптація до умов і вимог, що виникли 
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на ринку праці. Основною проблемою виокремлено небажання підприємств 
приймати на роботу випускників без досвіду практичної роботи. Актуальність 
дослідження ринку праці молодих спеціалістів в умовах становлення сучасної 
України визначається як практичними завданнями реформування, так і вимогами 
теорій спрямованих на визначення потреби та перспективної чисельності спеціа-
лістів з вищою освітою на ринку праці України [1].  

Постає питання гнучкого реагування системи підготовки фахівців на вимоги, 
що змінюються, і потреби ринку праці в Україні, а також проблеми регіо-
нального забезпечення спеціалістів як одного з головних чинників ефективного 
розвитку галузей економіки в країні. У розробку методологічних, методичних і 
прикладних питань багатоаспектної проблеми регулювання ринку праці значний 
внесок зробили Д.П. Богиня, С.І. Бандур, Т.К. Бондар, О.А. Бугуцький,  
Ю.М. Краснов В.В. Онікієнко, І.Л. Петрова, М.В. Шаленко та ін. [7]. 

На сьогодні кожний третій випускник ВНЗ — безробітний. Молоді спеціа-
лісти досить часто працюють не за фахом, прагнуть виїхати за кордон, де одним з 
основних наслідків, зокрема для держави є втрата висококваліфікованої робочої 
сили, передусім наукових кадрів.  

Разом з тим на сьогодні згідно чинного законодавства в Україні ще не 
напрацьована цілісна концептуальна модель працевлаштування випускників 
державних ВНЗ за умов ринкових відносин. Не розв’язані питання щодо 
прогнозу формування ринку праці, а отже, й обґрунтування номенклатури 
спеціальностей. Вимагає змін і сама система підготовки молодих спеціалістів у 
вищих навчальних закладах з урахуванням ринкових вимог [4]. 

Проблема працевлаштування молоді полягає сьогодні не стільки у відсутності 
робочих місць, скільки у нездатності держави, роботодавців та самих молодих 
спеціалістів знайти спільну мову. Збалансувати цей очевидний конфлікт інте-
ресів мала б насамперед держава, представники якої не втомлюються проголо-
шувати, що молоді — її, держави, майбутнє.  

Дійсно, при спробах працевлаштування у молоді виникають численні проб-
леми. Законодавством передбачена значна кількість гарантій для молоді, що 
прагне працювати, проте часто вони стикаються з відсутністю зацікавленості 
роботодавців забезпечувати роботою молодь, особливо недостатньо освічену і 
без досвіду роботи. Згідно з ЗУ «Про сприяння соціальному становленні та 
розвитку молоді в Україні» зазначено «Держава гарантує працездатній молоді 
рівне з іншими громадянами право на працю». 

Звісно, у держави є багато інструментів, за допомогою яких вона може 
регулювати ринок праці. Перш за все — це «створення таких умов, які б 
заохочували роботодавців брати на роботу молодих і недосвідчених»,що прого-
лошено згідно з Кодексом законів про працю [2]. Держава повинна матеріально 
заохочувати роботодавців, які надають «перше робоче місце» випускникам 
навчальних закладів різних рівнів акредитації [3].Створивши відповідні умови 
для поширення діяльності студентської громади та забезпечивши її необхідним 
обсягом робіт і належними умовами перебування, можна було б значно пок-
ращити «картину» на молодіжному ринку праці [7]. Зараз система підготовки і 
працевлаштування студентів має певні недоліки. Відсутній комплексний підхід 
до вирішення проблеми. Наприклад ось що вказано в постанові КМУ № 992 
«зобов’язати керівників підпорядкованих їм вищих навчальних закладів прово-
дити постійну роботу із замовниками щодо сприяння працевлаштуванню 
випускників цих закладів»але чи дійсно це так виконується?» [5]. 
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Шляхом вирішення існуючої проблеми перевиробництва в галузі освіти може 
стати запровадження системи планування підготовки кадрів, за якої держава має 
замовляти у ВНЗ стільки місць потрібної спеціальності, скільки може навчити та 
працевлаштувати, а комерційні установи здійснюють для себе за власні кошти 
підготовку в навчальних закладах спеціалістів з подальшим їх працевлаштуванням. 
Це дасть змогу державі забезпечити ринок праці врівноваженими попитом і 
пропозицією, підприємствам — брати безпосередню участь у підготовці своїх май-
бутніх кадрів, а для молоді стане шансом самореалізації особистості. 
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10. ПРОБЛЕМА БЕЗРОБІТТЯ СЕРЕД 
ЛЮДЕЙ ПРАЦЕЗДАТНОГО ВІКУ  
В УКРАЇНІ 
Н.П. Маринкевич  
Національний університет харчових технологій 

Різні перетворення та трансформації, які мають місце у кожній країні, досить 
часто супроводжуються низкою криз, які згодом позначаються на всіх сферах життя 
суспільства. В сучасних умовах застійної економічної кризи сформувався не дуже 
сприятливий клімат на українському ринку праці. Якщо ж раніше безробіття 
існувало через об’єктивні причини формування ринкової економіки, а самі 
безробітні були необхідним ресурсом у сфері зайнятості, то на сьогодні кількість 
безробітних громадян працездатного віку зростає стрімкими темпами і набуває 
масового характеру. Досягнення високого рівня зайнятості — одна з основних цілей 
як економічної так і соціальної політики держави. Економічна система, яка створює 
додаткову кількість робочих місць, має за мету збільшити об’єм суспільного 
продукту і тим самим в більшій мірі задовольнити матеріальні потреби населення. 
При неповному використанні наявних ресурсів робочої сили система працює не 
ефективно досягає межі своїх виробничих можливостей. Крім цього безробіття 
завдає значної шкоди життєвим інтересам людей, не даючи їм змоги застосувати свої 
вміння в тому виді діяльності, в якому людина може в найбільшій мірі проявити 
себе, або ж позбавляючи їх такої можливості, завдяки чому люди втрачають свій 
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попередній соціальний статус, переживають серйозний психологічний стрес бо 
вимушені вирішити ряд проблем, пов’язаних із втратою роботи та змоги забезпечити 
нормальне життя своїм сім’ям. Аналіз основних понять та досліджень. Безробіття — 
неоднозначний і складний феномен. Існує дуже багато визначень цього терміну. 
Англійський економіст Дж. Кейнс визначив безробіття як соціально-економічне 
явище, яке виникає внаслідок деформації ринку праці, коли пропозиція робочої сили 
є меншою за попит на неї. Про актуальність дослідження проблеми безробіття 
свідчать публікації та наукові дослідження провідних зарубіжних та вітчизняних 
науковців. Окремі аспекти безробіття, причини його виникнення та шляхи регулю-
вання окрім Дж.М. Кейнса досліджували ще Т. Мальтус, К. Маркс, Д. Рікардо,  
А. Пігу, М. Фрідмен, А. Сміт, Д. Хікс та ін. З огляду на стрімку плинність подій на 
українському ринку праці, серед публікацій у цьому напрямі можна виокремити 
праці багатьох українських учених і публіцистів, а саме Д. Горбача, Г. Леха,  
А. Позняка, Н. Науменко, Н. Селюченко, В. Юрчишина, які здійснюють дослідження 
зайнятості в нашій державі. 

Згідно законодавства України, зайнятість — це діяльність громадян, пов’язана із 
задоволенням особистих та суспільних потреб і така, що, як правило, приносить їм 
доход у грошовій або іншій формі. Поняття занятості є одним із ключових 
показників для визначення стану економіки та рівня соціального розвитку держави. 
Зайнятість в ринкових умовах представляє собою функцію ринку праці як однієї з 
підсистем ринкової економіки. Сама сутність економічної системи даного типу має 
на увазі необхідність існування певної кількості не працевлаштованого, безробітного 
населення, припускає деяку вибірковість у залученні кадрів до виробництва задля їх 
ефективної конкуренції і підвищення продуктивності праці.  

Зайнятість в Україні має свої особливості, які виникли внаслідок функціону-
вання колишньої командно-адміністративної системи, а також викликані 
сучасними трансформаційними проблемами: 

а) низька ціна робочої сили; 
б) значні масштаби нерегламентованої законодавством або неформальної зай-

нятості; 
в) приховане безробіття. 
Досягнення соціальної стабільності і прогресу не можливе без вирішення 

проблем соціального захисту безробітних громадян. В умовах сьогодення полі-
тика держави на ринку праці повинна бути спрямована на скорочення рівня 
безробіття, тобто на забезпечення можливості реалізації своєї трудової актив-
ності всім працездатним громадянам, що забезпечується, насамперед, нормаль-
ним функціонуванням суспільства, його еволюційним розвитком. Аналіз даної 
проблематики, дозволяє відзначити, що основною можливістю зниження без-
робіття на сучасному етапі є активізація державної політики зайнятості разом із 
загальним оздоровленням економіки держави, що має здійснюватися відразу в 
декількох напрямках, комплексно, і орієнтуватися на довгостроковий період. 
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11. ЕТАПИ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО  
ПРАВА В США 
О.В. Яндюк  
Національний університет харчових технологій 

Розширення зв’язків між країнами і поглиблення їх інтеграції та поява нових 
держав з їх національними відмінностями та суверенізацією, значним чином 
впливають на розвиток права. Будучи складовою частиною людської цивілізації і 
культури, воно гостро реагує на такі процеси. 

Оскільки ідеї соціальної справедливості, прав людини, верховенства права та інші 
стали надбанням всього людства, то відбувається поглиблений розвиток права та 
його зближення у світовому масштабі. Зближення правових систем та їх інститутів 
не знищує їх національних відмінностей. Існують значні відмінності і у застосуванні 
норм права. Характерною у цьому відношенні є зміна форм правового регулювання 
трудових відносин у Сполучених Штатах Америки, що зумовлено історичними 
особливостями розвитку трудових відносин та застосуванням загального права, яке є 
основою усієї американської правової системи. 

Становлення трудового законодавства в США пройшло тривалий і важкий шлях 
у силу особливих історичних умов формування робочої сили в США, організації 
профспілки. Протягом ХІХ ст. у країні склалася судова доктрина, згідно з якою 
діяльність профспілки, організація робітничих страйків визнавалися незаконними. 
Якісні зміни у трудовому праві США почали відбуватися лише з 30-х років ХХ ст. У 
результаті активізації федеральної політики у сфері трудових відносин, побудованій 
на принципі соціального миру і створення справедливих умов праці [3]. У період 
«нового курсу» Ф.Рузвельта були прийняті закони Норриса Ла Гардія (1932 р.) і 
Вагнера (1935 р.), Закон про справедливі умови праці (1938 р.), якими гарантувалися 
права робітників на створення профспілок, укладання колективних договорів з 
підприємцями, страйки тощо. 

Після Другої світової війни, в період наступу монополій на права трудящих 
були видані закони про трудові відносини Тафта-Хартлі (1947 р.) та Лендрама-
Гриффіна (1959 р.).  

Трудове законодавство — як федерації, так і штатів — визначає лише загальні 
напрямки і правила боротьби за встановлення умов праці. Самі ці умови та 
норми праці регулюються в колективних договорах. Таким чином, колективні 
договори посідають вагоме місце у трудовому праві і в самій профспілковій 
практиці. Важлива роль у процесі укладання колективних договорів належить 
Національному управлінню з питань трудових відносин та відповідним спе-
ціалізованим адміністративним органам штатів [2]. 

У період «нового курсу» були закладені й основи чинної в США системи со-
ціального забезпечення (федеральний Закон про соціальне забезпечення 1935 р. 
та інші акти). Вона включає насамперед засоби соціального страхування, пов’я-
зані з трудовими відносинами, фінансованими за рахунок внесків працівників і 
підприємців: виплату пенсій за віком, з інвалідності, через втрату годувальника, 
утримання по безробіттю та у зв’язку з нещасними випадками на виробництві. 
До системи соціального забезпечення входять також заходи соціальної допомоги, 
що надається незаможним сім’ям, матерям-одиначкам з недостатнім прибутком, 
особам, що бідують у тривалому лікуванні, індіанцям та іншим категоріям осіб. 
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Здійснення таких заходів набуло значних розмірів у 1960-х рр., за часів правління 
президента Джонсона, коли під гаслом побудови суспільства «загальної допомоги» 
були прийняті багатомільярдні програми надання допомоги нужденним. 

Боротьба проти расової дискримінації, за рівноправність негрів, іспаномовних 
американців та інших меншостей у галузі праці, освіти, наймання житла тощо, 
яка з новою силою розгорнулася після Другої світової війни, знайшла відбиток у 
ряді принципових актів Верховного суду США (за справами Брауна — 1954 р., 
Браудера — 1956 р., Тернера — 1962 р. тощо), а також у федеральних законах 
про цивільні права — 1964 і 1968 р., про справедливе наймання житла — 1968 р. 
і ін. У липні 1990 р. був прийнятий Закон про інвалідів, спрямований на значне 
розширення прав фізично або розумово неповноцінних громадян: закон забо-
роняє дискримінацію їх при найманні на роботу чи просуванні по службі [1]. 

Досвід розвинених країн, у тому числі США, показує важливість удосконалю-
вання правового фундаменту й механізму реалізації державної політики в соціально-
трудовій сфері. У США законодавча база, що дозволяє регламентувати соціально-
трудові відносини в загальнонаціональному масштабі, створена в період правління 
Ф. Рузвельта, коли держава змушена було прийняти на себе відповідальність за 
економічну безпеку й соціальну захищеність своїх громадян. У наступні десятиліття 
політика в соціально-трудовій сфері була зведена в ранг загальнонаціональних 
пріоритетів і до теперішнього часу охоплює широкий комплекс заходів, що 
сприяють всебічному розвитку людських ресурсів шляхом розширення доступності 
освітніх, інформаційних, фінансових, медичних і інших послуг. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Конституція США та інші федеральні закони про працю. 
2. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн /За ред. В.Д. Гон-

чаренка. — 2010. 
3. Шевченко О.О. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн. 

2010 — С. 54 – 60. 
Науковий керівник: О.М. Крамаренко 

12. ВИДИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ 
ДОГОВОРІВ 
В.В. Ковальська  
Національний університет харчових технологій 

Згідно чинного законодавства, договір є основною підставою виникнення 
зобов’язально-правових відносин (зобов’язань), який встановлює певні суб’єк-
тивні права і суб’єктивні обов’язки для сторін, що його уклали. Договір можна 
визначити як угоду двох або декількох осіб, спрямовану на встановлення, зміну 
чи припинення цивільних правовідносин. Предметом договору завжди є певна 
дія, але ця дія може бути тільки правомірною. Якщо предметом договору буде 
неправомірна дія, тобто незаконна, то такий договір визнається недійсним. 

За Цивільним Кодексом України договір визнається укладеним, коли між 
сторонами в потрібній у належних випадках формі досягнено згоди з усіх істот-
них умов. Істотними є ті умови договору, що визнані такими за законом або 
необхідні для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою 
однією зі сторін повинно бути досягнено згоди. 
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У договорі може бути зафіксовано волю однієї, двох чи кількох осіб. Дого-
вори, що базуються на волевиявленні однієї особи, називаються односторонніми, 
в яких виявлено волю двох осіб, називаються двосторонніми, в яких бере участь 
більше двох осіб, називаються багатосторонніми. 

Розрiзняють договори реальнi й консенсуальнi. Реальнi договори вважаються 
укладеними, тобто набувають юридичного значення лише з моменту фактичного 
здійснення певних дій. Консенсуальнi договори вважаються укладеними i 
набувають юридичного значення з моменту досягнення угоди з основних умов 
договору. За загальним правилом вибір форми договору залежить від бажання 
осіб, що його укладають. Однак у ряді випадків закон вимагає, щоб договори 
були укладені в певній формі. Якщо для договору не встановлено такої форми, 
він вважається укладеним, поки поведінка осіб свідчить про їхню волю укласти 
договір. Мовчання визначається виявом волі укласти договір лише у випадках, 
передбачених законом. 

За своєю формою договори можуть бути усними і письмовими. Останні, в 
свою чергу, поділяються на прості і нотаріально посвідчені. Усна форма допус-
кається в договорах, що виконуються під час їх укладання, якщо інше не 
встановлено законом. 

Проста письмова форма застосовується в разі укладення договорів між 
юридичними особами, між фізичною та юридичною особою, крім договорів, що 
виконуються під час їх укладення. У простій письмовій формі укладаються й 
інші договори громадян між собою, якщо дотримання цієї форми вимагає закон. 
Нотаріальне посвідчення письмових договорів обов’язкове у випадках, передба-
чених у законі. Таким чином, укладаються договір купівлі-продажу жилого 
будинку та деякі інші. Таке посвідчення здійснюється нотаріусом або іншою 
посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення даної 
нотаріальної дії шляхом вчинення на документі, в якому викладено текст 
правочину, посвідчувального напису. На вимогу фізичної або юридичної особи 
будь-який правочин з її участю може бути посвідчений нотаріально. 

Недодержання форми договору, якої вимагає закон, тягне недійсність 
договору лише в разі, якщо такий наслідок безпосередньо обумовлений у законі. 
Договiр вважається укладеним, коли сторони досягли згоди по всiх суттєвих 
умовах i угоду належним чином оформили. У процесі укладення договору 
розрiзняють двi стадiї: пропозицiя укласти договiр (оферта) i прийняття пропо-
зицiї (акцепт). Цивiльний кодекс України визначає, з якого моменту договiр 
вважається укладеним. Коли пропозицію укласти договір зроблено із зазначен-
ням строку для відповіді, договір вважається укладеним, якщо особа, яка зробила 
пропозицію, одержала від іншої сторони відповідь про прийняття пропозиції 
протягом цього строку. 

Часто сторони самi визначають момент вступу договору в юридичну силу, 
тобто момент, з якого договiр вважається укладеним, про що прямо зазначають у 
договорi — договiр набуває сили з такого-то дня, мiсяця i року. В iнших випад-
ках момент укладення договору визначає закон. Наприклад, договiр купiвлi-
продажу жилого будинку має бути нотарiально посвiдчений, але юридичної сили 
вiн набуває лише з моменту його реєстрацiї в мiсцевих органах управлiння. 
Момент набуття договором чинностi має важливе значення, оскiльки з цим 
моментом пов’язанi певнi юридичнi наслiдки — перехiд права власностi до 
покупця, ризик випадкової загибелi речi та iн. 



 270 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради 
України. — 2003.  

2. Варуха Г.В. Цивільне процесуальне право України: посіб. для підготов, до 
іспитів  /Г.В. Варуха. — К.: Вид. Паливода А.В., 2009. 

3. Копейчиков В.В. Правознавство. — К.: Юрінком Інтер, 2004. 
4. Скакун О.Ф. Теорія держави і права. — Х.: Консум, 2009. 
5. Крамаренко О.М. Зобов’язально-договірне право. Конспект лекцій. — К.: 

НУХТ, 2011. 
6. Молдован В.В., Чулінда Л.І. Правознавство. — К.: ЦУЛ, 2012. 
7. Газета «Юридичний вісник України». — 2012, № 10. 
Науковий керівник: О.Є. Пилипенко 

13. СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 
А.Г. Гарбаренко 
Національний університет харчових технологій 

Сімейне право — це система правових норм, встановлених чи санкціонованих 
державою, які регулюють взаємовідносини між подружжям, батьками та дітьми, 
усиновителями та усиновленими, іншими родичами, а також опікунами, піклу-
вальниками та підопічними, патронами та вихованцями, які носять як майновий 
так і немайновий характер. 

Норми сімейного права України базуються на нормах міжнародно-правових 
актів, таких як: Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 р.; Римська 
конвенція про захист прав та основних свобод від 04.11.1950 р.; Копенгагенська 
декларація про соціальний розвиток від 01.01.1995 р.; Європейська соціальна 
хартія від 03.05.1996 р.; та інші. 

Конституція України закріпила право кожного на утворення сім’ї шляхом 
укладення шлюбу, який ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка, на рівність 
прав і обов’язків подружжя, дітей, незалежно від походження, а також від того, 
народжені вони в шлюбі чи поза ним, а також обв’язки батьків утримувати дітей 
до їх повноліття та дітей, щодо піклування про своїх непрацездатних батьків. 
При цьому держава зобов’язана охороняти сім’ю, дитинство, материнство і бать-
ківство (ст. 51,52 Конституції України). Завданнями сімейного законодавства є: 

1. визначення засад шлюбу, особистих немайнових та майнових прав і 
свобод подружжя, підстав виникнення, змісту особистих майнових і немай-
нових прав та обов’язків батьків і дітей, усиновлювачів та усиновлених, 
інших членів сім’ї та родичів; 

2. зміцнення сім’ї, як соціального інституту і як союзу конкретних осіб; 
3. утвердження почуття обов’язку перед батьками, дітьми та іншими членами сім’ї; 
4. побудова сімейних відносин на паритетних засадах, на почуттях взаємної 

любові та поваги, взаємодопомоги і підтримки; 
5. забезпечення кожної дитини сімейним вихованням, можливістю духовного 

та фізичного розвитку. 
Предметом правового регулювання сімейного права є: 
– сімейні майнові та немайнові відносини між подружжям, батьками та 

дітьми, іншими родичами; 
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– відносини щодо виховання, розвитку та утримання дітей; 
– відносини, що тісно пов’язані із сімейними. 
Сімейні взаємовідносини виникають при укладанні та після укладання 

шлюбу, при народженні дитини, при усиновленні дитини, та інших специфічних 
взаємовідносинах, оскільки суб’єктами їх є лише фізичні особи. 

Система сімейного права складається з двох частин — загальної та особливої. 
Загальна визначає засади та джерела правового регулювання сімейних відносин, 
коло учасників, порядок реалізації прав і обов’язків суб’єктів. Особлива частина 
включає інститути шлюбу, батьківства, правового режиму майна подружжя, 
виплати та призначення аліментів, форм виховання дітей-сиріт та ін. 

У сімейному праві застосовується різні методи, які базуються на: 
1. юридичній рівності сторін сімейних відносин; 
2. самостійному майновому статусі їх учасників; 
3. диспозитивності сімейних правових норм; 
4. специфічному порядку розгляду сімейних спорів (судовому). 
Таким чином, основними джерелами норм сімейного права є міжнародно-

правові акти та міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною Радою України, Конституція України, Сімейний кодекс 
України від 10.01. 2002 р., закони України: «Про державну допомогу сім’ям з 
дітьми» від 22.03. 2001 року; «Про охорону дитинства’’ від 26.04. 2001 року; 
«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.  
2000 року;та інші закони і підзаконні нормативні акти. 
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Сучасний світовий розвиток зумовлений глобалізаційними викликами та 
швидким формуванням світового інформаційного суспільства. Одним з цих викликів 
можемо назвати низький рівень екологічної безпеки. Екологічні виклики розвитку 
сучасного світу — це проблема прісної води, ерозії земель, скорочення кількості 
видів тварин і рослин, збереження озонового шару, парниковий ефект. Ці проблеми 
з’явилися не сьогодні, але саме зараз абсолютно реальною стала небезпека їх 
сумарного впливу на життя та перспективи цивілізації.  
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Глобалізація зумовила нові екологічні проблеми, але, одночасно, дала новий 
шанс для мобілізації зусиль світової спільноти на вирішення проблем охорони 
навколишнього природного середовища. Звичайно, поряд із всесвітніми 
екологічними рухами на кшталт «Green Peace», міжнародними організаціями, 
конференціями та іншими видами природоохоронної діяльності вчених 
безспірний пріоритет у числі засобів вирішення екологічних проблем належить 
системі екологічного права. Можна стверджувати, що екологічне право втрачає 
відокремленість на національне і міжнародне екологічне право. Це зумовлено 
самим об’єктом і предметом екологічного права — довкілля залишається 
спільним для усіх мешканців і для усіх країн Землі. 

Сьогодні ми є свідками подальшого удосконалення екологічного права України з 
міжнародним екологічним правом. Виникнення і розвиток екологічного права в 
Україні стало результатом об’єктивних вимог суспільного розвитку, закономірним 
підсумком еволюції відносин між суспільством і природою в межах того типу 
суспільного розвитку, який упродовж десятиліть складався в нашій державі, а також 
зусиль ряду вчених. Водночас розвиток екологічного права в Україні гальмувався як 
факторами ідеологічного порядку, так й істотними недоліками самої юридичної 
науки, яка в цілому виявилася не готовою на належному рівні осмислити потреби 
практики, що швидко розвивалася, а також помилковими рішеннями багатьох 
екологічно значущих питань. 

Нині в Україні поки що не розроблено чітку концепцію теоретичних засад 
розвитку екологічного права. Збереження довкілля для нинішнього і прийдешніх 
поколінь у сучасній теорії права і конституційній практиці розглядається як 
спільний обов’язок держави, громадянського суспільства і людини.  

Проте наразі в Україні підготовлено ряд проектів Екологічного кодексу. 
Такий кодекс міг би містити завдання законодавства та предмет правового 
регулювання, об’єкти та принципи правової охорони навколишнього при-
родного середовища, правове регулювання власності тощо. Необхідність 
прийняття цього законопроекту зумовлена потребою у подальшій екологізації 
господарської діяльності, посиленні впливу державних заходів, спрямованих 
на забезпечення екологічної безпеки в країні, в тому числі законодавчих, які 
мають надати екологічній політиці в Україні системного характеру, акти-
візувати діяльність у цій сфері суспільних відносин всіх органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування. 
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15. КОРУПЦІЯ ЯК ВИД ЗЛОЧИНУ 
В.О. Підмогильна  
Національний університет харчових технологій 

Корупція є однією з найактуальніших соціальних проблем сучасності. Вона 
притаманна всім країнам світу. Проте в Україні корупція поширена в усіх сферах 
(найбільш поширена — у сфері службової діяльності). Її проявами в повсякденному 
житті є хабарництво, здирництво, кумівство, обман, розтрата бюджетних коштів, 
зловживання владою тощо. До найпоширеніших корупційних діянь належить 
хабарництво. За даними статистики, протягом останніх трьох років правоохо-
ронними органами щороку реєструється близько 3 тисяч фактів хабарництва. В той 
же час за хабарництво притягується до відповідальності лише близько 10 %.  

Згідно Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» під 
корупцією розуміють діяльність осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави, спрямована на протиправне використання наданих їм повноважень для 
одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг. Головним 
стимулом до корупції є можливість отримання економічного прибутку (ренти), 
пов’язаного з використанням владних повноважень. До останніх, як правило, 
відносяться кумівство і заступництво на основі політичної орієнтації, які 
порушують принцип мерітократії — принципу управління, відповідно до якого 
керівні посади мають займати люди, незалежно від їх соціального та 
економічного походження. Найнебезпечніші форми корупції кваліфікуються як 
кримінальні злочини. До них, перш за все, відносяться розтрата (розкрадання) і 
хабарі. Передумови корупції в Україні:  

– обмеженість, зволікання та непослідовність у проведенні реформ;  
– переведення державної власності у приватну в інтересах окремих груп, 

тіньових структур; криміналізація економічних відносин;  
– пасивність правоохоронних та інших державних органів щодо притягнення 

винних у корупційних вчинках до відповідальності, що стало стимулом без-
карності корупційних діянь;  

– поширеність у суспільстві думки про корумпованість влади, про пріо-
ритетність більш жорстокого покарання винних у вчиненні корупційних діянь, а 
не усунення причин та умов останніх;  

– сприяння формуванню таких уявлень через засоби масового впливу на 
населення за відсутності спрямованої антикорупційної протидії. 

Найбільш поширеними проявами корупції в Україні є вимагання та одер-
жання хабарів у сфері державної влади. Щодо засобів боротьби з корупцією, то в 
Україні є низка законів, в яких висвітлені загальні положення, заходи, спрямо-
вані на запобігання і протидію корупції, роль громадськості в запобіганні, 
виявлення і протидії корупційним правопорушенням, також в Україні зат-
верджена Концепцію подолання корупції «На шляху до доброчесності». 
Здійснення практичних заходів щодо подолання корупції та організованої 
злочинності в системі МВС України забезпечується Головним управлінням по 
боротьбі з організованою злочинністю.  

Розуміючи масштабність розповсюдження корупції, акцент має бути зроблений 
саме на боротьбі з причинами, а не разових акціях щодо припинення конкретних 
проявів. Як приклад позитивної протидії корупції, можна навести запровадження 
зовнішнього незалежного оцінювання під час вступної кампанії до ВНЗ. 
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Згідно закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» за вчи-
нення корупційних правопорушень особи притягуються до кримінальної, 
адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності в 
установленому законом порядку. Як свідчить міжнародний досвід, боротьба з 
корупцією досягає успіху лише за умови її комплексного характеру, наявності 
чітких пріоритетів, коли вона охоплює якнайбільше сфер життєдіяльності 
держави, ведеться постійно та перебуває в центрі уваги і влади, і громадськості. 
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16. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
О.А. Тинна 
Національний університет харчових технологій 

Реклама є складним і суперечливим поняттям. Перехід до ринкової економіки 
в Україні призвів до необхідності правового регулювання рекламної діяльності, 
без якого така діяльність, не обмежена правовими та етичними нормами, здатна 
не стільки принести користь підприємництву, скільки шкоду суспільним та 
державним інтересам і правам споживачів. 

Правове регулювання рекламної діяльності націлене на запобігання і 
припинення недобросовісної реклами, що здатна нанести шкоду як майновим, 
так і немайновим правам громадян і юридичних осіб, суспільним інтересам. 

Основним нормативним актом, що регулює рекламну діяльність в Україні, є 
Закон України від 3 липня 1996 року «Про рекламу» (надалі — Закон «Про 
рекламу»). Дія Закону «Про рекламу» не поширюється на правовідносини, пов’язані 
з інформацією, яка відбиває соціальні події, інтереси політичних партій, релігійних і 
громадських організацій та/або призначена для їх підтримки. Однією з вимог Закону 
«Про рекламу» є заборона теле-радіопрацівникам займатися рекламою під виглядом 
інформації. Таким чином, реклама є спеціальною інформацією, яка має особливий 
статус і не співвідноситься як окреме і загальне з інформацією, передбаченою 
Законом України «Про інформацію». 

Основними принципами рекламної діяльності є: законність, точність, досто-
вірність, використання форм та засобів, які не завдають споживачеві реклами 
моральної, фізичної або психічної шкоди. Частини 2 – 4 ст.7 Закону України 
«Про рекламу окреслюють також інші специфічні принципи рекламної діяль-
ності. Так, реклама не повинна підривати довіру суспільства до реклами та 
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повинна відповідати принципам добросовісної конкуренції. Реклама не повинна 
містити інформації або зображень, які порушують етичні, гуманістичні, моральні 
норми, нехтують правилами пристойності. Реклама повинна враховувати особ-
ливу чутливість дітей і не завдавати їм шкоди. 

Закон «Про рекламу» окремо забороняє недобросовісну рекламу, яка внас-
лідок неточності, недостовірності, двозначності, перебільшення, умовчання, 
порушення вимог щодо часу, місця і способу розповсюдження, вводить або може 
ввести в оману споживачів реклами, завдати шкоди особам та державі. 

Обов’язковими умовами здійснення рекламної діяльності є державна реєстррація її 
суб’єктів та ліцензування цієї діяльності. Відповідно до положень Закону «Про 
рекламу» у рекламній діяльності забороняється рекламувати товари, які підлягають 
обов’язковій сертифікації або виробництво чи реалізація яких вимагає наявності 
спеціального дозволу, ліцензії, у разі відсутності відповідного сертифіката, ліцензії. 

Ознаками рекламної діяльності, що в деякій мірі співпадають з загальними 
ознаками підприємницької діяльності є: ініціативність, творчий та інноваційний 
характер, систематичність, регулярність, ризиковий характер, самостійна юри-
дична відповідальність, поєднання публічних і приватних інтересів, спеціальне 
коло суб’єктів, публічно-правовий характер. 

Рекламна діяльність — це діяльність щодо замовлення, виготовлення та 
розповсюдження реклами. Відповідно, суб’єктами рекламної діяльності є 
рекламодавець, виробник реклами, та її розповсюджувач. 

В Законі «Про рекламу» проведене розмежування трьох професійних учас-
ників рекламної діяльності — рекламодавця, виробника реклами та її розпов-
сюджувача. Таке розмежування суб’єктів рекламної діяльності має особливо 
важливе значення, коли йдеться про застосування відповідальності за порушення 
законодавства про рекламу. 

Законом «Про рекламу» передбачені такі види реклами, як зовнішня реклама, 
внутрішня реклама, порівняльна реклама, соціальна реклама. Останньою редак-
цією Закону введено нововведення щодо видів реклами. Нововведеним є поняття 
«порівняльна реклама», «прихована реклама», «соціальна реклама» (в попередній 
редакції Закону було «соціальна рекламна інформація»). 
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17. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ  
ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 
В.Ю. Нетреба  
Національний університет харчових технологій 

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства є частиною зовнішньоеко-
номічної діяльності України і регулюється законами України. Чільне місце серед 
цих законів посідає Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 
квітня 1991 р. Зазначений Закон закріплює принципи, якими керуються укра-
їнські та іноземні суб’єкти господарської діяльності при здійсненні зовніш-
ньоекономічної діяльності. Коло суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності в 
Україні досить широке. При цьому всі суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності 
мають рівне право здійснювати будь-які прямо не заборонені законами України її 
види незалежно від форми власності та інших ознак.  

Ліцензування та квотування експорту та імпорту як форми державного регу-
лювання зовнішньоекономічної діяльності запроваджуються Україною самостійно у 
випадках, передбачених ст. 16 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність». 
Для кожного виду товару встановлюється лише один вид ліцензій.  

Загальний обсяг експорту (імпорту) за цими ліцензіями не повинен пере-
вищувати обсягу встановленої квоти. Для кожного виду товару встановлюється 
лише один вид квоти. 

Загальні правові, економічні та соціальні умови інвестиційної діяльності на 
території України визначені Законом України «Про інвестиційну діяльність» від 
18 вересня 1991 р. 

Особливості режиму іноземних інвестицій на території України визначаються 
Законом України «Про режим іноземного інвестування» від 19 березня 1996 р. 
Відповідно до цього Закону іноземні інвестори мають право здійснювати 
інвестиції на території України у різному вигляді та різних формах. Законами 
України можуть визначатися території, на яких діяльність іноземних інвесторів 
та підприємств з іноземними інвестиціями обмежується або забороняється, 
виходячи з вимог забезпечення національної безпеки. 

Бажаючи залучити в Україну іноземні інвестиції, держава встановила певні 
державні гарантії захисту іноземних інвестицій. Державна реєстрація іноземних 
інвестицій проводиться відповідно до розділу III Закону України «Про режим 
іноземного інвестування» та Положення про порядок державної реєстрації 
іноземних інвестицій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
7 серпня 1996 р. № 928. Відмова в державній реєстрації іноземних інвестицій 
можлива лише у разі коли здійснення цієї інвестиції суперечить законодавству 
України або подані документи не відповідають вимогам зазначеного раніше 
Положення. Специфіка регулювання іноземних інвестицій у спеціальних (Віль-
них) економічних зонах встановлюється законодавством України про спеціальні 
(вільні) економічні зони. Спеціальні (вільні) економічні зони (ВЕЗ) розгляда-
ються як один з важливих інструментів, за допомогою якого досягається відкри-
тість економіки нашої держави зовнішньому світові і стимулюється міжнародне 
економічне співробітництво на основі залучення іноземних інвестицій.  

Правовий режим ВЕЗ в Україні визначається, в першу чергу, Законом України 
«Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) еконо-
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мічних зон» від 13 жовтня 1992 р. Згідно із Законом України «Про загальні 
засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон» в 
Україні залежно від господарської спрямованості та економіко-правових умов 
діяльності можуть створюватися деякі ВЕЗ. 

Статус і території ВЕЗ, а також строк, на який вона створюється, визначає 
Верховна Рада України шляхом прийняття окремого закону для кожної спеціальної 
(вільної) економічної зони. На всі об’єкти та суб’єкти економічної діяльності ВЕЗ 
поширюється система державних гарантій захисту інвестицій, передбачена зако-
нодавством України про інвестиційну діяльність та іноземні інвестиції. 
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18. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАКОРДОННОГО 
УКРАЇНЦЯ В УКРАЇНІ 
І.В. Савчук  
Національний університет харчових технологій 

Нелегке становище на Україні заставило мільйони українців залишити свій 
край. Емігрувати за межі рідної країни змушені люди, що з різних причин не 
можуть повноцінно жити на її теренах. До людей ставилися з презирством, 
називали зрадниками держави. Немає такого народу який би не пізнав, 
еміграційні процеси, і тому прогресивні сили країна зробила все для того, щоб її 
співвітчизники гордо носили ім’я своєї держави. 

Українська держава сприяє розвитку національної свідомості українців, які 
проживають за межами України, зміцненню зв’язків з батьківщиною та 
поверненню їх в Україну. Відповідно до статті 12 Конституції України держава 
дбає про задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, які 
проживають за її межами.  

Відповідно до Закону України «Про правовий статус закордонних українців» 
закордонний українець — це особа, яка є громадянином іншої держави або 
особою без громадянства, а також має українське етнічне походження або є 
походженням з України. 

Закордонний українець, який перебуває в Україні на законних підставах, 
користується такими самими правами і свободами, а також несе такі самі 
обов’язки, як громадянин України, за винятками, встановленими Конституцією, 
законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною Радою України. Особа, яка набула статусу закордонного 
українця, має право працювати на підприємствах, в установах і організаціях або 
провадити іншу трудову діяльність на підставах і в порядку, встановлених для 
громадян України. 
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Закордонним українцям щороку встановлюються квоти прийому до вищих 
навчальних закладів України в межах обсягів державного замовлення. 

Особи, які набули статусу закордонного українця, мають право на набуття 
громадянства України в порядку, встановленому Законом України «Про гро-
мадянство України». 

Задоволення національно-культурних і мовних потреб закордонних українців 
та захист їхніх прав як національних меншин в інших державах є невід’ємною 
складовою частиною зовнішньополітичної діяльності України. 

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 
зобов’язані забезпечувати реалізацію прав закордонних українців під час їх 
перебування в Україні. 

Рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, їх посадових осіб щодо вирішення питань, пов’язаних з 
перебуванням закордонних українців в Україні, можуть бути оскаржені в суді в 
установленому законом порядку. 

За видатні заслуги перед Україною закордонні українці можуть бути 
нагороджені державними нагородами України в порядку, встановленому 
законодавством України. 

Закордонні українці мають усі громадянські особисті, соціально-економічні, 
культурні та інші права, свободи та обов’язки, визначені Конституцією України і 
законами України, за винятком політичних прав та обов’язків, передбачених для 
громадян України (виборче право, військова служба, державна служба тощо).  

Права закордонного українця, який перебуває в Україні, не можуть бути 
обмежені порівняно з відповідними правами громадян України, якщо інше не 
передбачено законом. 

Проте здійснення закордонними українцями наданих прав і свобод не 
повинно завдавати шкоди національним інтересам України, правам, свободам і 
законним інтересам її громадян та інших осіб, які проживають в Україні. 

Нещодавно був прийнятий закон (підписано Президентом України Віктором 
Януковичем 3 березня 2012 року) «Про правовий статус закордонних українців», 
що надає цій групі громадян більше прав. Зокрема, закон скасовує десятирічний 
термін дії посвідки закордонного українця, який робить його безстроковим. 

Отже, Україна підтримує і розвиває відносини з українцями. Це все вона 
робить за допомогою низки державних програм (у галузі культури, бізнесу, 
освіти тощо). Ці програми, які фінансуються за рахунок українського уряду, 
сприяють збереженню національної культури української діаспори, а також 
інтеграції українців в суспільство приймаючої країни. 
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23.1. ПІДСЕКЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ 
 
Голова підсекції — доц. Н.М. САЛАТЮК 
Секретар підсекції — доц. О.М. СОЛОМКА 

Ауд. В-202 

1. ПРО НЕОБХІДНІСЬ ПЕРЕХОДУ  
ДО МОДЕЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
О.І. Бойко 
Національний університет харчових технологій 

Концепція сталого розвитку є найбільш прогресивною теорією соціально-
економічного розвитку XXI століття. Вона була започаткована у 1992 р., коли у 
Ріо-де-Жанейро відбулася конференція ООН з питань навколишнього середо-
вища і розвитку, внаслідок якої була ухвалена «Декларація з навколишнього 
природного середовища і розвитку». На цій конференції було проголошено нову 
концепцію розвитку, що передбачає врахування економічних, екологічних та 
соціальних проблем людства, тобто концепцію сталого розвитку. 

Економічне зростання тісно взаємопов’язане з проблемою сталого 
економічного розвитку. Останній можна визначити як перехід від одного стану 
економіки до іншого, — якісно нового, більш досконалого, на основі 
інноваційних, структурних та інституціональних зрушень. Економічне зростання 
може відбутися і за умов відсутності економічного розвитку, в той час як 
економічний розвиток без економічного зростання неможливий. Це означає, що 
«сталий економічний розвиток» — це більш широке поняття, ніж «економічне 
зростання», і включає останнє в себе як найважливішу умову. Тому сталий 
розвиток визначається традиційними факторами економічного зростання, які 
його забезпечують, тобто факторами пропозиції, факторами попиту і розподілу, 
але при цьому він охоплює значно ширше їх коло: розвиток науки, технологій, 
інформаційних послуг, політичні і соціально-економічні фактори, а також і 
екологічні фактори, які в комплексі є джерелами сталого розвитку. Осмислення 
того факту, що екологічний чинник став важливою складовою екологічного 
зростання, призвело до появи нового підходу до зростання, який отримав назву 
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«концепція сталого розвитку», що була сформульована на початку 90-х років  
XX ст. Римським клубом в знаменитій праці «Межі зростання». Суть концепції 
полягає в обов’язковій узгодженості економічного, екологічного та людського 
розвитку таким чином, щоб від покоління до покоління не зменшувались якість і 
безпека життя людей, не погіршувався стан довкілля, а відбувався соціальний 
прогрес, який забезпечує належну якість життя кожної людини і відтворення 
природного середовища. 

Загальноприйнятим критерієм сталого розвитку є стійкість (стабільність). 
соціально-економічної системи, яка забезпечується через ринкову рівновагу  
[3, с. 40]. Ринкова рівновага — це рівність попиту і пропозиції, на які впливають 
різноманітні фактори, спроможні стабілізувати або дестабілізувати їх рівно-
важний стан, без якого неможливий сталий розвиток. 

Стратегії сталого розвитку розвинених країн світу базуються на стійкому 
економічному зростанні. Проте, на думку Г. Дейлі, економічне зростання може 
бути «головною причиною екологічної деградації», в чому і міститься протиріччя 
між економічним зростанням і сталим розвитком [1, с. 55]. Перевага стратегії 
сталого розвитку в тому, що вона передбачає забезпечення економічного зрос-
тання і поступовий перехід до стійкого економічного розвитку та підвищення 
добробуту населення без істотного збільшення масштабів використання при-
родних ресурсів і забруднення довкілля. Формування такої стратегії передбачає 
комплексний підхід до діяльності держави у трьох напрямах, а саме забезпе-
чення: економічного зростання; збереження природних ресурсів і охорона навко-
лишнього середовища; соціального розвитку.  

Враховуючи вищевказане, необхідно створити таку стратегію переходу до 
сталого розвитку, яка б згладжувала протиріччя між економічним зростанням і 
стратегічними цілями сталого розвитку. Але існуюча зараз в Україні модель 
розвитку є деградаційною і неспроможна вирішити задачу переходу до стійкого 
розвитку економіки і збереження довкілля. 

Першою спробою держави в цьому напрямі було прийняття Стратегії економ-
мічного та соціального розвитку України на 2004 – 2015 рр. Стратегія повинна 
була реалізовуватися у три етапи: перший (підготовчий) — до 2007р., другий — 
середньостроковий (стабілізаційний) — до 2015 – 2025 рр. та довгостроковий — 
на подальшу перспективу [2, с. 5].  

На першому етапі повинна була здійснюватися структурна перебудова 
економіки в інноваційному напрямку, впроваджуватися заходи зі зниження 
енергоємності та матеріалоємності виробництва, але внаслідок економічної кризи 
2008 – 2010 рр. ці цілі не були досягнуті.  

Метою другого етапу є завершення структурних змін в економіці та соці-
альній сфері, створення основних засад соціально спрямованої ринкової економ-
міки, подолання масової бідності, вихід на економічні показники середньо-
розвинутих країн.  

На третьому етапі сталий розвиток повинен стати домінуючим принципом 
державної політики. Він передбачає забезпечення стійкого зростання вироб-
ництва, нових секторів і галузей, впровадження екологічно чистих технологій, 
задоволення потреб населення з урахуванням екологічних вимог, закладення 
фундаменту ноосферного розвитку. Повинен завершитися перехід до постін-
дустріального суспільства на засадах інноваційного типу зростання.  
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2. НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ В УКРАЇНІ 
А.С. Москаленко 
Національний університет харчових технологій 

На сучасному етапі розвиток усіх країн і секторів світового господарства 
визначається процесами глобалізації та посиленням економічної взаємозалежності 
держав. Принципово нові інформаційні технології і засоби комунікації, прискорена 
лібералізація ринків товарів, послуг і фінансів різко збільшили швидкість еко-
номічних процесів та зменшили ступінь свободи у господарській діяльності. Україна 
має стратегічну мету — європейську інтеграцію, тому повинна враховувати ці 
тенденції. Не менш важливим є захист національних інтересів.  

Для забезпечення довгострокового економічного зростання Україна має дос-
татньо передумов — це вигідне географічне положення, значна сировинна база, 
багаті природні ресурси, вагомий науково-технічний та людський потенціал 
тощо. Крім того, формування економічної моделі України має орієнтуватися на 
сучасні світові досягнення, стрімко змінювані технології виробництва, технічні, 
екологічні та інші стандарти і критерії конкурентоспроможності.  

Проголошена інноваційна модель економічного розвитку України передбачає 
реалізацію стратегії розвитку національної економіки, спрямованої на істотне підви-
щення її ефективності, зростання ВВП шляхом широкої цілеспрямованої діяльності 
щодо створення, освоєння у виробництві і просування на ринок технологічних і 
організаційно-управлінських інновацій, що забезпечить Україні стійке економічне 
зростання, високий рівень конкурентоспроможності економіки і дозволить зайняти 
гідне місце у світовій господарсько-економічній системі [1, с. 125 – 126].  

Інноваційна модель розвитку економіки має стати чинником підвищення 
конкурентоспроможності України на міжнародному ринку за рахунок: 

1. Підвищення ефективності національної економіки. Інновації, особливо у 
промисловості, — суттєвий елемент підвищення ефективності економіки. Розробка 
інноваційних видів продукції, конкурентних на зовнішніх ринках надасть можливість 
державі отримувати більше доходів від експорту продукції. Також, розробка 
інноваційних технологій дасть можливість скоротити витрати промисловості.  

2. Підвищення продуктивності суспільної праці. Розробка інноваційних тех-
нологій може спричинити підвищення продуктивності суспільної праці через 
впровадження новітніх технологій на підприємствах. Сучасне високотехноло-
гічне обладнання надасть можливість підвищити продуктивність праці на 
промислових підприємствах [2]. 
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3. Економія ресурсів і розв’язання ресурсної проблеми. При розробці сучасних 
інноваційних технологій дослідники зазвичай на меті мають скорочення витрат 
ресурсів для виробництва потрібного обсягу товарів. А отже, розробка іннова-
ційного промислового обладнання, і поступове його оновлення на підприємствах 
промисловості надасть можливість використовувати більш енергоекономічні та 
ресурсоекомічні технології виробництва.  

4. Розв’язання соціальних проблем: підвищення рівня життя, розвиток освіти 
та культури. Разом із підвищенням рівня економічної ефективності кожного 
підприємства країни, підвищиться рівень заробітної плати, а отже і рівень життя в 
країні в цілому. Розвиток наукової галузі, що відбудеться в результаті стимулювання 
наукової діяльності, призведе до покращення освіти в країні.  

Отже, всі перераховані вище аргументи є доказом необхідності вибору 
Україною інноваційної моделі розвитку економіки. Структурна перебудова 
економіки України на інноваційній основі поки що не відбувається. Криза 
призвела до того, що в даний час в найбільш критичному стані знаходяться 
фундаментальні дослідження і розробки, науково-технічні і технологічні заділи, 
науково-конструкторський і виробничий склад фахівців, тобто інтелектуальний 
капітал, який забезпечує стабільне інноваційне лідерство і є основою 
технологічного розвитку країни в цілому [3, с. 188 – 190].  

В даний час завдання полягає в тому, щоб досягти суттєвих темпів економіч-
ного зростання. Його вирішення цілком реальне, воно можливе лише на основі 
інноваційної моделі економічного зростання, інтенсивного технічного та техно-
логічного оновлення виробництва.  
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3. ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ 
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КИТАЮ  
О.В. Пулій 
Національний університет харчових технологій 

Серед національних пріоритетів державного регулювання багатьох країн світу 
на початку XXI ст. в першу чергу можна виділити стабілізацію економічного 
зростання і розробку збалансованої макроекономічної політики з метою 
досягнення сталого економічного розвитку. В світовій економіці спостерігається 
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ряд тенденцій, що помітно вплинуть на розвиток як світової економіки, так і 
окремих країн. Найбільш важливими серед них є високі темпи зростання 
економік країн Азії, в першу чергу Китаю. Набирають сили й інші азіатські 
країни — Корея, Індія. 

Китайській владі вдалося створити в суспільстві «атмосферу розбудовчого 
оптимізму». За думкою деяких вчених, етнічна самобутність нації формувалася 
на основі релігійно-філософських принципів конфуціанства, які є святинями і 
дотепер [4, с. 84 – 85]. 

Так, в КНР завдяки успішним соціально-економічним реформам були 
створені основи багатоукладної і певною мірою соціально-орієнтованої ринкової 
економіки, де кожен її сектор виконує свою особливу функцію. В ході багато-
річних, поступальних перетворень держава зберегла за собою найважливішу 
роль макроекономічного регулятора і істотно підвищила самостійність і 
ефективність державних підприємств як суб’єктів ринку.  

Стабільне економічне зростання Китаю за останні 30 років (в середньому 
близько 9 % на рік) дозволило цій країні увійти до числа найвпливовіших гравців 
на глобальній сцені [1].  

Етап китайських реформ, пов’язаний з переходом до інноваційної моделі 
економічного розвитку, збігся зі світовою фінансово-економічною кризою 2008 р. і 
став серйозним випробуванням для економіки країни. Китай пішов шляхом 
зміцнення реального сектору економіки: промисловості та аграрного сектору. 
Були розгорнуті програми розвитку енергетичного комплексу, будівництва 
некомерційного житла, доріг, аеропортів, технологічних інновацій. Особливу 
увагу було приділено розвитку будівельного сектору, який відіграв важливу роль 
у створенні попиту в таких галузях економіки, як виробництво цементу і сталі. 
Крім того, незважаючи на відносно помірний вплив кризи на банківську систему 
Китаю, було вжито заходів щодо реорганізації цього сектора з метою підтримки 
дрібних і середніх національних підприємств і збільшення внутрішнього попиту.  

Рішення в сфері банківського та фондового регулювання в посткризовому 
періоді включали наступні основні заходи: — зниження процентної ставки (за 
річними вкладами в юанях — до 7,2 %); — зменшення норми обов’язкового 
резервування для комерційних банків (до 16,5 %) [2, с. 109]. 

На частку Китаю за підсумками 2011 р. припадало 46,6 % світової виплавки сталі, 
половина виробництва цементу, 60 % алюмінію, 50 % рафінованої міді, 45 % світо-
вого видобутку вугілля, 35 % світового виробництва мінеральних добрив. Китай став 
провідним виробником багатьох видів продукції машинобудування [4, с. 87]. 

ВВП Китаю за підсумками 2012 виріс на 7,8 %, порівняно з попереднім 
роком, і склав 51,93 трлн юанів (8,28 трлн дол.). Даний показник став 
мінімальним з 1999 р., коли зростання ВВП Китаю склало 7,6 %. 

Варто відзначити, що нефінансові прямі інвестиції Китаю за кордоном 
досягли рекордних 14,7 млрд дол. в грудні 2012 р., а за весь минулий рік виросли 
до 77,2 млрд дол. (60,1 млрд дол. в 2011 р.). У перспективі до 2015 р. Китай 
очікує зростання прямих інвестицій за кордоном до 560 млрд дол. [3]. 

Успіхи країни були в значній мірі забезпечені стабільністю і передбачуваністю 
внутрішньої і зовнішньої політики держави. А це — найважливіший чинник для 
забезпечення капіталовкладень. Китаю вдалося під час світової кризи збільшити 
обсяг іноземних інвестицій на 30 %.  

Поряд з успіхами, Китай має багато проблем, які свідчать, що такі успіхи дося-
гаються будь-якою ціною. Забезпечуючи весь світ різноманітними товарами, країна 
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отримує мільйони тонн шкідливих викидів, повне вичерпання невідтворюваних 
ресурсів, жахливий стан екології та залежність від зовнішніх постачальників. 

Якщо в найближчі роки не почнеться суттєве зростання споживчих витрат, 
виникне серйозна проблема використання надлишку виробничих потужностей.  

ЛІТЕРАТУРА 

1. Гельбрас В. 30 лет реформ открытости Китая/ В. Гельбрас // Общественные 
науки и современность. — 2009. — №3. — C. 109 – 117. 

2. Михеев В.В. Антикризисная политика в странах северо-восточной Азии/ 
В.В. Михеев// Мировой опыт антикризисной политики: уроки для России/ Отв. ред. — 
С.А. Афонцев, Н.И. Иванова, И.С. Королев. –М: ИМЭМО РАН, 2009. — 197 с. 

3. Рост экономики Китая по итогам 2013 г. превысит 8 % [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу: http://www.rbc.ua/rus/top/show/rost-ekonomiki-kitaya-
po-itogam-2013-g-prevysit-8-video--28012013142000 

4. Фісун А. Економічний прорив Китаю: досягнення, перспективи та проблеми / 
А. Фісун// Економіка України. — 2011. — №5. — С. 84 – 92. 

Науковий керівник: О.М. Соломка 

4. ЗВ’ЯЗОК ІННОВАЦІЙ ТА 
ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ  
Ю.М. Півчук  
Національний університет харчових технологій 

Перехід до інноваційного шляху розвитку як підприємства, так і економіки 
держави в цілому повинен бути одним з основних напрямків розвитку та 
політики економічного зростання. Проблеми економічного зростання, підви-
щення конкурентоспроможності в сучасних умовах необхідно вирішувати за 
допомогою ефективних стратегій інноваційного розвитку. 

В сучасних умовах підвищення економічної нестабільності світової економіки 
проблема економічного зростання отримала більш широке трактування — 
проблема економічного розвитку. Тільки інноваційно-орієнтована економіка 
здатна забезпечити випереджаючі темпи зростання.  

Впровадження інновацій у виробництво та в соціально-економічну сферу виз-
начає рівень економічного розвитку будь-якої країни. На макроекономічному рівні 
відбувається перехід від ресурсного типу економічного розвитку до інноваційного. 
Формується нова інноваційна модель розвитку економіки, в якій на перше місце, за 
значенням, виходить людський потенціал та сума накопиченого знання. 

Інноваційна діяльність, не дивлячись на високо-ризиковий характер, є неод-
мінним елементом розвитку суспільства, умовою його життєстійкості і динаміч-
ності. Проте ринок самостійно не може вирішити проблему довгострокових 
ризикових інвестицій для впровадження інновацій, тому ці функції повинна 
узяти на себе держава. Досвід державного регулювання технологічно розвинених 
країн світу (Японії, США, Великобританії, КНР) показав, що їх економічний 
успіх обумовлений стимулюванням інноваційного попиту в промисловості, 
створенням економіки інноваційного типу [2, с. 190].  

Для розуміння необхідності розвитку інноваційної діяльності, її значущості 
для сучасної економіки України і окремого регіону необхідно мати уявлення про 
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технологічні устрої. Технологічний устрій характеризується єдиним технічним 
рівнем складових його виробництв, пов’язаних вертикальними і горизон-
тальними потоками якісно однорідних ресурсів. У розвинених країнах сьогодні 
домінує п’ятий технологічний устрій (який, у свою чергу, характеризується 
розвитком оптико-волоконної промисловості, обчислювальної техніки, програм-
ного забезпечення телекомунікацій, біоінженерії, тонкої хімії), починає зароджу-
ватися шостий. Ключовим чинником розвитку технологічного устрою є пошук 
нових технологій, нових способів задоволення потреб споживачів, тобто пошук 
інновацій. Значущість інноваційної діяльності для економіки окремої країни 
полягає в її участі в процесі формування валового національного продукту. Саме 
здатність країни витягувати інтелектуальну ренту від зовнішньої торгівлі при 
одночасному підвищенні ефективності власної виробничої бази вивела багато 
індустріальних країн в лідери на світовому ринку [4, c. 156 – 158; 3, с. 212]. 

У ринкових умовах інновації охоплюють всю економіку, включаючи продук-
тивні сили та виробничі відносини. Технічні новини зумовлюють передусім 
відповідні організаційні нововведення. Ефективні технічні, організаційні та 
економічні нововведення неодмінно ведуть до помітних позитивних змін у 
соціальних та економічних процесах як на підприємствах, так і в державі в 
цілому. Охопивши різні аспекти ринкових відносин (виробничі, підприємницькі, 
соціальні, науково-технічні) інноваційна діяльність сприяє зростанню промис-
лового виробництва, дає змогу підвищувати продуктивність праці, залучати до 
виробничої сфери нові резерви. В умовах зростаючої конкуренції активна 
інноваційна діяльність на підприємствах дедалі більше визначає успіх підприєм-
ницької діяльності. Нові ідеї і продукти, нові технології та організаційні рішення 
виводять підприємства з кризових ситуацій і гарантують їм фінансову стабіль-
ність. Наприклад, організація, що здійснила радикальну інновацію, дістає мож-
ливість створення надприбутку за рахунок стрибка в рентабельності продажів 
або за рахунок створення нового сегменту споживачів. 

Інновації забезпечують більш високий рівень віддачі, ніж звичайне залучення 
додаткових ресурсів, тому саме інноваційна діяльність стає найважливішим 
чинником конкурентоспроможності, зокрема не тільки підприємства, але й 
національної економіки у системі світового господарювання [1, с. 83 – 84]. 

Інноваційна діяльність на сьогодні є невід’ємною складовою частиною ефектив-
ного функціонування економіки будь-якої країни. Вона сприяє економічному 
зростанню, а інновації є результативною характеристикою добробуту країни в 
цілому. Позитивний вплив інновацій на рівень конкурентоспроможності економіки 
країни проявляється у зростанні продуктивності праці та доданої вартості, 
структурному оновленні економіки, збільшенні питомої ваги високотехнологічних, 
наукоємних галузей у структурі виробництва та експорту, підвищенні якості 
продукції і, як наслідок, в розширенні ринків збуту. 
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5. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТА 
ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ: СУТНІСТЬ 
ТА ВІДМІННОСТІ 
Я.В. Матвеєва  
Національний університет харчових технологій 

Досягнення економічного зростання є однією з важливих економічних проблем 
сучасності. Адже темпи економічного зростання, його чинники, характер визначають 
динаміку економічного розвитку країни, її місце на світовому ринку. 

Економічне зростання — це кількісно-якісне задоволення суспільних потреб, 
що зростають за рахунок власного виробництва в результаті накопичення 
ресурсів і НТП. Таким чином, економічне зростання, яке здійснюється у 
результаті кількісно-якісного накопичення ресурсів і впливу НТП, є не 
критерієм, як прийнято вважати, а складовою процесу економічного розвитку. В 
свою чергу, економічний розвиток — це кількісно-якісне задоволення суспільних 
потреб, що розвиваються внаслідок зростання власного виробництва в результаті 
розвитку технологічного способу виробництва [1, с. 544; 558]. 

Слід зазначити, що в процесі економічного розвитку і розвитку економіки 
розвиваються і потреби суспільства, яке об’єктивно пов’язане з розвитком 
продуктивних сил і відносин економічної власності. Інакше розвиток 
макроекономічної системи обмежувався б тільки процесом економічного 
зростання, де відбувається переважно матеріальне задоволення потреб 
суспільства за рахунок кількісного і якісного накопичення ресурсів і впливу 
НТП. Однак це кількісно-якісне зростання задоволення матеріальних потреб не 
може бути безкрайнім. Отже, якщо процес економічного зростання нерозривно 
пов’язаний переважно з кількісно-якісним зростанням матеріальних потреб 
суспільства, то процеси економічного розвитку і розвитку економіки — з 
комплексним розвитком переважно духовних потреб. Тому із процесом 
економічного зростання доцільно пов’язувати термін «зростаючі потреби», а 
щодо процесів економічного розвитку і розвитку економіки більш доречний 
термін «потреби, що розвиваються». Зростаючі потреби є невід’ємною 
складовою потреб, що розвиваються [2, с. 242]. 

Для аналізу поглядів представників різних течій економічної думки щодо 
понять «економічного зростання» та «економічного розвитку» можна виділити 
два підходи:  

1) ступінь співвідношення зростання та розвитку;  
2) уяву про домінуючі тенденції розвитку.  
Відповідно до першого підходу можна виділити, з одного боку, теорії в яких 

зростання та розвиток ототожнюються, або чітке розмежування відсутнє, а з 
іншого боку, теорії в яких ці поняття розрізняються. До перших можна віднести 
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класичну політичну економію, неокласику, кейнсіанство, економічну теорію 
розвитку. До других — історичну школу, теорію розвитку Шумпетера, марксизм, 
цивілізаційний підхід, інституціоналізм, теорію постіндустріального суспільства. 
Відповідно до другого підходу, можна виділити три види уявлень про тенденції 
розвитку: розвиток як поширення ринкової економіки, розвиток як загальна зміна 
соціально-економічних систем (формацій) та розвиток як розкриття потенціалу 
цивілізаційної самобутності. Течії економічної думки, що притримуються рин-
кової трактовки розвитку — це класична політична економія, неокласика, 
кейнсіанство, економічна теорія розвитку. Розвиток людства через призму зміни 
соціально-економічних формацій розглядали: Шумпетер, марксизм, інституціо-
налізм, теорія постіндустріального суспільства, частково також історична школа. 
Притримуються погляду на розвиток як розкриття потенціалу цивілізаційної 
самобутності: частково історична школа та цивілізаційний підхід. Поєднання цих 
двох підходів дозволяє системно проаналізувати співвідношення між поглядами 
представників основних напрямків економічної теорії на трактування понять 
«економічний розвиток» та «економічне зростання». На основі вищезазначеного, 
можна зробити наступні висновки. 

Пануюча думка про тотожність понять «економічне зростання» та «економ-
мічний розвиток» базується лише на висновках окремих напрямків економічної 
думки. Яскравим підтвердженням різниці між цими поняттями розвитку може 
слугувати динаміка економіки України в період 1999 – 2008 рр. Твердження 
економістів про економічне диво України базувалося на хибному зосередженні 
уваги на темпах зростання ВВП, в той час не враховувалися об’єктивні основи 
цього зростання: структурні зрушення, ресурсомісткість економіки, продуктив-
ність праці в базових галузях тощо. 

Залучення у економічний аналіз підходів різних напрямків економічної думки 
дозволяє більш системно проаналізувати явища економічного зростання та розвитку. 
Поєднання підходів різних шкіл економічної теорії дає можливість подолати певну 
історичну чи методологічну обмеженість кожного з них взятого окремо. 

Такий аналіз розвитку економіки та економічного зростання дозволить 
поглибити розуміння їх сутності та домінуючих тенденцій і, тим самим, створить 
передумови для вироблення ефективних заходів державної політики. У даному 
випадку слід розрізняти поняття «зростання» (кількісне збільшення) і «розвиток» 
(якісні перетворення) [3, с. 160 – 168].  

Отже, поняття «економічний розвиток» ширше, ніж поняття «економічне 
зростання». Тому саме розвиток технологічного способу виробництва є крите-
рієм економічного розвитку, де економічне зростання є невід’ємною складовою 
та необхідною умовою цього процесу. 
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6. ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО 
ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ 
А.В. Васильєва  
Національний університет харчових технологій 

Економічне зростання є однією з найбільш важливих економічних проблем, на яку 
постійно звертають увагу економісти і політики. Як відомо, саме темпи економічного 
зростання, визначають динаміку економічного розвитку країни, її місце серед інших 
країн та майбутні перспективи. Економіка, що динамічно розвивається, на відміну від 
статичної економіки, дозволяє суспільству долати економічні перепони, що 
породжуються обмеженістю об’ємів виробництва. Економічне зростання дозволяє 
суспільству більш повно реалізувати поставлені економічні цілі та здійснювати нові 
широкомасштабні програми, дозволяє людині скоротити робочий час. 

Безумовно кожна країна має властиві їй історичні, економічні, політичні та 
інші фактори, що формують особливі чинники та проблеми, в тому числі і 
економічного зростання, а також визначають потенційні можливості досягнення 
поставлених цілей. На сучасному етапі перед кожною країною постає необхід-
ність розв’язання таких проблем економічного зростання: 

– визначення тенденцій і ресурсів (факторів) зростання; 
– забезпечення усталеності економічного зростання в довгостроковій перспективі; 
– вимірювання конкретної результативності дії факторів економічного розвитку; 
– визначення темпів і строків для встановлення більш прогресивної структури 

господарського комплексу; 
– окреслення соціально-економічних наслідків для країни при виборі тієї чи 

іншої моделі технологічного розвитку [1, с. 19].  
Понад двадцяти років в Україні здійснюється реформування економіки, яке 

виявилося складнішим, ніж передбачалося на початку перетворень. Відкривши 
свої кордони і ринок, країна зіткнулася з економіками більш розвинених країн, де 
визначальними чинниками є науково-технічний прогрес, глобалізація світогоспо-
дарських зв’язків та могутній економічний потенціал держав, які в умовах 
конкуренції шукають ринки збуту своїх товарів і послуг.  

До проблем, які гальмують економічну динаміку в Україні, належать такі: 
1) економіка залишається слабо диверсифікованою і, відтак, вразливою до 

коливань кон’юнктури світових ринків, характеризується низьким рівнем 
інновацій та ефективності використання ресурсів; 

2) роздвоєність як сутнісна характеристика вітчизняної економіки: офіційна 
заробітна плата і неофіційна, управлінський прибуток і балансовий, ринкова 
вартість нерухомості і балансова тощо; 

3) непродумана податково-бюджетна та грошово-кредитна політика, прора-
хунки в корпоративно-дивідендній політиці, яка не спрямована на захист 
фінансових інтересів держави; 

4) низький рівень вкладення прямих інвестицій, внаслідок чого виникають 
«вузькі місця» у виробничому процесі, створюючи перешкоди подальшому 
економічному зростанню; 

5) обмеженість фінансових ресурсів — експерти називають цифру у 100 млрд. 
дол. як таку, що характеризує технологічну потребу вітчизняної економіки у 
додаткових коштах та інвестиціях в основний капітал; 
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6) невідповідність державної податкової політики, включно із політикою адмі-
ністрування податків, програмним завданням економічного зростання, невідпо-
відність рівня податкових надходжень темпам економічного зростання країни; 
реальні обсяги ВВП постійно збільшуються, але податкові надходження до бюджету 
зменшуються при зростанні податкового тиску на платників податків; 

7) обтяжливе для фінансів країни обслуговування та погашення державного 
боргу [2, с. 110 – 112]. 

Важливе місце, для забезпечення стабільних темпів економічного зростання в 
такому випадку, займають питання проведення заходів стабілізаційної політики з боку 
держави. Метою цієї політики (в короткостроковому періоді) є збільшення ВВП країни 
та доведення його до потенційного рівня, тобто максимально можливого при 
поточному розмірі економічних ресурсів та враховуючи рівень наукового-технічного 
прогресу та введення інновацій. Варто зазначити, що стабільний економічний розвиток 
української економіки передбачає не стільки досягнення якомога вищих темпів 
зростання ВВП, скільки наявність якісних зрушень в економіці країни. А саме темпи 
покращення основних макроекономічних показників не такі очевидні.  

Сучасні економічні дослідження доводять, що основним фактором економіч-
ного зростання є інновації в економіці. Так, можна говорити про те, що до сфери 
нової економіки належать компанії, які відповідають таким критеріям: 

– високий рівень інноваційної активності та пов’язані з нею витрати на 
інноваційну діяльність; 

– трудомістке виробництво; 
– здатність прогресивно розвиватися в умовах підвищеної невизначеності зов-

нішнього середовища або значної конкуренції [3, с. 26].  
Саме пошук факторів інноваційної перебудови економічної системи України є 

викликом сьогодення та шляхом досягнення високих темпів економічного 
зростання та розвитку. 
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ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 
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Грошово-кредитне регулювання економіки є одним з основних важелів макро-
економічного регулювання. Проблема забезпечення післякризової стабілізації та 
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економічного зростання вимагає застосування широкого кола дієвих інструментів 
грошово-кредитної політики, що підкреслює актуальність обраної тематики. 
Розвиток грошово-кредитного регулювання пов’язаний із системними змінами в 
національній економіці, формуванням ринкового механізму, подоланням інфляції 
та інтеграцією національного господарства у глобальний простір. 

Основним напрямом розвитку на сучасному етапі на державному рівні в Україні 
визначено ефективне проведення грошово-кредитної і бюджетної політики. В 
антикризовій структурній політиці держави грошово-кредитна політика має 
відігравати системоутворюючу функцію у забезпеченні сталого економічного 
зростання, виступати визначальним чинником бюджетної політики держави. 

Загальновідомо, що грошово-кредитна політика — це державне регулювання 
сфери грошового обігу та кредитних відносин. У вузькому розумінні грошово-
кредитна політика спрямована на досягнення стабільності національної валюти, а 
саме стабільності її курсу, з метою запобігання різких коливань умов зовнішньої 
торгівлі, а також низького рівня інфляції [2, с. 260]. 

Серед проблем, які є актуальними в сучасній грошово-кредитній політиці 
України можна назвати: 

– проблемна взаємодія центрального банку і уряду; 
– відсутність достатніх умов для нормальної роботи альтернативних валют-

них каналів монетарної трансмісії; 
– несприятливе інституційно-правове середовище в державі, що знижує ефектив-

ність спеціальних цільових антикризових інструментів грошово-кредитної політики; 
– неконтрольований переплив частини наданих кредитів рефінансування на 

валютний ринок; 
– інституційні перешкоди на шляху рекапіталізації банківської системи за 

рахунок приватного капіталу; 
– відсутність механізмів залучення довгострокових гривневих ресурсів; 
– суперечлива ідеологія підтримки банківської системи в ситуації кризи  

[1, с. 50 – 55]. 
Основними методами, за допомогою яких можна змінити грошово-кредитну 

політику на більш ефективну вчені називають: 
– зниження ставки рефінансування комерційних банків; 
– запровадження адміністративного регулювання процентних ставок задля 

запобігання корупції й зловживань, встановлення банківської маржі по операціях 
за кредитом; 

– виконання Національним банком функції «кредитора останньої інстанції» та 
забезпечення рефінансування вибірково, залежно від вкладу банку в розвиток 
економіки країни; 

– здійснення націоналізації активів проблемних банків; 
– використання керованого плаваючого курсу з поступовим переходом до 

режиму вільного обмінного плаваючого курсу; 
– задля недопущення швидкого вичерпування офіційних золотовалютних резервів 

центрального банку внаслідок активних валютних інтервенцій необхідно вжити 
певних обмежувальних заходів щодо збільшення пропозиції іноземної валюти на 
внутрішньому валютному ринку і скорочення попиту на неї [3, с. 158 – 159]. 

Отже, реформування грошово-кредитної політики в Україні є тривалим і 
багатофакторним процесом, в якому повинні враховуватись особливості сучас-
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ного етапу реформування економіки. Формування адекватної монетарної полі-
тики повинно забезпечувати досягнення стратегічних цілей економічного роз-
витку раціональним поєднанням тактичних цілей і використанням відповідних 
інструментів впливу. 
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8. РОЛЬ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ 
НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ В 
СУЧАСНИХ УМОВАХ  
А.О. Іщенко 
Національний університет харчових технологій 

За часів незалежності Україна досягла прогресу в багатьох напрямах 
державотворення, однак за цей час накопичилося чимало проблем, передусім — 
соціально-економічних, які потребують негайного вирішення. 

Досвід, набутий останніми роками в Україні як практиками банківської справи, 
так і її аналітиками, є надійною основою для розроблення стратегічних напрямів 
подальшого розвитку банківської системи. Найгостріші проблеми банківської 
діяльності загалом виявила остання глобальна фінансово-економічна криза. 

Одна з найважливіших проблем — це певна невідповідність, або, як кажуть 
аналітики, відрив світового фінансового простору від потреб реального сектору 
економіки. В Україні, яка поступово, але неухильно інтегрується у світовий 
фінансово-економічний простір, ця проблема теж проявляється дедалі виразніше. 

Розпочаті в Україні реформи ставлять складні завдання і перед банківською 
системою, особливо — перед Національним банком України, який має вико-
нувати свою конституційну функцію щодо забезпечення стабільності грошової 
одиниці України.  

Завдання і функції центрального банку чітко визначені законодавством 
України. Однак їх виконання є місією конкретних людей, фахівців. Керуючись 
статтею 15 Закону України «Про Національний банк України» та з метою 
забезпечення ефективного виконання функцій, передбачених у цьому законі, 
Правління Національного банку України систематично розглядає шляхи поліп-
шення організації праці фахівців Національного банку України, раціональної 
побудови його організаційної структури. 
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Після останньої фінансово-економічної кризи в Європі намітилися тенденції 
щодо підвищення ролі центрального банку в процесі здійснення нагляду за 
діяльністю банків та відмови від єдиного мегарегулятора. Навіть у країнах, де 
центральний банк не є органом, відповідальним за прийняття остаточних рішень у 
сфері банківського нагляду, наявні механізми, за допомогою яких участь цент-
рального банку в процесі нагляду є гарантованою (наприклад, у Німеччині, Австрії). 

Створення в Україні автономної інституції з банківського нагляду вважаємо 
недоцільним. Ця позиція ґрунтується на таких аргументах: 

– незалежність центрального банку захищає банківський нагляд від зов-
нішнього тиску; 

– наявність тісного зв’язку між органами нагляду та органами, відповідальними за 
проведення грошово-кредитної політики, дає змогу проводити оперативний обмін 
інформацією з метою досягнення кінцевої мети банківського нагляду; 

– можливість комплексного підходу до забезпечення стабільності банківської 
системи (запобігання та мінімізація системних криз у банківській сфері). 

Правильність позиції Національного банку була підтверджена в період кризи, 
коли вдалося втримати стабільність банківської системи, не допустити банкрутства 
великої кількості банків, захистити інтереси вкладників та кредиторів. 

Одним з найголовніших завдань банківської системи України на сьогодні є 
підвищення рівня довіри до банків. Для цього зусилля Національного банку 
мають бути спрямовані на досягнення таких цілей: 

1. Підвищення рівня та поліпшення якості банківського капіталу як одного з 
основних чинників подальшого стабільного розвитку та ефективного функ-
ціонування банків, що сприятиме активізації участі банків у забезпеченні 
структурної перебудови економіки України; 

2. Збільшення прозорості структури власності банків та внесення з цією 
метою необхідних змін до нормативно-правової бази Національного банку 
України відповідно до підготовлених законодавчих норм; 

3. Зниження рівня проблемних активів.  
Крім того, Національним банком разом із банківською спільнотою напра-

цьовані пропозиції щодо внесення змін до законодавства України, спрямовані на 
активізацію продажу банками проблемних активів третім особам. Ведеться також 
робота і в напрямі спрощення для банків порядку списання безнадійної 
заборгованості за рахунок сформованих банками резервів; 

4. Подальше впровадження ризикоорієнтованих підходів нагляду з метою його 
фокусування на найризикованіших напрямах діяльності банків; 

5. Розроблення та впровадження процедур нагляду на консолідованій основі з 
метою обмеження ризиків, на які наражаються банки внаслідок участі у 
фінансових групах.  

Це лише деякі кроки, які можуть сприяти ефективному розвитку банківської 
системи України відповідно до сучасних вимог. 
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9. КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ УКРАЇНИ ЯК 
НАПРЯМОК ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ  
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Національний університет харчових технологій 

Економічний розвиток країни можливий лише за умови достатніх обсягів 
інвестиційних ресурсів для здійснення структурних зрушень у господарському 
комплексі. Тому на сучасному етапі розвитку ринкової економіки України 
виникає необхідність активізації інвестиційної діяльності, де ключову роль 
мають виконувати банки як посередники в акумулюванні та перерозподілі 
тимчасово вільних коштів. Крім того, від ефективної інвестиційної діяльності 
банківських установ виграють не лише самі банки, але й суспільство в цілому, 
зокрема через формування повноцінного фінансового ринку України. 

Розвиток банківської системи України в цілому і кожного банку зокрема, як в 
минулому, так і в майбутньому, визначатиметься загальним розвитком економіки 
країни, але у міру посилення рецесії прогнозується значне погіршення якості 
кредитно — інвестиційних портфелів. 

Підвищення ефективності кредитно-інвестиційної діяльності банків і встано-
влення оптимального співвідношення між кредитуванням та інвестуванням 
базується на: 

1) системі пріоритетів щодо кредитної чи інвестиційної діяльності;  
2) оцінці можливості банку щодо кредитної й інвестиційної діяльності;  
3) оцінці ефективності кредитування й інвестування;  
4) виявленні переваг кредитування й інвестування за регіонами у довгостро-

ковій перспективі;  
5) визначенні оптимального співвідношення між кредитною й інвестиційною 

діяльностями. 
На сьогодні основною формою банківських інвестицій є фінансові інвестиції та 

вкладення капіталу в придбання нематеріальних активів, при цьому більшість банків 
недостатньо інвестують реальний сектор економіки України, що зумовлено їх 
неспроможністю надавати значні й довгострокові кредити, нестійкістю функціо-
нування виробничих підприємств, відсутністю реальних структурних перетворень у 
вітчизняній економіці, а відтак — високими ризиками. Аналізуючи структуру 
інвестиційно-кредитного портфеля першої десятки банків можна зробити висновок, 
що більшість інвестицій банків здійснюється за рахунок кредитів. 

Найбільшу питому вагу КІП станом на 01.01.2012 р. має ПАТ КБ Приватбанк, 
що складає 17,91 % від загальної суми кредитних портфелів. Найбільшу частку 
кредитно-інвестиційного портфелю ПАТ КБ Приватбанк спрямовує на надання 
кредитів юридичним особам (ця сума складає 98440,14 млн. грн.) та на кредити 
фізичним особам — 24012,02 млн. грн., при цьому показник вкладень в цінні 
папери досить малий в порівнянні з аналогічними показниками інших банків і 
становить 319,08 млн. грн. Найбільшу частку вкладень у цінні папери, серед 
банків, здійснив АТ Ощадбанк в сумі 14477,03 млн. грн. Найменшу питому вагу 
КІП в загальній структурі займає ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК», його сума складає 
14735,57 млн. грн., або 2,5 % обсягу КІП [1]. 

Одним із банків, що надає послуги інвестиційного характеру в Україні, є ПАТ 
ІНГ- банк — міжнародний комерційний та інвестиційний банк, який входить до 
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групи компаній ING. АКІБ «УкрСиббанк» також є активним учасником ринку 
послуг інвестиційного банкінгу в Україні. 

З метою забезпечення формування більш ефективного для сучасних умов 
розвитку країни кредитно-інвестиційного портфеля банків необхідно здійснити 
ряд заходів, які б базувались на основних тенденціях реформування економіки 
країни та банківського сектору за останній період, серед яких: поступовий вихід 
економіки країни із фінансово-економічної кризи; нарощення банками своїх 
фінансових можливостей за рахунок збільшення депозитів, підвищення рівня 
власної капіталізації. 

Для суттєвих зрушень у спрямуванні банківських інвестицій у виробництво 
банки повинні володіти достатніми гарантіями їх повернення, що потребує 
реального зміцнення форм державної, акціонерної та приватної власності. Роль 
банку в інвестиційному забезпеченні економіки полягає в тому, що банк виступає 
головним джерелом мобілізації великих капіталів, необхідних для інвестицій, 
розширення виробництва. 

Активізація банківського кредитування та інвестування економіки дасть 
можливість створити позитивне середовище не лише для вітчизняних, але й для 
іноземних інвесторів. 

Отже, від діяльності комерційних банків в інвестиційному напрямку залежить за-
гальний подальший інноваційно-інвестиційний напрямок розвитку економіки України. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Структура кредитно — інвестиційного портфелю за станом на 01.11.2012 р. 
(млн. грн). [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Української Асоціації банків. — 
Режим доступу: http://aub.org.ua. 

Науковий керівник: Т.В. Швед 
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Національний університет харчових технологій 

Кредит — важливий інститут, за допомогою якого держава здійснює мобі-
лізацію та перерозподіл тимчасово вільних коштів і контроль за правильним їх 
використанням. Кредит сприяє підвищенню ефективності економіки, забезпечує 
перелив капіталу, стимулює грошовий обіг та є важливим інструментом 
державного регулювання економікою. 

Кредит є однією з найскладніших економічних категорій як за своєю 
сутністю, так і за механізмом впливу на процес суспільного відтворення. В 
економічній теорії протягом кількох століть ведуться дискусії навколо питань, 
пов’язаних із сутністю та роллю кредиту. Найбільш поширеними в економічній 
літературі є два підходи до визначення сутності кредиту: 1) ототожнення кредиту 
з цінністю, яка передається одним економічним суб’єктом іншому в позичку; 2) 
ототожнення кредиту з певним видом економічних відносин, які формуються в 
суспільстві. Такий підхід дає можливість глибше дослідити економічні аспекти 
кредиту, економічні чинники його існування, основи та закономірності руху. 
Тому цей підхід у сучасній літературі переважає [1, с. 123]. 
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Роль кредиту, сфера його застосування не є незмінними, стабільними. Із 
зміною економічних умов в країні відбувається і зміна ролі кредиту та сфери 
його застосування. 

Сьогодні уряди країн світу повинні знаходити відповіді на численні виклики 
та загрози: ризики повторення рецесії, нестабільність державних фінансів, 
проблеми кредитоспроможності та фінансування бюджетних дефіцитів, загрози 
зростання безробіття та подолання негативних наслідків скорочення соціальних 
програм тощо. Ефективна система фінансової стабільності має спиратися на 
реалізацію стабілізаційних програм і конкретних заходів щодо стимулювання та 
підтримки економічного зростання [2, с. 5]. 

Незадовільна з погляду фінансового забезпечення модернізаційних процесів 
структура банківських кредитів в Україні вимагає посилення стимулюючої ролі 
держави щодо надання кредитів на цілі модернізації промисловості і оновлення 
основного капіталу. 

До напрямків, в яких зростає роль кредиту на шляху економічної системи до 
сталого економічного розвитку, слід віднести: перерозподіл матеріальних 
ресурсів в інтересах виробництва і реалізації продукції за допомогою надання 
позик і залучення коштів юридичних і фізичних осіб; вплив на безперервність 
процесів відтворення через надання кредитів; участь у розширенні виробництва 
через видачу позикових коштів на поповнення основного капіталу та лізинговий 
кредит; прискорення споживачами отримання товарів, послуг за рахунок вико-
ристання позикових коштів; регулювання випуску в обіг та вилучення з нього 
готівкових грошей на основі кредитних відносин і забезпечення безготівкового 
грошового обороту платіжними засобами. 

Нині структура банківських кредитів за галузями та термінами не відповідає 
потребам модернізаційних процесів — переважна частка кредитів (понад 70 %), 
спрямована у поточну діяльність. Хоча за 11 місяців 2011 р. приріст кредитів 
відбувся майже за всіма видами економічної діяльності, крім добувної промис-
ловості та готельно-ресторанного бізнесу, найбільше зростання спостерігалося за 
кредитами, наданими підприємствам транспорту та зв’язку, у сфері виробництва, 
розподілу електроенергії, газу та води, в сільське господарство, торговельним 
організаціям, а також корпораціям, що займаються операціями з нерухомим 
майном. Найбільша частка кредитів зосереджена в переробній промисловості та в 
торгівлі, на які загалом припадає 62,2 % обсягу кредитів [2, с. 23]. 

Кредит сприяє розвитку дрібних приватних підприємств, тим самим здійснює 
значний вплив на розвиток ринкової структури на конкурентних засадах; 
спрямовується майже в усі галузі економіки, а тому грає стимулюючу роль в їх 
розвитку; через систему грошово-кредитної політики впливає на стабілізацію та 
ефективне функціонування кредитного та грошового ринків, а отже допомагає 
подолати кризові явища в економіці України. 

Отже, для забезпечення макрофінансової стабільності та пожвавлення 
економічного зростання необхідно сформувати систему економічних стимулів до 
активізації банківського кредитування, а саме, підвищення стабільності внут-
рішньої ресурсної бази банків, у тому числі, за рахунок використання потенціалу 
накопичених коштів домогосподарств, вдосконалення механізму рефінансування 
комерційних банків, розробки і впровадження державних депозитно-кредитних 
схем, налагодження партнерства держави з великими банками у сфері реалізації 
інвестиційних проектів.  
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В процесі регулювання економічного розвитку держави важливе місце займає 
бюджетна політика, оскільки вона є ефективним інструментом впливу на 
соціально-економічний розвиток адміністративно-територіальних одиниць та 
держави в цілому; вагомою складовою фінансової та економічної політики. На 
теперішній час неможливо забезпечити реалізацію програм довгострокового 
розвитку країни, покращити діяльність суб’єктів господарювання, а також 
зростання добробуту населення без участі держави. Саме бюджетна політика має 
ефективно використовувати національні багатства та перерозподіляти результати 
з метою досягнення економічного зростання.  

Зміст бюджетного регулювання полягає в перерозподілі загальнодержавних 
фінансових ресурсів між різними ланками бюджетної системи з метою збалан-
сування бюджетів на рівні необхідному для виконання місцевими органами їх 
функцій. Бюджетне регулювання складається з таких елементів, як: економічні 
стимули, трансферти, нормативні відрахування, бюджетне вимірювання, органі-
заційно-правові форми бюджетного регулювання, суб’єкти та об’єкти міжбюд-
жетних відносин [3, с. 247]. 

У процесі бюджетного регулювання вирішуються такі основні завдання, як: 
досягнення відповідності між видатками та доходами всіх бюджетів; створення 
зацікавленості органів місцевого самоврядування у повній мобілізації доходів на 
своїй території; забезпечення самостійності у використанні додатково одержаних 
коштів в процесі виконання місцевих бюджетів; перерозподіл бюджетних 
ресурсів між територіями; здійснювання фінансового. Ефективність бюджетної 
політики визначається тим, на скільки вона поєднує інтереси бюджетної системи 
та наскільки контролює цільовий характер руху бюджетних коштів. 

Механізм бюджетного регулювання в ринкових умовах функціонування 
економіки України повинен враховувати наступні аспекти: 

– використання ринкових механізмів у процесі розподілу і перерозподілу 
фінансових ресурсів повинно здійснюватися в економіці; 

– розуміння того, що більшість підприємств не належать до державного сектору і 
що підприємствам треба дати можливість самостійно здійснювати процес управ-
ління виробництвом, у якому державі належить опосередкована роль; 

– визнання необхідності посилення ролі держави у здійсненні макроеко-
номічної політики і макроекономічного регулювання й ролі бюджету як найваж-
ливішого інструменту досягнення макроекономічної і фінансової стабілізації 
шляхом збалансованого руху централізованих фінансових ресурсів [3, с. 247]. 

Аналізуючи дохідну частину державного бюджету України за І півріччя 2012 р. 
слід сказати що найбільшим джерелом доходів є податкові надходження. Дохідна 
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частина державного бюджету становила 162948,8 млн. грн., що порівняно з 
попереднім роком збільшились на 23600, 5 млн. грн., в тому числі до загального 
бюджету надійшло 141283,8 млн та до спеціального фонду 18402,0 млн. грн. 
Загальна сума доходів зведеного бюджету становила 208801,7 млн. грн., що на 
30955,1 млн. грн. або на 17,4 більше ніж в 2011р. Найбільшими надходженнями в  
І півріччі 2012р. є: податок на додану вартість,що становить 90411,2 млн. грн., 
податок на прибуток — 28533,1 млн. грн.., акцизний податок з вироблених в Україні 
підакцизних товарів (продукції) — 10663,3 млн. грн., власні надходження 
бюджетних установ 8566,2 млн. грн. Видаткова частина бюджету є вагомим 
інструментом розподілу й перерозподілу фінансових ресурсів для виконання 
державою покладених на неї функцій. Видатки державного бюджету України за І 
півріччя 2012 року становила 168054,3 млн, грн., що на 13,3 % або на 19690,4 млн. 
грн. більше за відповідні показники І півріччя попереднього року [1].  

Загальний фонд державного бюджету за І півріччя 2012 року було виконано із 
дефіцитом у сумі 4663,6 млн. гривень. При чому погашення основної суми боргу 
державного бюджету становило 32890,7 млн. грн., (було погашено внутрішній 
борг у сумі 18491,3 млн. грн. та зовнішній борг — 14399,4 млн. грн). А також 
були здійснені державні запозичення до державного бюджету в обсязі 50345,9 
млн. грн. та на внутрішньому ринку — 48711,7 млн. грн. [1]. 

Виходячи з аналізу державного бюджету України, необхідно зазначити, що 
метою бюджетної політики на наступний рік має бути забезпечення державними 
фінансовими ресурсами країни для досягнення її економічного зростання. В рамках 
удосконалення напрямків реалізації бюджетної політики необхідно здійснити заходи 
забезпечення збалансованості державних фінансових ресурсів, у тому числі 
утримання дефіциту державного бюджету на економічно безпечному рівні; 
формування фундаменту розвитку держави на основі стабілізації державних фінансів 
шляхом забезпечення прозорості системи державних фінансів та поліпшення 
управління ними; створення сприятливих умов для бізнесу шляхом зниження 
адміністративних бар’єрів для його розвитку через подальше вдосконалення системи 
оподаткування та зменшення навантаження на платників податків; поліпшення 
управління державним боргом шляхом ефективного управління ризиками, опти-
мізації структури державного боргу. Крім цього головним пріоритетним напрямком 
бюджетної політики на короткострокову перспективу має стати фінансове 
оздоровлення підприємств шляхом забезпечення сприятливого валютного курсу та 
покращення інвестиційного клімату в країні, вдосконалення міжбюджетних відносин 
на всіх рівнях бюджетного процесу, що в свою чергу покращить економічну, 
фінансову та інвестиційну могутність України [2, с. 55]. 
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12. ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ  
ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ 
Т.А. Шепель 
Національний університет харчових технологій 

В Україні відбуваються кардинальні перетворення в соціально-економічній та 
політичній сферах, і значна увага приділяється створенню ефективної системи 
оподаткування. Адже, від механізму стягнення податків залежить формування 
доходної частини бюджету, а це, як відомо, основна фінансова база держави. 
Саме податкова система сприяє постійним, стабільним і повноцінним надход-
женням коштів до бюджету. Тому аналіз функціонування податкової системи 
України на шляху до сталого економічного розвитку набуває великого значення. 

Податки — це обов’язкові платежі юридичних та фізичних осіб до бюджету. 
Серед виконуваних ними функцій слід відмітити — фіскальну і регулюючу. 
Фіскальна функція характеризується тим, що саме податки сприяють цент-
ралізації ВНП у бюджеті. Ця функція визначає суспільне призначення податків. 
Регулююча функція необхідна для того, щоб здійснювати вплив на різні сторони 
діяльності платників податків. Об’єктивно кожний платник зацікавлений в тому, 
щоб сплатити якомога меншу суму. Також є: стимулююча (держава стимулює 
технічний прогрес, збільшення робочих місць, капітальні вкладення та розши-
рення виробництва тощо), перерозподільча (за допомогою податків здійснюється 
перерозподіл розподілених частин сукупного доходу суспільства) і контролююча 
(оцінюється ефективність податкового механізму, забезпечується контроль за 
рухом фінансових ресурсів, проявляється необхідність внесення змін та допов-
нень у систему оподаткування). 

Протягом останнього десятиріччя податкова політика України була спря-
мована на обмеження росту цін та інфляції, подолання кризи платежів, укріп-
лення грошового обігу, адже ці заходи мали б забезпечити захист внутрішнього 
ринку, створення умов для розвитку здорової конкуренції, здійснити реальну 
допомогу в становленні та розвитку малого бізнесу, підвищити рівень правової 
свідомості та культури суспільства.  

Не менш важливою проблемою в Україні часів незалежності була відсутність 
стабільності податкового законодавства. Постійні зміни та доповнення подат-
кових законів призводили до невиконання суб’єктами господарювання прогноз-
них показників виробничо-господарської діяльності та її кінцевих показників — 
прибутку, рентабельності, окупності капіталовкладень тощо. Це створювало 
фактор невизначеності в організації господарської діяльності. 

Безумовно, зведення чисельних норм податкового законодавства, що їх 
містили десятки законів і сотні підзаконних нормативно-правових актів, в один 
кодифікований нормативно-правовий акт, яким є Податковий кодекс України 
(ПКУ), — значне досягнення для вітчизняного законодавства [2].  

Одним з головних завдань податкової реформи в Україні було підвищення 
фіскальної ефективності податків, ліквідація дефіциту бюджету. Зростаючий 
рівень тінізації економіки змусили уряд переглянути орієнтири податкової полі-
тики і визнати необхідність зниження податкового навантаження. 

Однак швидкість розробки та прийняття чинної редакції ПКУ (з певними 
доопрацюваннями) спричинила певну невідповідність його норм іншим нормам 
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чинного законодавства та, відповідно, дещо ускладнила життя певних категорій 
платників податків. Найбільшими вадами ПКУ можна вважати недосконалу 
регламентацію аспектів реєстрації суб’єктів господарювання в якості платників 
податку, адміністрування податку та обмежень щодо нього, а також невре-
гульованість питань, що стосуються спрощеної системи оподаткування. Чимало 
представників бізнесу та їх юридичних радників зіткнулося зі складністю 
реєстрації нового бізнесу в якості платника податку на додану вартість, і це 
питання досі залишається невирішеним. 

Також невирішеними залишилися проблеми бюджетного відшкодування 
ПДВ, забезпечення рівних умов при оподаткуванні різних суб’єктів тощо. На 
критичну оцінку заслуговують і зміни в регулюванні оподаткування представ-
ників малого бізнесу, які, як показала практика, стали відчутною перешкодою 
для діяльності підприємців [1]. 

Отже, реформована податкова система України має як ряд переваг (змен-
шення кількості податків, зниження певних податкових ставок), так і низку 
серйозних недоліків (негативні умови оподаткування для середнього та особливо 
малого бізнесу, обмеження кола осіб, що можуть користуватися спрощеною 
системою оподаткування). 

Формування максимально досконалої системи оподаткування — запорука 
досягнення економічного зростання в Україні.  
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13. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ 
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
С.Г. Бляшук 
Національний університет харчових технологій 

Оцінка конкурентоспроможності національних економік у системі світового 
господарства здійснюється здебільшого за допомогою інтегральних показників 
та рейтингового підходу на основі моніторингу бізнес-клімату, рівня економічної 
свободи, якості та ефективності державного управління, ступеня глобалізації 
економіки, рівня розвитку людського потенціалу, потенціалу зовнішніх запо-
зичень, рівня корумпованості суспільства тощо. 

На конкурентоспроможність національної економіки впливають різні 
фактори, котрі можна поділити на два рівні: мікрорівень та макрорівень. 
Мікрорівень містить дві групи факторів: розвиток національних компаній і якість 
мікроекономічного бізнес-середовища. На мікрорівні на конкурентоспро-
можність впливають такі фактори, як техніко-технологічний рівень і якість 
продукції, її здатність задовольнити потреби певної категорії споживачів, а до її 
головних елементів — рівень цін, якість продукції, умови сервісу, термін гарантії 
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вибору [1, с. 15]. Фактори, що діють на макрорівні, проявляються в активній ролі 
держави, у створенні сприятливих умов для забезпечення високого рівня 
конкурентоспроможності вітчизняних товарів на міжнародних ринках. Голов-
ними серед цього переліку є фактори політико-правового середовища, економічні 
фактори, технологічні фактори тощо. 

Усі ці фактори впливають як на середовище в цілому, так і на суб’єктів 
зокрема. Необхідно відзначити, що взаємодія цих факторів рівнозначна, адже 
домінуючої підсистеми в розвитку світового господарства немає. В подальшому 
відбуватиметься формування наднаціонального простору — в міру становлення в 
країнах певних умов, а саме: використання інформаційних технологій, соціально-
орієнтованої ринкової економіки, екологічно чистих виробництв, інтернаціо-
налізації господарського життя, правових та культурних норм [1, с. 35]. 

Оскільки Україна є учасником міжнародних економічних відносин, то вона 
повинна прагнути до підвищення свого рівня конкурентоспроможності на базі 
використання усіх внутрішніх можливостей, а також тих, що витікають із системи 
світогосподарських зв’язків. Динаміка розвитку конкурентоспроможності економіки 
України згідно методики Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) засвідчує 
погіршення конкурентоспроможності економіки України за останні 5 років. 

Україна у рейтингу ВЕФ за 12 складовими конкурентоспроможності  
за 2006-2011 роки [2] 

 Роки 
Показники  

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

Загальне місце у рейтингу 69 73 72 82 89 

Державні та приватні інституції 97 115 115 120 134 

Інфраструктура 71 77 79 78 68 

Макроекономічна стабільність 80 82 91 106 132 

Здоров’я і початкова освіта 88 74 60 68 66 

Вища освіта і професійна підго-
товка 54 53 43 46 46 

Ефективність ринку товарів і 
послуг 85 101 103 109 129 

Ефективність ринку праці 62 65 54 49 54 

Розвиненість фінансового ринку 63 85 85 106 119 

Оснащення новітніми технолог-
гіями 86 93 65 80 83 

Розмір ринку, 26 26 31 29 38 

Рівень розвитку бізнесу 76 81 80 91 100 

Інноваційний потенціал 61 65 52 62 63 
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Низький рейтинг конкурентоспроможності України, який підтверджується її 
рейтингами обумовлені наявністю таких проблем: 

1. Неефективна державна політика, яка призвела до скорочення ВВП на  
60 % за перші 10 років незалежності. Цей показник є найбільшим серед країн 
Центральної й Східної Європи. При значному виробничому потенціалі та 
потужному сільському господарстві на початку 90-х років, їх маже було втрачено 
за останні 20 років. В той час, як провідні країни світу здійснюють перехід до 
інноваційного суспільства, розбудови економіки, що ґрунтується на генерації, 
поширенні та використанні знань, основаних на унікальних навиках та 
здібностях і креативних якостях людей, їх вмінні адаптуватися до постійних змін 
діяльності, де висока кваліфікація стає головним виробничим ресурсом, Україна 
залишається сировинною країною із надзвичайно високою інертністю не тільки в 
генерації, а й у використанні чужих інновацій. Інвестиції в інтелект так і не стали 
ефективним об’єктом для розміщення ресурсів. 

2. Високий рівень корупції. Корупція та нестабільність політики в 2010 – 
 2011 рр. входять до складу трьох головних проблемних факторів для українсь-
кого бізнесу. Україна також входить до рейтингу Transparency International. У 
2010 р. наша держава потрапила у групу з такими країнами, як Бенін, Малаві, 
Малі, Сан-Томе і Прінсипі, та розділила 118 місце, що свідчить про наявність в 
країні корупційних діянь, що носять загальнонаціональний характер [4]. 

3. Невідповідність високого потенціалу з надання освіти населенню України її 
якості та структурі, спеціалізації. Ситуація у системі освіти України харак-
теризується такими проблемними факторами: якість освіти не відповідає очіку-
ванням роботодавців; кількість випускників не відповідає потребам економіки; 
система освіти не розвиває важливих для конкурентоспроможності навиків; 
кошти, які виділяють на освіту, витрачаються неефективно; наявні недоліки 
планування у сфері професійно-технічної та вищої освіти; слабка система 
керування та контролю якості освіти. 

4. Транспортно-витратна інфраструктура України. Для того, щоб заробити 
один умовний долар ВВП, в Україні у середньому необхідно було перевезти  
6 тонн-км вантажів. У той же час, у Євросоюзі (ЄС-25) даний показник становив 
0,3 тонн-км, тобто у 20 разів менше [3, с. 230]. В Україні таке співвідношення 
визначає залежність економіки від поставок продукції в основному низької 
якості обробки: таких, як метали, руди, зерно. Поки що Україна програє у 
конкурентній боротьбі і транзитних маршрутів. 

Отже, врахування означених факторів, пов’язаних із конкурентоспро-
можністю України та спрямовані зусилля держави в напрямку їх вирішення 
здатні підвищити конкурентоспроможність вітчизняної економіки та досягти 
сталого економічного зростання. 
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14. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ  
А.І. Кабалюк  
Національний університет харчових технологій 

Найбільшою важливою складовою теорії та практики економічної діяльності 
держави є вивчення раціональних меж цього процесу. Якщо модель має ринко-
вий тип, то держава не повинна нашкодити ринку. Державне регулювання 
здійснюється в законодавчій, податковій, кредитній, субвенційний формах. 
Система державного регулювання у сфері господарювання має діяти за законами 
ринкової і загальної природної доцільності. Масштаби державного регулювання, 
а відповідно, пошук оптимального співвідношення досить динамічне, постійно 
змінюється під впливом багатьох соціально — економічних чинників. 

Державне регулювання, спрямоване на якісну та кількісну зміну кількісних і 
якісних параметрів певного соціально-економічного явища, на зміну поведінки і 
мотивацій суб’єктів певної сфери суспільних відносин, може досягти транс-
формації у заздалегідь визначеному напрямі певних факторів і системних 
суспільних процесів. Головним теоретичним підґрунтям державного регулю-
вання є наукове дослідження об’єктів майбутнього регулювання, вивчення їх 
внутрішньої природи, взаємозв’язків і внутрішніх суперечностей. Лише їх 
об’єктивне знання дає можливість правильно обирати і хронологічно відбудо-
вувати необхідні засоби регуляторного впливу [1, с. 36].  

Результативнiсть державного регулювання економіки в цілoму визначальнoю 
мірою залежить від того, наскiльки повно та послідовно держава спирається на 
об’єктивно дiючі економiчні закони. Ігнорування останнiх, наприклад, спроби «за 
один стрибок» запровадити ринкові вiдносини, є різновидом вoлюнтаризму. 
Тобто, ефективність державного регулювання обумовлена тим, якою мірою 
держава в процесі виконання своїх регулюючих функцiй враховує об’єктивні 
економiчні закони, і передусiм закони, згідно з якими функцiонує ринок. У цьому 
розумiнні закони ринкового механізму створюють об’єктивну мeжу для 
втручання дeржави в економiку. Раціональне державне регулювання економіки, 
як правило, не протистоїть механізму її ринкового регулювання, не підмінює 
його, а свідомо використовує, надаючи ринковим регуляторам цілеспрямований 
характер. Отже, держава повинна сприяти рoзвитку ринкового механiзму, усувати 
штучнi перешкоди, які мoжуть створювати для ньoго монопольні пiдприємства. 
Разом з тим, вона може втручатися в ринковий механiзм, коли цей механiзм ще не 
дoсягнув необхідного пoтенціалу і тому не здатний пoвно викoнувати свою рoль в 
економіці [2, c. 102]. Саме пошук межі такого втручання виявляється актуальною 
прoблемою державної влади в умовах трансформаційної економіки. 
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Існують певні розбіжності у теоретичному та нормативному підходах до 
ідентифікації економіки конкретної країни з економікою ринкового чи змішаного 
типу. З теоретичних позицій (по суті) економіка розвинених країн світу є 
змішаною. Змішана система регулювання національної економіки органічно 
поєднує переваги ринкових і державних регуляторів. 

До характерних рис змішаної системи регулювання належать: 
– основним регулятором економіки виступає ринковий механізм, який 

доповнюють важелі державного регулювання; 
– система поєднує гнучкість ринкового саморегулювання, що забезпечує 

високу економічну ефективність і стійкість державного управління, необхідного 
для задоволення соціальних потреб; 

– забезпечення реалізації вищих макроекономічних цілей: макроекономічної 
ефективності і конкурентноздатності, стабільне економічне зростання; 

– поряд з ринковими і державними макроекономічними регуляторами фор-
мується ще один елемент управління — інститут соціального партнерства 
(насамперед у західноєвропейських та скандинавських країнах). 

Таким чином, механізм державного регулювання економіки змішаного типу 
складається з таких основних елементів: ринкових регуляторів; державного 
регулювання та стимулювання економіки; корпоративного управління інституту 
соціального партнерства. 

Змішана система державного регулювання притаманна країнам з розвиненою 
економікою. Маючи спільні риси, вона має певні національні особливості, серед 
яких виділяють два основних види регулювання: 

– економічний лібералізм притаманний таким країнам як США, Канада, 
Велика Британія, Австралія. Основною рисою економічного лібералізму є 
домінування ринкових регуляторів, а вплив держави зведений до мінімуму. 
Методи ДРЕ переважно економічні і опосередковані. 

– економічний дирежизм передбачає значний вплив держави на соціально-
економічний розвиток з активним використанням прямих специфічних, а також 
адміністративних методів, зі значною долею державного сектору економіки (до 
20 %). Це такі країни, як Швеція, Австрія, Німеччина, Японія [3, с. 14 – 15]. 

Наявність деяких видів регулювання економіки ставить перед Україною 
необхідність створення власної системи державного регулювання економіки, 
яка б відображала національні особливості країни, відповідала її рівню 
продуктивних сил та стала дієвим інструментом в досягнені сталого еко-
номічного зростання.  
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15. МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ  
ТА РОЗВИНУТИХ ЗАРУБІЖНИХ  
КРАЇНАХ СВІТУ 
О.А. Ковальчук  
Національний університет харчових технологій 

В період після «великої кризи» в Західній Європі почали широко вико-
ристовуватись різні форми втручання держави в економіку. В довоєнний і 
післявоєнний період розвиток господарських систем Західної Європи відбувався 
у відповідності з основними рецептами кейнсіанства. 

Західноєвропейська модель. В регулюванні ринку країн Західної Європи 
можна виділити два періоди: інтенсивного розвитку механізмів державного 
регулювання і дерегулювання. 

Американська модель. Сучасна ринкова економіка США є не стихійною, а 
регульованою державою. 

У США механізм державного регулювання пройшов декілька етапів. На 
початку 70-х років у режимі жорсткого адміністративного регулювання пере-
бувало багато галузей економіки США. Основними причинами введення 
жорсткого регулювання галузей економіки були обмеження монополії і 
обмеження конкуренції. В арсеналі елементів державного регулювання ринку 
США важливе місце зайняло державне програмування економіки, яке охопило 
розробку як загальнонаціональних, так і регіональних програм. 

Японська модель. Японія належить до країн, у яких оптимально поєднуються 
регулююча і спрямовуюча роль держави з функціонуванням механізмів ринку. 

Сучасна японська економіка відрізняється від західноєвропейської і 
економіки США значно вагомішою роллю державної участі. 

В Японії склалась розвинута система державного програмування. Для вико-
нання функції регулювання розробкою і реалізацією макроекономічних проектів 
тут створена система органів програмування і регулювання, підпорядкованих 
Економічній Консультативній Раді, де застосовуються найновіші методи 
експертних оцінок, економічного прогнозування і програмування. 

Скандинавська модель. Характеризується деякими особливими рисами дер-
жавного регулювання, притаманними Данії, Фінляндії, Норвегії, Ісландії, Швеції: 
тут успішно поєднуються приватна власність і ринкова конкуренція з урядовими 
програмами, спрямованими на рівномірний розподіл прибутку, на підтримку 
непрацездатних, компенсацію втрат, зв’язаних з нестабільністю ринкової 
економіки. Відмінність скандинавської моделі від моделі держав Європейської 
співдружності — більший ступінь соціального захисту і забезпечення населення. 

В системі державного регулювання країн Північної Європи можна виділити 
два періоди: ранній (від XIX ст. до Другої світової війни) — невтручання уряду у 
функціонування. 

Пізній (після Другої світової війни) — запровадження жорсткого регулювання 
ринку, політики, спрямованої на підтримання низького рівня безробіття через 
збільшення сектора сфери послуг. 

В економіці скандинавських країн домінує Швеція. Економічна політика держави 
спрямована на такі цілі: підтримка високої і стабільної зайнятості, забезпечення 
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швидкого економічного зростання, вирівнювання доходів, підтримка регіональної 
економічної рівноваги, досягнення сприйнятливої стабільності цін, охорона 
навколишнього середовища, забезпечення роботою, співучасть у виробництві і 
зростання допомоги країнам, що розвиваються. Складовими елементами еконо-
мічної політики є податкова, грошова, політика на ринку праці, регіональна політика. 

За обсягом державного втручання в економічне життя Швеція займає перше 
місце в світі. Центральний уряд робить вплив на економіку в основному через 
систему економічних важелів. Головний з них — державний бюджет. 

У державному регулюванні економіки Швеції спостерігається поєднання 
кейнсіанської ідеї регулювання «ефективного попиту» і підтримання рівня 
зайнятості з використанням різних методів стримування інфляції. Головне, що 
шведська модель дозволяє обмежити стихію ринку і не боятися його. 

Моделі державного регулювання становлення і розвитку ринкового господ-
дарства в нових індустріальних країнах. Особливістю розвитку нових індустріальних 
країн, до яких належить ряд країн Латинської Америки (Аргентина, Мексика, 
Бразилія, Колумбія, Чилі), країни Південно-Східної Азії (Південна Корея, Гонконг, 
Малайзія, Таїланд, Філіппіни, Індія, Пакистан, Сінгапур, Тайвань) є глибокі 
внутрішні перетворення, зміцнення демократії, структурна перебудова економіки. 

Ринковий механізм нових індустріальних країн формується на основі пра-
вового державного регулювання, яке опирається на історичні, культурні, 
національні традиції. В них відсутнє стремління до універсалізації, домінує 
свобода у виборі форм і засобів розвитку. 
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16. ОСНОВНІ ФОРМИ ТА МЕТОДИ 
ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ЕКОНОМІКИ  
Ю.І. Омельчук 
Національний університет харчових технологій 

Державне регулювання економіки реалізується в різних формах. Залежно від 
строкової розмірності розрізняють довгострокове й короткострокове регу-
лювання. Довгострокове регулювання обумовлене необхідністю досягнення 
стратегічних цілей. В його системі головне місце займає цілеспрямований вплив 
на обсяг і структуру інвестицій, рівень заощаджень в економіці. Головне 
завдання довгострокового регулювання полягає в проведенні структурних 
зрушень в економіці, розвитку наукоємних виробництв, піднятті відсталих в 
економічному відношенні районів.  

За характером впливу на господарські суб’єкти державне регулювання 
економіки поділяється на дві форми: пряме та непряме (опосередковане). Пряме 
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регулювання — це вплив держави на економічні процеси за допомогою 
безпосереднього використання відповідних регуляторів. Воно реалізується через 
бюджетне інвестування державою відповідних програм — фінансування 
розвитку державних підприємств, інфраструктури, науки, культури, освіти, 
соціального захисту населення тощо, а також через регламентацію цін, заробітної 
плати та інших інструментів ринкового механізму. Прямий вплив може 
здійснюватися і через використання адміністративних важелів, які регламен-
тують конкретні завдання та обмеження господарської діяльності.  

Адміністративні інструменти — це укази, постанови та розпорядження 
виконавчих органів, які дозволяють, забороняють, обмежують чи нормують окремі 
види господарської діяльності. Наприклад, встановлення квот, ембарго, видання 
ліцензій, затвердження стандартів якості продукції, екологічних норм тощо.  

Найважливішу роль у державному регулюванні економіки відіграють економічні 
інструменти. До головних із них належать: макроекономічне планування, державний 
бюджет, податки, гроші, кредит, ціни, заробітна плата. Регулюючий вплив держави 
на економіку забезпечується передусім через макроекономічне планування, 
основною формою якого в умовах ринку є індикативне планування. Воно прин-
ципово відрізняється від директивного планування засобів досягнення цілей, 
поставлених у плані. Його пoказники не є обов’язковими для окремих господарських 
суб’єктів, а мають рекомендаційно-орієнтуючий характер.  

Важливим інструментом державного регулювання економіки та засобом 
реалізації завдань, поставлених у плані, є державний бюджет. З одного боку, він — 
індикатор економічного здоров’я країни, з іншого — ефективний засіб 
державного впливу на економіку. Роль регулятора економіки державний бюджет 
виконує по-різному. По-перше, він акумулює та перерозподіляє значну частку 
створеного в країні національного продукту. По-друге, бюджетний вплив на 
економіку здійснюється через фіскальну політику, тобто на основі оптимального 
поєднання державних доходів і витрат. Фіскальна політика може бути 
спрямована як на зведення доходної та витратної частин бюджету з надлишком 
(щоб перешкодити надвиробництву), так і на створення дефіциту (щоб 
стимулювати економічне зростання).  

Державне регулювання економіки за допомогою заробітної плати тією чи іншою 
мірою практикується в багатьох країнах. Його основу становлять відповідні 
законодавчі акти (закон про працю, закон про заробітну плату, соціальний захист 
населення тощо), які визначають рівень соціальних гарантій кожного члена 
суспільства: мінімальний прожитковий рівень, мінімальну заробітну плату, умови 
призначення витрат по безробіттю, розмір пенсій та трудовий стаж, необхідний для її 
одержання, тривалість оплачуваної відпустки тощо.  

Важливим показником визначення ефективності кожного економічного інстру-
мента є мультиплікатори, які відображають результативність їхнього впливу на еко-
номіку. Окремі економічні інструменти неоднаково ефективні з досягненні пос-
тавлених цілей. Одні з них краще пристосовані для регулювання інфляції, другі — 
для стимулювання економічного зростання, треті — зниження рівня безробіття і т. д. 
Наприклад, грошовий мультиплікатор більший за бюджетний, якщо метою 
державного регулювання є зниження рівня інфляції. Тому якщо уряд стоїть перед 
необхідністю вибору інструмента з метою реалізації антиінфляційної політики, то 
головним чином він повинен використовувати грошово-кредитний механізм. Він дає 
більший ефект, ніж скорочення бюджетних витрат.  
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17. ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ В СУЧАСНІЙ 
РЕГУЛЬОВАНІЙ РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ  
О.М. Юр’єв 
Національний університет харчових технологій 

Питання про економічну роль держави набуло сьогодні ключового значення. Від 
його вирішення багато в чому залежить подальша доля нашої країни, а саме, чи 
зможе вона гідно вийти із затяжної економічної кризи найближчим часом, що 
станеться з економічними реформами, чи можна буде створити в недалекому 
майбутньому сучасну економічну систему, яка забезпечить динамічне та ефективне 
зростання національної економіки і підвищення добробуту громадян України. 

Виникає об’єктивна потреба в державному регулюванні ринкової економіки — це 
вплив держави на відтворювальні процеси в економіці за допомогою прямого 
інвестування, правових та економічних важелів з метою орієнтації господарських 
суб’єктів і окремих громадян на досягнення цілей і пріоритетів державної соціально-
економічної політики. Держава може виконувати свої функції впливу на економіку 
прямо (через фінансування розвитку державного сектора, науки, культури, освіти, 
соціального захисту населення) або непрямо (через систему правових та еко-
номічних регуляторів, надаючи їм можливість орієнтувати діяльність господарських 
суб’єктів і окремих громадян на досягнення цілей і пріоритетів соціально-
економічної політики). За допомогою правових регуляторів держава встановлює 
«правила гри» на ринку, а через систему економічних регуляторів-цілеспрямовано 
«настроює» ринковий механізм, щоб на його основі стимулювати або стримувати 
ділову активність у раціональних рамках. 

В Україні виділяється два напрями державного регулювання: економічне 
регулювання, направлене на контроль цін, продукції, входу в галузь і виходу з 
галузі, стандартів, об’ємів і соціальне регулювання, що встановлює правила 
очищення води, повітря тощо. Крім того, в сучасній економічній літературі 
державне регулювання розглядається з адміністративних і економічних позицій 

Нині держава виконує політичну, соціальну, міжнародну та економічну функції. 
Політична функція держави полягає в забезпеченні цілісності й збереженні сус-
пільства, у створенні умов для спокійного та гармонійного його розвитку. 

Соціальна функція держави полягає в забезпеченні на всій території країни 
прав і свобод кожної людини і громадянина, створення умов для відтворення й 
розвитку людини, стимулювання творчого зростання людини, утілення в життя 
принципів соціальної справедливості тощо. 

Міжнародна (зовнішня) функція держави полягає в підтримуванні свободи, 
суверенітету та історичного існування народів конкретної країни в рамках 
світового співтовариства. 
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Економічна функція держави полягає у створенні передумов, необхідних для 
ефективної економічної діяльності суспільства. Усі функції держави тісно 
взаємопов’язані, однак її економічна функція є найважливішою, тому що вона 
забезпечує реалізацію інших суспільних функцій. 

Реалізація економічних функцій держави здійснюється через механізм бюджет-
ної, фіскальної, грошово-кредитної, структурної, інвестиційної, цінової, соціальної, 
зовнішньоекономічної та інших напрямків соціально-економічної політики. 

Отже, державне регулювання розвитку економічної бази установ соціального 
захисту населення в умовах формування ринку соціальних послуг повинне 
здійснюватися в двох напрямах. Перший напрям полягає в стабілізації економіки, 
що забезпечить стабільність функціонування економічної бази установ соці-
ального захисту населення і приріст її потенціалу. Другий напрям полягає в 
розподілі багаторівневих і багатоканальних ресурсів між установами соціального 
захисту населення для ефективного використання економічної бази функціо-
нування і розвитку установ соціального захисту населення. При розвитку установ 
соціального захисту населення необхідно вибирати таку комбінацію ресурсів, яка 
мінімізує витрати і використовує мінімальну кількість ресурсів, наприклад, одні 
комбінації використовують малу кількість праці і більший об’єм капіталу,  
інші — більшу кількість праці і менший об’єм капіталу. 

Державне регулювання у напрямі виробництва суспільних благ, тобто вироб-
ництва товарів і послуг колективного споживання, які не можуть проводитися рин-
ковим механізмом як індивідуальне споживання, надасть непряму дію на розвиток 
економічної бази установ соціального захисту населення. Економічна база установ 
соціального захисту населення повинна використовуватися на створення установ 
нового типу для надання соціальної допомоги і соціального обслуговування насе-
ленню, доступних в транспортному і інформаційному відношенні. 
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18. БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ  
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 
Т.І. Чумікова 
Національний університет харчових технологій 

Дослідження проблеми безробіття в Україні в сучасних умовах господарювання є 
досить актуальним. Особливої уваги потребують питання щодо дотримання 
принципів гідної праці, гарантування соціального захисту, дотримання загальних 
прав людини в соціально-трудовій сфері, впорядкування міграційних потоків.  
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Сучасний стан розвитку економіки України характеризується трансфор-
маційними процесами, а позитивний результат таких перетворень не може бути 
досягнутий без виходу на новий рівень кваліфікації робочої сили та її 
конкурентоспроможності. Гострою для України є проблема високої частки 
безробітних з вищою освітою. Український ринок праці характеризується 
зростанням відкритого безробіття, збільшенням диференціації регіональних 
ринків праці. Безробіття не може бути доцiльним ні в економічному, ні в 
соціальному плані, оскільки його зростання створює цілий комплекс проблем: 
скорочується купівельна спроможність населення, бюджет втрачає платникiв 
податкiв, підприємство — персонал [3, с. 6]. Саме тому виникає питання про 
раціональність державної політики щодо фiнансування навчання такої великої 
кількості студентів та правильності розподілу кількості місць для різних 
спеціальностей у системі вищої освіти.  

Значної шкоди Україні завдала світова фінансова криза. Найбільшого 
скорочення зайнятості на початку кризи зазнали такі сектори, як промисловість 
та будівництво. Згідно офіційних статистичних даних, в Україні кількість 
зареєстрованих безробітних за 9 місяців 2012 року складала 1717,3 тис. осіб, що 
більше ніж за 9 місяців 2011 року на 87,3 тис. осіб. Рівень безробіття (за 
методологією МОП), у відсотках до економічно активного населення за 9 місяців 
2012 року складав 7,8 %, тоді як за результатами 9 місяців 2011 року цей 
показник був меншим і дорівнював 7,4 % [2]. 

Високий рівень безробіття — це проблема, яку потрібно вирішувати і, яка 
потребує глибокого наукового аналізу та вироблення на цій основі практичних 
рекомендацій, які можуть використовуватися для розробки і реалізації 
ефективної соціально-економічної політики, направленої на забезпечення 
продуктивної зайнятості економічно активного населення країни, зменшення 
рівня безробіття до мінімального соціально-допустимого рівня.  

Сьогодні одним із методів відновлення економічної ситуації в Україні є 
боротьба з безробіттям. Саме держава повинна приймати радикальні методи, 
розробляти дієві механізми, приймати відповідні закони, які допоможуть вийти із 
складної ситуації найближчим часом. Щоб розширити зайнятість та поліпшити її 
якість, подолати високе безробіття, зменшити соціальне та економічне напру-
ження в Україні, вирішальним моментом державної політики зайнятості повинен 
бути добре зважений вибір заходів, які потрібно розробляти і впроваджувати в 
комплексі з макроекономічною, регіональною, мікроекономічною, політичною, 
освітньою та соціальною політикою [3, с. 6].  

Основними напрямами вирішення проблеми безробіття в Україні можуть 
стати, на думку вчених, наступні:  

– стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу; 
– підтримка ліквідності проектів з будівництва комерційної нерухомості;  
– розширення обсягів субсидування створення нових робочих місць; 
– більшення терміну та обсягу виплат допомоги по безробіттю;  
– надання допомоги по безробіттю працівникам з тимчасовою зайнятістю;  
– збільшення фінансування заходів щодо надання ефективної підтримки 

пошуку робочих місць безробітними; 
– збільшення державного фінансування програм професійного навчання [1,  

с. 122 – 113].  
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Варто зазначити, що для підвищення конкурентоспроможності національного 
ринку праці необхідно змінювати систему підготовки професіоналів. Забез-
печення конкурентоспроможності освіти сьогодні потребує: перегляду кiлькості і 
структури закладів вищої освіти, а також навчальних напрямів і спеціальностей, 
приведення їх у відповідність до потреб економічного розвитку; створення умов 
для реалізації принципу автономності вищих навчальних закладів; введення 
моніторингу якості освіти; забезпечення прямого зв’язку між сферою освіти та 
ринком праці. 
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19. СТВОРЕННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ  
ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
О.В. Денисенко 
Національний університет харчових технологій 

Світова криза, як закономірність розвитку та органічна складова ринкової 
економіки, несе в собі руйнівні наслідки для системи соціально-трудових від-
носин і зайнятості. Тому, остання знаходиться в центрі уваги урядів як розви-
нутих країн, так і тих, що розвиваються, оскільки створення робочих місць — 
одна із засад соціально-економічного розвитку. 

Проблеми, що перешкоджають розвитку світової економіки, є численними й 
взаємопов’язаними. Найбільш актуальним завданням є боротьба з тривалою 
кризою в сфері зайнятості та з погіршенням перспектив економічного зростання, 
особливо в розвинених країнах. У той час, як рівень безробіття залишається 
високим, а доходи не зростають, відновлення економіки гальмується в короткост-
роковій перспективі через відсутність сукупного попиту, а в середньостроко- 
вій — через руйнівний вплив безробіття на трудову кваліфікацію та навички. 

Світова спільнота поступово виходить з глобальної кризи 2008 р., але близько 
200 млн осіб, 75 млн з яких молодше 25 років, не мають роботи [3]. 

За даними статистичної служби ЄС Євростат, в 2011 році 119,6 млн 
мешканців ЄС, або 24,2 % населення були на межі соціальної ізоляції, тобто 
знаходилися у межі бідності, відчували серйозні матеріальні труднощі або мали 
дуже низьку інтенсивність праці. При чому в Болгарії такі люди складали 49,1 % 
населення, в Румунії та Латвії по 40 %. Безробіття серед молоді у Греції вже 
складає жахливу цифру у 54,6 % [2]. 

Найважливішою умовою є розуміння особливостей проблем, пов’язаних зі 
створенням робочих місць в конкретному регіоні або країні. Відмінності в 
структурі зайнятості залежно від регіону, гендерної приналежності або вікової 
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групи вельми великі. Так, 6 з 7 працівників в Східній Європі і Центральній Азії 
працюють за наймом, тоді як 4 з 5 працівників в країнах Африки на південь від 
Сахари є фермерами або мають власну справу [3]. 

У країнах з низьким рівнем доходів або з рівнем доходів нижче середнього 
жінки частіші, ніж чоловіки, зайняті діяльністю, яка не оплачується. Тим часом в 
країнах з середнім рівнем доходів, жінки, як правило, працюють за наймом, хоча 
в більшості випадків їх рівень заробітної плати нижчий, ніж у чоловіків. 

Щодо України, то її інвестиційний потенціал останнім часом значно скоротився. 
Тому в найближчі роки не можна очікувати широкомасштабного створення 
високопродуктивних робочих місць, які б компенсували вибуття людей похилого 
віку, що означає зменшення їх фізичної кількості. На думку академіка Кір’ян Т.М. в 
Україні «структурна перебудова економіки і відповідно створення нових робочих 
місць мають відбуватися послідовно від одного до іншого етапу розгортання 
інвестиційної та інноваційної діяльності, зростання обсягів внутрішніх 
нагромаджень і припливу зовнішнього капіталу в цих умовах. На першому етапі 
треба зосередити увагу на галузях, що визначають життєзабезпечення населення, 
використовуючи наявні продуктивні сили і обіговий капітал виробничої сфери… На 
другому етапі увагу потрібно зосереджувати на розвитку науковомістких галузей, 
переозброєнні промисловості і сільського господарства, засобів зв’язку, інвестування 
в малий і середній бізнес. Значне місце посідатиме самозайнятість» [1, с. 176]. 

Одже, скорочення рівня бідності можливе завдяки створенню нових робочих 
місць, які дають можливість людям долати труднощі, а жінкам «інвестувати» в 
майбутнє своїх дітей. Таким чином, створюються сприятливі умови для всебічного 
розвитку всіх членів суспільства, що у свою чергу, знижує соціальну напруженість. 

Підвищення кваліфікації працівників впливає на зростання продуктивності 
праці; що, у свою чергу, веде до зростання числа високопродуктивних робочих 
місць, при цьому кількість малопродуктивних робочих місць скорочується.  

Всесвітній банк пропонує трьохетапний підхід до вирішення проблеми зайня-
тості у світі, який допоможе урядам досягти поставлених цілей:  

– по-перше, необхідно забезпечити стійкі фундаментальні показники, у тому 
числі макроекономічну стабільність, сприятливе ділове середовище, кадровий 
потенціал і правопорядок; 

– по-друге, політика в області трудових відносин не повинна стати переш-
кодою для створення робочих місць, а також повинна забезпечувати захист 
інтересів і доступ до соціальної допомоги для найвразливіших верств населення;  

– по-третє, державам слід визначити, які робочі місця найбільшою мірою 
сприяють розвитку з врахуванням конкретних умов в країні і усувати або нейтра-
лізувати перешкоди для створення робочих місць в приватному секторі [3]. 
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20. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ ІНФЛЯЦІЇ 
ТА ДЕФЛЯЦІЇ НА СТАБІЛЬНІСТЬ 
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
К.Ю. Закорська 
Національний університет харчових технологій 

Досягнення високого та стабільного економічного зростання за умови низької 
інфляції — є одним з головних завдань макроекономічної політики держави. Адже, 
економічне зростання — це узагальнюючий критерій результативності функціо-
нування національної економіки. Інфляція ж являє собою економічне явище, яке 
виникає у зв’язку з диспропорційним розвитком суспільного відтворення, меха-
нізмом розвитку якого виступає сукупний попит і пропозиція [1, с. 21]. 

Відмінною рисою економічного розвитку України у 2011 р. стало суттєве 
гальмування інфляційних процесів, що було зумовлено комплексом внутрішніх та 
зовнішніх чинників, а саме: нижчим за потенційний споживчим попитом; гальму-
ванням ділової активності та високим рівнем безробіття, що стримувало зростання 
реальної заробітної плати; високою активністю на валютному ринку, де обсяги купівлі 
валюти традиційно перевищували обсяги її продажу населенням; стабілізацією темпів 
приросту цін виробників на фоні уповільнення темпів зростання цін на світових 
товарних ринках та високого врожаю в Україні 2011 р. [3, с. 20]. 

За підсумками 2011 р. інфляція проти 2010 р. знизилася до 4,6 % — це 
найнижчий показник з часів здобуття Україною незалежності в 1991 р. При 
цьому базовий індекс інфляції за 12 місяців 2011 р. склав 7,7 %. За даними 
Держкомстату, за 10 місяців 2012 року споживчі ціни в Україні знизилися на  
0,3 %. В останній раз річна дефляція в Україні була зафіксована десять років 
тому — в 2002 році (–0,6 %) [2]. Уряд України має намір зупинити дефляційні 
процеси і стимулювати зростання промислових цін, що призведе до зростання 
споживчої інфляції. До зростання цін призведуть бюджетні вливання в 
інфраструктурні проекти. 

Це дає підстави говорити про деякі специфічні функції інфляції. Так, незначна за 
рівнем інфляція (щорічні підвищення цін на 3 – 4 %), яка супроводжується відпо-
відним зростанням грошової маси, здатна стимулювати виробництво. Відповідно до 
моделі Джона Хікса і Елвіна Хансена IS-LM певне зростання грошової маси створює 
своєрідний стимул для збільшення обсягів продукції, що випускається.  

Але незважаючи на можливу начебто «позитивну» роль інфляції, виходячи з-
під контролю й навіть будучи регульованою, вона має значні соціально-
економічні наслідки: закріплення стагнації, зниження економічної активності, 
зростання безробіття тощо.  

Найголовніші інфляційні чинники зростання цін є диспропорційність, 
інфляційно небезпечні інвестиції, відсутність вільного ринку. 

До негативних наслідків інфляції слід віднести такі: знецінення заощаджень 
населення, що звужує можливості накопичення; обмежуються розміри продажу 
сільськогосподарських продуктів у місті сільськими виробниками; скорочується 
можливість мобілізації урядом коштів; гальмується науково-технічний прогрес; 
виникає дефіцит товарів тощо. 

Зважаючи на все вище перераховане, більшість країн прагнуть досягнути 
«неінфляційного» економічного зростання, стабілізації грошового обігу, що 
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прямо залежить від стану інфляційних процесів, для чого застосовуються гро-
шові реформи і антиінфляційна політика. 

Провідними є два основних напрямки, спрямованих на зведення темпів інфля-
ційних процесів до мінімального рівня: 1) кейнсіанська антиінфляційна політика 
(полягає у стабілізації сукупного попиту); 2) монетарна антиінфляційна політика. 

Важливо відзначити, що сучасний стан економіки України характеризується 
зростанням її монетизації, у таких умовах актуальними антиінфляційними 
заходами можна вважати: забезпечення платоспроможного попиту; зниження 
вартості кредитних ресурсів для виробництва і прискорення нарощування обсягів 
виробництва; залучення в економічний обіг фізичних ресурсів; розвиток ринку 
цінних паперів та його інструментів; розвиток інструментів економічного 
інвестування, спроможних отримувати грошові кошти та їх інвестувати; реані-
мація банківської системи і збільшення її спроможності з нагромадження коштів 
та кредитів, що дозволить вивільнити надлишок грошової маси і мінімізувати 
ризик розгортання інфляційних процесів в економіці України. 

З іншого боку, дефляційні процеси 2012 року в Україні можуть свідчити про 
зниження купівельної спроможності населення і підвищення впливу рівня 
адміністративного втручання в економіку. 

Україна повинна обрати шлях забезпечення стабільного економічного зрос-
тання при мінімальній інфляції. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Комар Т.В. Фінансові аспекти впливу інфляції на економічне зростання / Т.В. Ко-
мар // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. — 2011. — №1. — С. 21-28. 

2. Офіційний сайт Держкомстату України [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. 

3. Післякризовий розвиток економіки України: засади стратегії модерні- 
зації. — К.: НІСД, 2011. — 66 с.  

Науковий керівник: О.М. Соломка 

21. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ  
В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ 
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
В.О. Щербина 
Національний університет харчових технологій 

Формування соціально стабільної, стійкої економіки — одне з ключових 
завдань і цілей сучасних економічних систем. 

Розкриваючи зміст соціального захисту населення в умовах нестабільності 
економічного розвитку, акцентуємо на методологічних передумовах його дос-
лідження:  

− будь-яка економічна система повинна забезпечувати своїм громадянам нор-
мальні умови для існування; 

− досвід країн з розвинутими ринковими відносинами свідчить, що ринкова 
економіка, незважаючи на всі її переваги, не в змозі вирішити всі соціальні 
проблеми, оскільки в ній мають місце соціальні ризики; 

− виникнення і становлення інституту соціального захисту об’єктивно 
обумовлено і пов’язано з капіталістичними суспільними відносинами, до базових 
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характеристик яких, як правило, відносять приватну власність на засоби 
виробництва, договірну форму економічних зв’язків між соціальними суб’єк-
тами, конкуренцію, ринкові форми регулювання суспільного виробництва; волю 
вибору виду трудової діяльності і сполучену з нею відповідальність кожного 
індивідуума за формування умов свого життя на всіх його етапах, включаючи 
випадки втрати працездатності (тимчасової або постійної, часткової або повної) 
або місця роботи, що приводить до ризикових ситуацій, пов’язаних з немов-
ливістю продати свою здатність до праці, і породжує випадки матеріальної 
незабезпеченості існування. 

− незабезпеченість внаслідок хвороби, старості, інвалідності, безробіття, коли 
працівник не може брати участь у виробничому процесі й у результаті 
позбавляється заробітної плати, для окремого індивіда виявляється випадковим 
явищем, для ринкової економіки в цілому — постійним і масовим. 

Стаття 46 Конституції України гарантує громадянам право на соціальний захист, 
«що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати 
працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а 
також у старості та в інших випадках, передбачених законом» [1]. 

Ряд українських вчених визнають, що уряд України досі не сформував 
системної програми реформ у сфері соціальної підтримки різних категорій 
громадян та сімей, наслідком чого стали: а) високий рівень бідності населення, в 
тому числі працюючого, яке не може самостійно підвищити рівень власних 
доходів; б) погіршення становища, перш за все, сімей з дітьми (бідність в сім’ях з 
двома дітьми складає 39,6 % від їх загальної кількості, трьома — 53,8 %, чотирма 
та більше — 72,3 %; в) трансформація джерел забезпечення громадян в напрямку 
збільшення частки соціальних трансфертів; г) недостатня обґрунтованість, 
фінансова незабезпеченість та соціальна несправедливість надання пільг, що 
спричиняє необгрунтоване збільшення за їхній рахунок доходів заможних верств 
населення та зростання економічної нерівності; д) недосконалість системи 
надання соціальної допомоги і необхідність запровадження консолідованої 
системи адресної допомоги та соціальних послуг; є) ненадійність статистичних 
показників щодо чисельності, майнового стану, доходів та рівня споживання 
низькодохідних груп населення, що не дозволяє дати реальну оцінку рівня 
бідності і здійснювати прогнозні розрахунки необхідних бюджетних асигнувань 
на соціальні потреби, насамперед на рівні регіонів тощо [2, с. 14]. 

На нашу думку, соціальний захист — комплекс правових, економічних, 
організаційних, політичних та культурних заходів, що направлені на забезпе-
чення повноцінного людського розвитку та добробуту кожного члена суспільства 
зокрема. 

За думкою Ткаченко Л.Г. «держава в умовах ринкової економіки та демок-
ратичного устрою повинна і здатна нести відповідальність тільки за мінімально 
необхідний рівень соціального захисту. Такі державні зобов’язання, з одного 
боку, забезпечують повноту охоплення та рівність доступу до базових соціальних 
послуг, виплат для всіх і кожного, з другого — залишають простір для власної 
ініціативи та відповідають реально обмеженим можливостям державних 
(суспільних фінансів)» [3, с. 17]. 

Діяльність держави щодо регулювання сфери соціального захисту та 
соціального забезпечення має здійснюватися за такими напрямами: організація 
надання соціальних пільг; призначення соціальних та компенсаційних виплат; 
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регулювання порядку здійснення соціальної роботи та надання соціальних 
послуг; затвердження державних соціальних програм; встановлення державних 
соціальних стандартів, гарантій і нормативів тощо. Неоптимальна структура 
доходів населення має бути трансформована в напрямку підвищення ролі 
заробітної плати як чинника подолання бідності. 
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22. СУТНІСТЬ СТРАТЕГІЧНОГО 
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Національний університет харчових технологій 

Стратегічне планування являється однією з основних функцій стратегічного 
управління. Воно представляє собою процес прийняття управлінських рішень 
відносно стратегічного передбачення (формування стратегій), розподілу ресурсів, 
адаптації компанії до зовнішнього середовища, внутрішньої організації. 

Стратегічне планування — це процес визначення головних цілей організації, 
ресурсів, необхідних для їх досягнення, та політики, направленої на придбання та 
використання цих ресурсів. 

Стратегічне планування має на меті довгострокове забезпечення результат-
тивності підприємства і освоєння його нових можливостей. Для цього необхідно, 
перш за все, найбільш повно враховувати зміни в навколишньому середовищі, 
які являють собою потенційні загрози і майбутні можливості для підприємства. 
Потрібно передбачити непідконтрольні сили, критичні тенденції з боку оточення 
та обмежити їх можливий вплив на підприємство. 

Стратегії мають ряд особливостей: 1) процес розробки стратегії не завер-
шується якоюсь негайною дією. Він закінчується встановленням загальних 
напрямків, рухаючись по яких фірма досягне успіху. 2) сформульована стратегія 
використовується для розробки стратегічних проектів методом пошуку. Роль 
стратегії в такому пошуку заключається в тому, щоб допомогти зосередитись на 
визначених ділянках і можливостях та відкинути все інше яке несумісне зі 
стратегією. 3) під час формування стратегії не можна передбачити всі 
можливості, які виникнуть в майбутньому. Тому доводиться користуватись 
неповною і неточною інформацією. 4) поява більш точної інформації спроможна 
піддати сумнівну обґрунтованість первісного стратегічного вибору. Тому 
успішне використання стратегії неможливе без зворотного зв’язку. 

Аналіз навколишнього середовища має на меті виявити потенційні загрози та 
можливості, з якими підприємство може зустрітись в майбутньому. Звичайно їх 



 318 

виділяють у сім областей: 1) економічні фактори; 2) політичні фактори; 3) рин-
кові фактори; 4) фактори технології; 5) фактори конкуренції; 6) міжнародні 
фактори; 7) соціокультурні фактори. Результатом такого аналізу може стати 
перелік майбутніх загроз та можливостей з урахуванням їх значення і ступеня 
впливу на підприємство. 

Після цього керівництво повинно проаналізувати внутрішній потенціал підпри-
ємства для того, щоб виявити його сильні і слабкі сторони. Рекомендується 
обслідування таких функціональних зон підприємства: маркетинг, фінанси (бухгал-
терський облік), операції (виробництво), людські ресурси, культура та імідж 
корпорації. Таким чином, результатом діагностичного етапу є перелік майбутніх загроз 
і можливостей в зовнішньому оточенні, а також сильних і слабких сторін 
підприємства. Тепер перед керівництвом закономірно виникає питання, чи зможе 
здійснитись місія підприємства та його конкретні цілі при існуючій стратегії в умовах 
оточення і розвитку підприємства, які прогнозуються в майбутньому. Усвідомлення 
того, що застосування існуючої стратегії в майбутньому не дозволить більше досягати 
поставлених цілей, дає картину «стратегічних прогалин». 

Наступним етапом стратегічного планування являється аналіз життєвого 
циклу продукту та аналіз експериментальних кривих. Концепція життєвого 
циклу продукції виходить з тієї гіпотези, що всі продукти слідують одному і тому 
ж типовому життєвому циклу. 

Таким чином, змістовним результатом стратегічного планування є зміни в 
організації, а саме: створення нових ринків, диверсифікація виробництва, проект-
тування і створення нових потужностей, ліквідація нерентабельних виробництв, 
злиття і придбання фірм, розробка нових продуктів, реорганізація і перерозподіл 
повноважень та відповідальності і таке інше. 

Для того, щоб організація була ефективною в довгостроковому аспекті, зазначені 
зміни повинні бути запланованою реакцією на очікувану в майбутньому динаміку 
навколишнього середовища, а не вимушеною реакцією на минулі та теперішні події. 
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23. СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ 
МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
О.Д. Шум 
Національний університет харчових технологій 

Сучасна система управління виробництвом ґрунтується на ринковій концепції. Це, 
насамперед, врахування ринкового попиту, вимог споживача до кількісних і якісних 
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характеристик продукції. В умовах науково-технічного прогресу маркетинг стає не 
тільки можливим, але й необхідним, об’єктивно закономірним явищем. 

Маркетинг — складне, динамічне і багатопланове явище. На сьогоднішній 
день існує близько 2 тис. визначень, з яких кожне підкреслює одну із сторін 
маркетингу. В основі поняття «маркетинг» знаходиться термін «ринок» (англ. 
market). У широкому значенні — це ринкова діяльність. Під маркетингом 
розуміють такий вид ринкової діяльності, при якому виробник використовує 
системний підхід і програмно-цільовий метод вирішення господарських проблем, 
а ринок є критерієм ефективності діяльності.  

На етапі становлення під маркетинговою діяльністю розумілася діяльність, 
спрямована на вивчення ринкового попиту на вже вироблену продукцію і на 
організацію її збуту. Виробник випускав продукцію на невідомий ринок з однією 
метою — отримати прибуток, а завдання маркетингу полягало в тому, щоб після 
закінчення виробничого процесу визначити методи і розробити способи, що 
дозволяють продати вже виготовлену продукцію. Поступово проблема збуту 
висувалася на перший план, і, як результат, аналіз потреб індивідуального споживача 
та попит стали відігравати головну роль. Крім того, у результаті насичення ринку 
товарами першої необхідності, структура індивідуального споживання стала 
розгортатися далі з одночасним зростанням суспільних потреб [1, с. 8]. 

Сутність маркетингу як управлінської діяльності полягає в тому, що ця діяльність 
спрямована на орієнтацію виробництва на створення видів продукції, що відпо-
відають вимогам ринку. Насамперед, вивчення поточного і перспективного попиту 
на продукцію на певному ринку і вимог споживачів до таких характеристик товару, 
як якість, новизна, техніко-економічні й естетичні показники, ціна. Виходячи з 
отриманих результатів, складається програма маркетингу товару; встановлюється 
верхня межа ціни і рентабельності його виробництва. Далі на основі програми 
маркетингу розробляється інвестиційна політика підприємства, проводиться розра-
хунок повних витрат виробництва і визначається кінцевий результат господарської 
діяльності підприємства (валовий прибуток і чистий прибуток) [2, с. 135]. Тобто 
маркетинг як управлінська діяльність припускає прийняття рішень на базі різно-
манітних економічних розрахунків, передбачає створення організаційних, економіч-
них і юридичних умов для ефективного розвитку підприємства. Тому так важливо 
виробляти і приймати обґрунтовані рішення у всіх видах маркетингової діяльності 
(доцільність розробки; освоєння і випуск нової продукції, орієнтованої на конк-
ретний ринок або споживача, у встановлених обсягах з урахуванням життєвого 
циклу продукції; доцільність самостійного проведення науково-дослідних і дос-
лідно-конструкторських розробок або закупівель патентів і ліцензій; джерела 
забезпечення сировиною, матеріалами, устаткуванням; основні напрямки кадрової 
політики; доцільність проведення комерційних операцій зі збуту продукції тощо). 

Маркетинг містить у собі визначення каналів і методів збуту з кожного 
конкретного виду товару і ринку; проведення розрахунків витрат на організацію 
збуту, на рекламу і транспортування виробів [3, с. 13]. 

Задача управління маркетингом полягає у впливі на рівень, час і характер 
попиту таким чином, щоб це допомогло організації в досягненні цілей, що 
поставлені перед нею. Виділяють п’ять основних підходів (концепцій), на основі 
яких комерційні організації здійснюють свою маркетингову діяльність: концепт-
ція удосконалювання виробництва; концепція удосконалювання товару; концепт-
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ція інтенсифікації комерційних зусиль; концепція маркетингу; концепція 
соціально-етичного маркетингу [4, с. 23]. 

Перераховані вище концепції характеризують різні періоди й основні 
соціальні, економічні і політичні зміни, що відбулися в розвинутих країнах  
21 сторіччя. У якості домінуючої тенденції змін, що відбулися, виступає перенос 
акценту з виробництва товару на його збут, а також на проблеми, що стоять 
перед споживачами і суспільством у цілому. 
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24. МАКРОЕКОНОМІЧНІ УМОВИ 
ЗРОСТАННЯ РОЛІ ПІДПРИЄМНИЦТВА 
Є.Р. Ворков 
Національний університет харчових технологій 

Малий бізнес в силу обмеженості масштабів діяльності, відносно невеликих 
ринків ресурсів та збуту, а також інших специфічних особливостей направлений 
в основному на задоволення місцевих потреб у товарах і послугах і, отже, має 
переважно регіональну направленість. Значний інтерес до розвитку малого 
підприємництва в останні роки обумовлений різними обставинами: малі фірми 
дозволяють створити різноманітну економічну базу розвитку регіону; дають 
значну кількість нових робочих місць; створюють умови для задоволення потреб 
населення; в певній мірі знижують наслідки соціальних потрясінь; зв’язаних з 
економічною перебудовою нашого суспільства. Але необхідно зазначити, що 
малі фірми вимагають набагато менше капіталу для початку виробничої 
діяльності, охоче здійснюють ризикові заходи з метою одержання більших 
доходів та часто досить чутливі до регулюючих корегувань. 

Слід зазначити, що феномен підприємництва є предметом численних 
досліджень, які проводяться в країнах, що мають різний рівень економічного 
розвитку. В останні роки це питання займає значне місце у дослідженнях 
вітчизняних вчених-економістів. 

Суттєвим моментом при теоретичних й практичних дослідженнях 
підприємництва є масштаби діяльності. В цьому розумінні підприємництво слід 
розуміти двояко. Підприємництво в широкому розумінні охоплює малі, середні і 
великі підприємства, що формують особливе середовище, яке функціонує для 
одержання прибутку і структурно перетворює економічну систему держави або її 
окремої території [1]. 
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Розвиток підприємництва з різними масштабами діяльності в значній мірі 
залежить від зовнішнього і внутрішнього середовища. В першому із них за 
останні роки відбулися суттєві зрушення, серед яких можна виділити такі 
домінуючі тенденції: індивідуальна споживацька поведінка, яка проявляється у 
диференціації попиту; розвиток нових технологій, в першу чергу інформаційних 
і комунікаційних; глобалізація конкуренції. 

Мінімізація і висока ефективність сучасних технологій дають широкий простір для 
їхнього застосування не тільки великими, але і середніми і малими підприємствами. 
Вплив нових тенденцій на розвиток підприємництва полягає у наступному: 

– стратегічним ресурсом при переході від індустріального до інформаційного 
суспільства стають знання, що вимагає особливої уваги до людського фактору, 
зростання ролі підприємницького підходу до управління; 

– розвиток технологій виробництва і управління повинен бути тісно зв’язаний із 
вивченням індивідуальних потреб споживачів, тобто із маркетинговою політикою; 

– найбільшу результативність можуть дати фірми, які гнучко реагують на 
мінливі вимоги зовнішнього середовища; 

– індивідуалізація масового виробництва і нові технології створюють можли-
вості для успішного функціонування підприємств з різними масштабами діяль-
ності (малі, середні і великі) і їх кооперування [1]. 

Слід зазначити, що завдяки ефекту економії на масштабах виробництва вели-
кий бізнес забезпечує більш результативну діяльність та стійкість розвитку [1]. 
Привабливими рисами крупного і середнього бізнесу є кваліфікований 
менеджмент, диверсифікація виробництва, ефективний механізм внутрігалу-
зевого, міжгалузевого і внутр. фірмового переливу капіталу. Проте світовий 
досвід переконує, що мале підприємництво відіграє досить важливу роль в 
господарському прогресі, насамперед, найважливіші з них такі: 

1. Ця підприємницька форма сприяє досягненню оптимальної структури еко-
номіки, в першу чергу регіональної, завдяки гнучкості і здатності займати 
найменші ринкові ніші. Мале підприємництво сприяє гнучкій перебудові вироб-
ництва, росту зайнятості, формуванню підприємницької культури, рівномірному 
розвиткові регіонів, активній інноваційній діяльності, ініціює нагромадження 
капіталів, згладжує соціальні конфлікти. 

2. Суспільною функцією малого підприємництва служить функція забезпе-
чення підвищеної мобільності і гнучкості ринкової економіки. Якщо попит 
зростає, то швидко з’являються нові малі підприємства. У випадку падіння 
попиту певна частина малих фірм закривається або переорієнтовує свою діяль-
ність. Завдяки цьому малий бізнес виконує задачу згладжування коливань 
економічної кон’юнктури. 

3. Малий бізнес сприяє розвитку конкуренції, яка в свою чергу створює 
систему сильних мотиваційних стимулів для більш повного використання знань, 
умінь, енергії і працелюбності населення. Крім зазначеного, це дозволяє більш 
активно розробляти і залучати наявні матеріальні, кадрові, організаційні і 
технологічні ресурси. Як свідчить досвід світового економічного розвитку, у 
періоді криз і спадів виробництва саме малий бізнес є суттєвим фактором 
створення нових робочих місць [3]. 
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25. УКРАЇНА ТА МВФ: ПЕРСПЕКТИВИ 
СПІВПРАЦІ 
Ю.С. Бондаренко  
Національний університет харчових технологій 

Міжнародний валютний фонд (МВФ) є міжнародною фінансовою органі-
зацією, яка була заснована в 1944 році. Його кредити спрямовуються на 
підтримку курсу національної валюти, міжнародних резервів держави та 
активних позицій платіжного балансу. На сьогоднішній день до складу МВФ 
входить 188 країн. В 1992 році Україна стала членом Міжнародного валютного 
фонду. У даний час квота України у фонді (з 03.03.2011 року) складає 1 млрд.  
252 млн. СПЗ (Спеціальних прав запозичення), що складає 0,576 % квоти МВФ 
[4]. Починаючи з 1994 року, співпрацю з МВФ було активізовано за програмами 
STF, Stand-by та «Механізм розширеного фінансування» (EFF), по яких Україна 
отримала коштів загальним обсягом близько 4,3 млрд. дол. США. У співро-
бітництві України з МВФ в межах кредитних програм можна виділити кілька 
етапів (табл. 1): 

Таблиця 1. Етапи співробітництва України та МВФ 

Етапи Програми фінансування Сума кредиту 

Перший етап 
(1994-1995 роки) 

Системна трансформаційна позика 498,7 млн СПЗ  
(763,1 млн дол) 

Другий етап 
(1995-1998 роки) 

Трирічні програми Стенд-бай 1318,2 млн СПЗ  
(1935 млн дол) 

Третій етап 
(1998-2002 роки) 

Програма розширеного 
фінансування 

1193 млн СПЗ  
(1591 млн дол) 

Четвертий етап 
(2002-2008 роки) 

«Попереджувальний стенд-бай» 411,6 млн СПЗ  
(600 млн дол. 

Програма «Стенд-бай» затверджена 
5.11.08р. 

11 млрд СПЗ  
(16,43 млрд дол), але 

фактично 10,6 млрд дол 

П`ятий етап 
(2008-2011 роки) 

Програма «Стенд-бай» затверждена 
28.07.10р. 

10 млрд СПЗ  
(15,1 млрд дол) 

З метою забезпечення своєчасного погашення наданих позик МВФ було 
розроблено програму, за якою Україна зобов’язана повернути кредит протягом 
2010-2014 років (табл. 2). 

Як видно з табл. 2, кредити від МВФ є порівняно дешевим, оскільки перед-
бачає виплату відсотків у розмірі близько 2 % річних від загальної суми боргу. 
Погашення основної суми боргу буде здійснюватися з 2012 по 2014 роки [3]. 
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Таблиця 2. Виплати до МВФ протягом 2010-2014 років (млн. СПЗ) 

Назва  
показників 2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 

Основний борг - - 2,23 3,50 1,27 

Відсотки/Збори 0,11 0,15 0,13 0,05 0,01 

Всього 0,11 0,15 2,36 3,55 1,28 

Кредити, що залучаються від МВФ, використовуються для підтримки курсу 
національної валюти та для фінансування дефіциту платіжного балансу України, 
а також заохочують зростання споживання, сприяють удосконаленню банківської 
та грошово-кредитної системи держави, надходженню іноземних інвестицій, 
стимулюють розвиток торгівлі. 

Відносини України з МВФ викликають багато спірних питань серед політиків 
та теоретиків. Як відомо, МВФ надає Україні довгострокові кредити з вимогою 
виконання визначених умов. Невиконання Україною всіх вимог обумовлює 
затримання подальшого кредитування. Деякі з вчених стверджують, що умови 
МВФ є кабальними і їх виконання призведе до зубожіння населення, до втрати 
економічної самостійності держави, що в кінцевому результаті призведе до 
економічної кризи. Найбільшу увагу резонансу в суспільстві визвали соціальні 
вимоги: підвищення пенсійного віку для громадян, підвищення ціни на газ для 
населення, упорядкування пільг тощо [1, с. 28]. Останнє створює ряд загроз для 
економічної практики України. 

На думку інших вчених, продовження співпраці України з Міжнародним 
валютним фондом може принести користь економіці країни та зміцненню еко-
номічної безпеки. Однак, необхідно впроваджувати різні організаційно-економічні 
заходи, внести зміни до існуючого законодавства, підвищити стимулюючу роль 
держави через удосконалення податкового законодавства тощо [2, с. 123]. 

Варто зазначити, що вирішення цієї дискусії лежить в полі діяльності держа-
ви, запобіжні заходи якої та об’єктивна оцінка вимог МВФ здатні нівелювати 
негативні наслідки співпраці України із цією міжнародною організацією.  

ЛІТЕРАТУРА 

1. Гришина Л.О. Україна та Міжнародний валютний фонд: перспективи 
співпраці / Л.О. Гришина, П.М. Карась // Сталий економічний розвиток. — 2012. 
— № 3. — С. 23 – 30.  

2. Колосова В. П. Розвиток відносин України з міжнародними фінансовими 
організаціями / В. П. Колосова. — К.: НДФІ, 2008. — 232 с. 

3. Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду [Електронний ресурс]. — 
Доступ до ресурсу: http://www.imf.org. 

4. Статистичний щорічник України за 2011 рік / Державний комітет статис-
тики України; [уклад. О.Г. Осауленко; відп. за вип. В.А. Головко]. — К.: Конс., 
2011. — 653 с. 

Науковий керівник: Н.М. Салатюк 



 324 

26. ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ  
В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОГО 
ВИРОБНИЦТВА 
К.В. Маєвська 
Національний університет харчових технологій 

Актуальність дослідження даної теми полягає у тому, що транснаціоналізація є 
однією з ключових характеристик сучасного розвитку світогосподарських процесів. 
Транснаціональна компанія (корпорація) (ТНК) це компанія (корпорація), що володіє 
виробничими підрозділами в декількох країнах. ТНК беруть активну участь у 
міжнародних політичних та економічних процесах. На сьогодні за даними ООН 
нараховується близько 10000 ТНК. Вони є найбільшими експортерами капіталу. На 
долю цих компаній припадає дві третини прямих закордонних інвестицій. В останні 
роки ТНК значно розширили свою діяльність в сфері послуг. 

Однією з основних причин появи транснаціональних корпорацій, що розкриває їх 
суть, є можливість швидкого випуску великої кількості продукції, високий ступінь 
адаптивності до специфічних особливостей національних ринків. 

Транснаціональні корпорації справляють потужний вплив на економіку країн 
що розвиваються. Інвестиції ТНК в багатьох випадках позитивно вплинули на 
структурну перебудову економік цих країн, підвищили їх рівень життя. Проте 
монополістичний характер діяльності ТНК ставить країни в залежність. 

Діяльність транснаціональних корпорацій поширюється практично на всі 
сфери економічної діяльності. Серед пріоритетів у діяльності ТНК є автомо-
більна промисловість, видобуток і транспортування нафти, виробництво 
електронного та електричного обладнання. До цих галузей поступово наближа-
ються компанії комунальної сфери й телекомунікаційного сектора. 

Виділяють три етапи становлення ТНК: 
– перший етап (кінець 19 ст. — початок 20 ст.) — високий рівень концентрації 

капіталу переміщався за національні мережі; 
– другий етап — посилення ролі зарубіжних виробничих підрозділів ТНК; 
– третій етап — сучасний — формування ТНК в країнах, що розвиваються. 
ТНК діляться на три великі групи: 
1) горизонтально інтегровані ТНК — управляють підрозділами, розтало-

ваними в різних країнах, що виробляють однакові або подібні товари; 
2) вертикально інтегровані ТНК — управляють підрозділами в певній країні, 

які виробляють товари, що поставляються в їх підрозділи в інших країнах; 
3) роздільні ТНК — управляють підрозділами, розташованими в різних краї-

нах, які вертикально або горизонтально не об’єднані. 
ТНК класифікують за ступенем об’єднання видів господарської діяльності: 

картель, синдикат, пул, трест, концерн, консорціум, транснаціональні стратегічні 
альянси. 

ТНК є одним з важливих чинників, що впливають на світову економіку. Вони 
забезпечують близько 50 % світового промислового виробництва. На ТНК припа-
дає більше 70 % світової торгівлі. Потужні ТНК мають бюджет, що перевищує 
бюджет деяких країн. З 100 найбільших економік у світі, 52 — транснаціональні 
корпорації, інші — держави. ТНК справляють великий вплив в регіонах, оскільки 
мають значні кошти, вплив на громадськість. 
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Отже, транснаціональні корпорації є потужним «гравцем» на світовому ринку 
і справляють потужний вплив як на міжнародне виробництво в цілому так і на 
економіки окремих країн. 
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27. ЕКСПАНСІЯ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ 
КОРПОРАЦІЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
А.О. Сазонова 
Національний університет харчових технологій 

Однією з ознак наступу ери економічного глобалізму залежить від 
безпрецедентної транснаціоналізації виробництва, торгової та надійної 
банківської діяльності. Під цим терміном розуміється обростання національних 
«батьківських» компаній численними дочірніми фірмами і філіями у різних 
країнах світу. Транснаціональні корпорації (ТНК) перетворилися на головну 
рушійну силу процесу економічної глобалізації. 

Зростання корпорацій в умовах глобалізації стало наслідком їх постійного 
злиття та поглинання, що прослідковується з кінця XIX ст. і по теперішній час. 
Глобалізація визначається об’єднанням компаній різних країн для підвищення 
економічної ефективності. При поглинанні корпорацій інвестори або корпорація 
купують іншу компанію, при злитті — компанії об’єднуються з метою створення 
більшої корпорації. 

Існує два спонукальних фактора до здійснення експансії транснаціональних 
корпорацій в умовах глобалізації. Перший — зовнішній фактор — полягає в 
тому, що глобалізація та макроекономічні зсуви, зміни у конкурентному 
середовищі призводять до зниження ефективності діяльності корпорацій і 
підштовхують їх до прийняття рішень щодо нових шляхів розвитку. 

Другий — внутрішній фактор — полягає в збільшенні своєї частки на ринку 
та зменшенні витрат. 

До основних причин здійснення об’єднання корпорацій та поширення ком-
паній в інших країнах можна віднести: 

1) економічний розвиток країни, на ринок якої вступають транснаціональні 
корпорації; 

2) ліберальність податкового та інвестиційного законодавства; 
3) велика кількість конкурентоспроможних приватних підприємств; 
4) масштабна приватизація, тобто передача контролю над колишнім державним 

підприємством іноземній компанії для більш ефективного розвитку діяльності; 
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5) банкрутство компанії і тому продаж її іноземному інвестору. 
Аналізуючи причини експансії транснаціональних корпорацій, приходимо до 

висновку, що їх поширення та злиття здійснюються з метою об’єднання науково-
технічних, фінансових та трудових ресурсів компаній та отримання на цій основі 
ефекту економії за рахунок масштабу виробництва, доступу на нові ринки, 
прагнення до підвищення ступеня ринкової капіталізації. 

Останнім часом типовою тенденцією стає злиття великих компаній переважно 
однорідного профілю, і придбання транснаціональними корпораціями у свою 
повну чи часткову власність вже існуючих іноземних підприємств. Якщо в 1987 
р. промислово-розвинені країни (а саме, США, Великобританія, Швейцарія, 
Франція, Німеччина та Японія) 38 % прямих іноземних інвестицій направляли на 
створення нових потужностей, то в 1999р. майже всі їх прямі інвестиції пов’язані 
з придбанням компаній. У цьому плані лідирують такі галузі як автомо-
білебудування, фармацевтика, харчова і тютюнова промисловість. 

У малорозвинених країнах, та у тих, що розвиваються операції експансії 
транснаціональних корпорацій здійснюються набагато рідше. Але останнім часом, 
просліджується посилення діяльності щодо поширення транскордонних корпорацій, 
що характеризується масштабною приватизацією, можливістю інвестування. 

Міжнародні угоди зі злиття і придбання значно впливають на приймаючі 
країни і найчастіше призводять до реструктуризації їх економіки. Вони також 
можуть сприяти зміні позицій придбаного підприємства на світових і місцевих 
ринках і об’єднанню міжнародних виробничих, інноваційних і маркетингових 
мереж. Крім того, у процесі поглинань можливий розрізнений розпродаж активів 
фірми, яку купують, так званий «демонтаж активів». Багато індустріальних країн 
не підтримують ідеї захоплення національних підприємств або їхньої власності 
іноземними компаніями. Однак країни, які розвиваються, уразливіші через не 
конкурентоздатність їхніх фірм на міжнародному ринку і більш зацікавлені в 
розвитку підприємництва усередині країни.  

Таким чином, можна зробити висновок, що в міру зростання масштабів глобальної 
економіки, розширенню міжнародного сектора світової економіки країни стали все 
більш економічно залежати від глобальних і транснаціональних корпорацій, які 
нагромадили величезний потенціал і фінансові резерви (резервний капітал), що 
позитивно впливає на економічний стан країни і рівень життя громадян. 
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28. ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ 
ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ 
В.В. Малецький 
Національний університет харчових технологій 

Ефективне входження національної економіки в сучасну світогосподарську 
систему вимагає структурної перебудови народного господарства і його галузей, 
трансформації зовнішньої торгівлі, розвитку експортного потенціалу. Розвиток 
взаємовигідного міжнародного співробітництва відповідає інтересам України. 
Очевидно, що держава не зможе повністю розв’язати економічні проблеми без 
створення умов, що дійсно сприятимуть залученню іноземних інвестицій. 

Іноземний капітал виступає найважливішим засобом забезпечення умов виходу з 
економічної кризи, структурних зрушень у народному господарстві, зростання 
технічного прогресу, підвищення якісних показників господарської діяльності на 
мікро- і макрорівнях. Активізація інвестиційного процесу є одним із найнадійніших 
механізмів соціально-економічних перетворень у державі. Процес вливання інозем-
ного капіталу супроводжується передачею нових технологій і новітніх методів 
менеджменту. Саме під їх впливом трансформується економіка приймаючої країни: 
змінюється її структура і прискорюється розвиток. Активне залучення іноземних 
інвестицій в економіку України потрібне для перетворення її економіки в 
інноваційну. Але на даний момент ситуація з надходженням іноземних інвестицій в 
Україну є несприятливою. Прямі іноземні інвестиції, які характерні для більшості 
розвинених економік світу, в нашій країні є незначними. 

Вивчення соціально-економічних досягнень окремих зарубіжних країн дає 
змогу обґрунтувати переваги та недоліки залучення й функціонування іноземних 
інвестицій. До переваг залучення іноземних інвестицій відносять: створення 
стратегічних альянсів між українськими й зарубіжними підприємствами; 
використання зарубіжного організаційного й управлінського досвіду; збільшення 
обсягів капітальних вкладень; впровадження сучасних технологій; стимулювання 
розвитку експортного потенціалу; підвищення рівня зайнятості та кваліфікації 
робочої сили; прискорення темпів структурної перебудови економіки; підви-
щення ступеня адаптації суб’єктів господарювання до умов конкурентного 
середовища. Серед недоліків виділяють: збільшення залежності країни від 
іноземного капіталу; трансферт частини прибутків за кордон; жорстку 
експлуатацію вітчизняних сировинних ресурсів [2, с. 30]. 

З огляду на досвід залучення іноземних інвестицій в інших країнах 
(насамперед в колишніх соціалістичних) та в Україні, можна назвати такі 
перешкоди у здійсненні цього процесу: відсутність відповідного інвестиційного 
клімату; недосконалість ринкового механізму; нестабільність політичної 
ситуації; відсутність зацікавлених партнерів; нестача привабливих інвестиційних 
проектів; недосконалість податкової системи; відсутність дієвої системи стра-
хування інвестицій; надмірний монополізм в економіці; надвисокий рівень 
інфляції; невирішеність питання щодо приватної власності на землю; некон-
вертованість валюти [1, c. 63]. 

Держава має різні важелі для сприяння залученню іноземного капіталу: 
інформаційне забезпечення; надання податкових пільг; надання митних пільг; 
використання фінансового механізму; державні гарантії (неможливість приму-
сового вилучення іноземного капіталу) [4, c. 64]. 
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Загалом на початок 2012 р. обсяги надходжень прямих іноземних інвестицій в 
національну економіку становили 44,7 млрд. дол. США, більша їх частка 87,2 % 
надходить від країн ЄС та СНД, це свідчить про пожвавлення інвестиційної 
активності в Україні порівняно з попередніми роками, проте інвестиційний 
потенціал все ж таки використовується недостатньо, адже на одного мешканця 
нашої держави припадає 978,5 дол. США, що є значно менше ніж у більшості 
провідних країн світу. Іноземний капітал оминає високотехнологічні галузі 
(станкобудування, авіаційну промисловість, електроніку тощо), хоча саме ці 
галузі в Україні найбільше потребують капіталовкладень для модернізації, 
інтенсифікації та інноваційного розвитку. Основна його частка припадає на 
фінансовий сектор — 33,7 % [3, c. 7]. 

Отже, на даному етапі економічного розвитку Україна перебуває в такій ситуації, 
коли власними силами їй не можливо досягти значних зрушень в соціально-
економічному становищі, тому залучення іноземних інвестицій в національну 
економіку є необхідним для сприяння цього процесу. Проте інвестиційне 
середовище України має дуже багато недоліків, з поміж провідних інвестиційних 
рейтингів вона займає останні місця, але варто пам’ятати й про значний 
інвестиційний потенціал, яким володіє наша держава і, який може активізуватися 
при проведенні ефективної інвестиційної політики з боку держави. 
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29. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО СЕКТОРУ 
УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХНЬОГО 
ВИРІШЕННЯ  
Н. В. Остапенко  
Національний університет харчових технологій 

В умовах посткризового розвитку країна зіштовхнулася з проблемою від-
сутності реально функціонуючої стратегії розвитку зовнішнього сектору 
економіки. Проявами кризового стану останнього є становлення в Україні моделі 
імпортоорієнтованого та боргонакопичувального невиробничого споживання, 
про що свідчать статистичні дані. Так, за даними НБУ валовий зовнішній борг 
України на 01.01.2012 становить 126236 млн. дол. США [1]. Саме тому для нашої 
країни актуальним та важливим є питання переосмислення та переоцінки свого 
розвитку у зовнішньоекономічному секторі. 
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Значний внесок у процес дослідження та вирішення зазначеної вище пробле-
матики зробили такі вітчизняні вчені-економісти як: В.М. Геєць, А.І. Даниленко, 
М.Г. Жулинський, Ю.А. Левенець, Е.М. Лібанова, О.С. Онищенко та інші. 

Вченими названі причини такого становища, серед яких основними є: 
– недооцінка необхідності зовнішньої економічної безпеки; 
– нехтуванням урядом питань необхідності кардинальної корекції існуючої 

структури економіки країни, в якій переважають галузі з низьким технологічним 
укладом та невисоким вмістом доданої вартості, що характеризуються підви-
щеною вразливістю до цінових коливань та негативною динамікою;  

– надзвичайна пасивність уряду та центрального банку країни в аспекті 
поточного регулювання негативних тенденцій платіжного балансу, тощо. 

Для вирішення існуючих проблем зовнішньоекономічної політики Україні 
необхідно: 

– запровадити диференційоване оподаткування (чим вище ступінь переробки 
сировини, тим ставка податку на прибуток нижча) для запобігання закріплення 
міжнародної спеціалізації країни в галузі сировинних постачань з невисокою 
доданою вартістю; 

– сформувати сприятливий інвестиційний режим для переливу капіталу у 
перспективніші та стратегічно вигідніші види економічної діяльності; 

– заохочувати формування широкої мережі добровільних об’єднань, які б 
діяли публічно, мали офіційні закордонні представництва і брали участь у роботі 
відповідних їх профілю міжнародних неурядових організацій з метою впровадь-
ження міжнародних та ділових стандартів у відповідних галузях; 

– сформувати адекватне правове середовище для формування ТНК, здатних 
витримувати міжнародну конкуренцію в сучасних галузях виробництва (авіакос-
мічна, електронна, фармацевтична, хімічна тощо); 

– заключити угоди про співпрацю із ключовими зарубіжними країнами, де 
працевлаштовані українські громадяни з метою посилення позитивного впливу 
руху грошових коштів за статтями «доходи» та «поточні трансферти», спро-
щення і здешевлення переказу в Україну зароблених закордоном коштів; 

– врахувати у довгостроковій перспективі зростаючу роль у світі екологічної 
складової виробництва будь-якої продукції. 

Отже, вирішення проблем розвитку зовнішнього сектору економіки України 
має включати відхід від односторонньої експортної орієнтації економіки Украї-
ни, значне підвищення внутрішнього попиту та збільшення частки високотех-
нологічних товарів та послуг. 
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30. ОСОБЛИВОСТІ ВАЛЮТНОЇ 
ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 
К.В. Рог  
Національний університет харчових технологій 

Валютний курс є одним з найголовніших макроекономічних показників. Через 
курс національної валюти центральний банк впливає на стан платіжного балансу 
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країни, а також використовує його як інструментарій монетарної політики. 
Валютний курс відображає взаємодію національної та світової економік, регулює 
діяльність багатьох економічних сфер. 

Проте, зміни валютного курсу не завжди є явищем позитивним і можуть 
призвести до непередбачуваних наслідків у різних сферах економіки.  

Важливим є також визначення впливу діяльності банківської системи на валют-
ний курс гривні, адже в наш час банківський сектор посідає одне з найвагоміших 
місць у фінансовій та економічній системах. Результати діяльності даного сектору 
стосуються майже всіх сфер економіки і тому кризи банків можуть призвести до 
руйнування економічної системи або до значного її ушкодження.  

В останнє десятиліття валютний курс гривні часто змінювався. Найбільші 
коливання валютного курсу гривні щодо долара США, євро і російського рубля 
відбувалися у 1998 – 1999, 2005 та 2008 роках.  

Загалом можна виділити такі основні чинники негативного впливу на 
динаміку валютного курсу: падіння ВВП; дефіцит торговельного балансу; значні 
обсяги бюджетного дефіциту та проблеми, пов’язані з ефективністю бюджетних 
витрат; зростання заборгованості уряду, зокрема зовнішньої; криза ринку 
облігацій внутрішньої державної позики; світова фінансова криза; відсутність 
структурної перебудови економіки (один із чинників браку реальних інвестицій).  

Проте з часом практика підтвердила, що девальвація курсу була об’єктивно 
необхідною і пішла на користь сім суб’єктам валютного ринку. Експортери 
збільшили обсяги продажу валюти, що зумовило зростання її пропозиції і дало 
змогу НБУ істотно поповнити валютні резерви. Крім того, зростання обсягів 
продажу сприяло збільшенню доходів банків. 

Вагома зміна курсу гривні щодо долара США ідбулася у 2008 р. — спершу 
гривня частково ревальвувала, а потім різко девальвувала, сколихнувши цим усю 
країну. Основною причиною була глобальна фінансова криза, яка вплинула на 
український внутрішній ринок, призвівши до різкого обвалу курсу гривні, зростання 
курсу долара США та кризи банківської системи. Високі темпи девальвації 
національної валюти були зумовлені багатьма чинниками. Аналіз подій і вжитих в 
економіці країни заходів свідчить, що різке знецінення обмінного курсу національної 
валюти стало для монетарних органів влади несподіваним явищем. Проте певні 
проблеми накопичувалися роками і загострилися під час глобальної фінансової 
кризи. Такі зміни валютного курсу гривні були спричинені не лише макроеконо-
мічними чинниками, але й впливом інших, не менш вагомих чинників, в тому числі 
й проблемами банківського сектору. 

Для стабілізації обмінного курсу гривні Національний банк України продов-
жував регулярне проведення інтервенцій з продажу іноземної валюти.  

Протягом 2011 року міжбанківський валютний ринок України продемонст-
рував наочні ознаки стабілізації. На ньому, зокрема, спостерігалося домінування 
пропозиції іноземної валюти над попитом. Крім того, відбулося поступове 
підвищення ринкових котирувань гривні.  

Безпосередніми чинниками зазначених зрушень стали відновлення зростання 
середньоденних надходжень іноземної валюти, обсяги яких збільшилися на  
14,6 % та уповільнення відтоку іноземної валюти на користь нерезидентів. 

Таким чином, на міжбанківському валютному ринку України вперше після 
2008 року сформувалася чиста пропозиція іноземної валюти, середньоденний 
обсяг якої у лютому 2011 р. становив 0,4 млн. дол. США. За цих умов 
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Національний банк України отримав можливість активізувати купівлю іноземної 
валюти. [1, с. 211] 

Чиста купівля населенням валюти наприкінці 2012 року склала 1 млрд 801,6 
млн дол. Згідно з повідомленням, обсяг валюти, купленої банками у населення, 
склав 1 млрд 108 млн дол., обсяг валюти, проданої населенню, — 2 млрд 909,6 
млн дол. Таким чином, купівля валюти населенням виросла в 2,5 рази, порівняно 
з 722,8 млн дол. на початок 2012 р. Банківські вклади фізичних осіб у вільно-
конвертованих валютах виросли на 502,7 млн дол. і на 1 вересня 2012 р. склали 
20 млрд 514,2 млн дол. [2] 

Отже, першочерговими заходами для стабілізації ситуації на валютному 
ринку повинні стати: скорочення обсягів підтримки ліквідності банківської 
системи та встановлення жорсткого контролю за коштами рефінансування; 
посилення ролі валютних обмежень у системі валютного регулювання НБУ; 
заборона надання кредитів в іноземній валюті позичальникам, які не мають 
валютних доходів; розробка НБУ рекомендацій для комерційних банків щодо 
зниження відсоткових ставок за валютними депозитами; заборона будь-яких 
розрахунків на території України в іноземній валюті. Єдиним засобом платежу 
повинна стати національна валюта. 
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31. НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ 
СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ 
І.О. Гринь 
Національний університет харчових технологій 

Споживча кооперація України є однією з організацій загальнодержавного 
масштабу з достатньо високим рівнем відповідальності перед суспільством і 
соціально спрямованою діяльністю. Реформування споживчої кооперації зумов-
лено як об’єктивними процесами у суспільних відносинах, так і поточним станом 
системи, позитивними прикладами реорганізації споживчої кооперації зарубіж-
них країн. Нерегулярне становлення українського ринку, зростання конкуренції 
всередині системи споживчої кооперації послабили економічні зв’язки, 
зменшили обсяги і показники господарської діяльності; приватні вітчизняні і 
іноземні товаровиробники і торговельні мережі активізували витіснення під-
приємств споживчої кооперації. Подальша реформа стане закономірним і 
послідовним кроком з реалізації перспективної соціально орієнтованої моделі 
споживчої кооперації України — перетворення системи кооперації на сучасну 
економічно потужну організацію з високим рівнем соціальної відповідальності, 
яка є ядром кооперативного руху. 

Подальше реформування сучасної системи споживчої кооперації здійсню-
ється за такими основними напрямами [2]:  
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І. Підвищення ефективності господарської діяльності — враховуючи обме-
женість ресурсів, спілкам і підприємствам споживачах товариств необхідно 
визначитися з господарськими пріоритетами, перепрофілювати або відмовитися 
від нерентабельних і збиткових галузей; зосередитись на традиційно сильних 
сторонах кооперації (роздрібна торгівля, оптово-логістична діяльність, ринкова 
торгівля і ринкові послуги) через модернізацію підприємств, концентрацію 
діяльності, раціональне розташування, диверсифікацію виробництва, впровад-
ження конкурентних стратегій боротьби. 

ІІ. Удосконалення кооперативної політики і організаційної роботи — основ-
ною метою нової кооперативної політики має стати повернення споживчої 
кооперації до своєї первинної ідеї як задоволення споживчих очікувань і потреб 
пайовика-споживача. 

ІІІ. Удосконалення організаційно-правової форми системи споживчої коопе- 
рації — споживча кооперація України історично сформувалась як складна 
багаторівнева система споживчих товариств, їх спілок та створених ними 
підприємств та установ; така внутрішня структура формувалася протягом багатьох 
десятиліть, виходячи з особливостей… середовища та внутрішніх потреб кооперації. 
Але неповна адаптованість до умов ринку зумовила деформацію підходів до 
управління споживчою кооперацією: почав втрачатися баланс між централізацією у 
прийнятті управлінських і господарських рішень, така ситуація призвела до 
напруженості в системі, управління темпів розвитку, зловживань. Сьогодні устрій 
системи… не в повній мірі відповідає положенням Закону України «Про споживчу 
кооперацію» — в існуючій системі споживчі товариства є прямими засновниками 
райспоживспілок, це зумовлює суперечливість дій останніх і загрожує цілісності 
базовому рівню системи кооперації. 

ІV. Лібералізація механізму використання і майна — з 2003 р. діє Закон 
України «Про кооперацію» [1], який врегулював питання майна і власності, 
взаємовідносини між суб’єктами кооперації, враховуючи багаторічний досвід 
інших держав світу про майно споживчої кооперації, але стали гальмувати 
ринкову мобільність розподільних і обмінних відносин. Базова концепція 
неподільного майна стала формальним показником володіння майном: 
нормативні акти значно обмежували права споживчих товариств. Зношування 
обладнання, перетворення його на неліквідне майно призводить до накопичення 
в системі зношених фондів, потребує коштів на забезпечення і не цікавить 
сторонніх інвесторів, що негативно позначається на ефективності господарської 
діяльності — суб’єкти господарювання змушені підтримувати малоприбуткові 
об’єкти, утримувати занадто багатопрофільну структуру підприємства, виму-
шено відмовляючись від прискореного розвитку окремих пріоритетних напрямів. 
Таким чином, стало необхідним переглядання концепції і принципів формування 
неподільного майна. Визначення необхідного мінімуму, який забезпечуватиме 
діяльність системи, налагодження економічних зв’язків загальнодержавного 
рівня потребує нового поняття — стратегічне майно; решта основних фондів 
складає нестратегічне майно, яким споживчі товариства, їх спілки та підпри-
ємства можуть вільно розпоряджатися. Реалізація цього напряму реформування 
зміцнить інститут власності, поліпшить імідж споживчої кооперації, зміцнить 
інвестиційні можливості споживчої кооперації України. 
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32. КРЕДИТНА КООПЕРАЦІЯ ЯК ФАКТОР 
СТАБІЛІЗАЦІЇ СФЕРИ ПОСЛУГ  
С.В. Волощук, Є.В. Чайка 
Національний університет харчових технологій 

Кредитна кооперація є одним з потужних мультиплікаторів регіонального 
економічного зростання, каталізатором конкурентоспроможності деяких секторів 
економіки та потужним джерелом фінансуванням малого і середнього бізнесу. За 
20 років кредитні спілки в Україні набули важливої соціальної функції, проте 
їхній потенціал ще далекий від рівня внаслідок недосконалої нормативно-
правової бази та організації самої системи. В умовах фінансовї нестабільності 
кредитна кооперація довела свою життєздатність і надійність — рівень проб-
лемних кредитів у спілках становив до 30 %, тоді як у банківській системі 
України цей показник у 2012 р. сягав 50 %. Сьогодні лише 25 % усіх кредитних 
спілок входять до складу ВАКС, яка має 55 % обсягів на всьому ринку кредитної 
кооперації. НЮУ пропонує ліквідувати кредитні спілки як вид фінансової 
установи через заборону внесків на депозитні рахунки, що значно скоротить 
обсяг кредитування і зменшить чисельність членів. 

Станом на 06.2012р. ВАКС об’єднувала 149 кредитних спілок з їх 501 тис. 
осіб активи КС становили 848,3 млн. грн. Загальний обсяг кредитного портфеля 
КС склав 778,8 млн. грн.; важливо, що при збільшенні загального кредитного 
портфеля КС спостерігається зменшення частки заборгованості за проблемні 
кредити. У структурі кредитного портфеля тривалий час переважають споживчі 
кредити (63 %), частка житлових кредитів становить 21 % портфеля, комерційні 
кредити — 8 %, кредитування ведення селянських і фермерських господарств — 
по 4 %. Загальний капітал КС становив 220 млн. грн., його зростання на 23 млн. 
грн.. з 01.2012 р. відбулось за рахунок збільшення обсягу резервного капіталу.[1] 

Зростання депозитного портфеля та поліпшення його диверсифікації приво-
дить до підвищення ефективності кредитної одиниці. 

Держава не залишила без уваги розвиток системи кредитної кооперації. 
Окремо, цілеспрямовано у «Програмі економічних реформ на 2010 – 2014 рр.» 
сказано про необхідність конкурентоспроможної, ефективної системи кредитної 
кооперації — насамперед, це доповнення у законодавчу базу, зокрема: 

а) запровадження диференційованих регуляторних вимог для окремих катего-
рій кредитних спілок з урахуванням фінансових та операційних ризиків; 

б) удосконалення системи державного регулювання і нагляду за діяльністю 
кредитних спілок, у т. ч. при залученні внесків населення; 

в) запровадження дієвих механізмів виведення неплатоспроможних кредит-
них спілок із ринку фінансових послуг; 
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г) запровадження механізмів саморегулювання КС з метою забезпечення 
рентабельності операцій і уникнення банкрутства; 

д) створення умов для функціонування другого рівня системи кредитної 
кооперації — кооперативних банків та об’єднаних КС, сервісної інфраструктури 
ринку кредитних спілок. 

Сфера послуг — це частина економіки, у якій реалізується продуктивна 
праця; включає широкий спектр комерційних і некомерційних послуг; має 
змішану направленість і соціальне значення, надає побутові, транспортно-
пасажирські, житлово-комунальні, туристичні, медичні, правові, санаторно-
оздоровчі, рекламні, освітянські, торгівельні послуги, а також послуги зв’язку, 
фінансові, страхові, банківські, енергопостачальні, інформаційні та декілька 
інших. Узагальнюючи різні класифікації послуг, можна назвати типи послуг — 
виробничі, споживчі та управлінські. Будь-які послуги завжди повинні бути 
безпечні для споживача — саме це є базою для загального рівня якості, що в 
подальшому формує систему якості сфери послуг. Якість послуг населенню 
складається з наступних понять — якість обслуговування, стандарт обслуго-
вування, стандарт обслуговування та контроль за якістю послуги. 

Вплив сфери послуг на суспільство зумовлено її функціями:1) економічна — 
збільшення ВВП, сприяння диверсифікації виробництва, поповнення фінансів 
регіону, економія доходів населення; 2) соціальна — отримання доходів, 
забезпечення зайнятості, збільшення вільного часу; 3) політична — формування і 
відтворення верств середнього класу.[2] 

Особливе місце займає сфера послуг у межах споживчої кооперації України. 
У 2011р. була прийнята «Програма розвитку сфери послуг у системі споживчої 
кооперації України на 2011 – 2015 рр.». Обсяги її діяльності співставленні з обо-
ротом двох важливих галузей — виробництво і заготівлі, але темпи зростання 
відчутно вищі. Вона спрямована на прискорений розвиток галузей 
господарювання — торгівлі, ресторанного господарства, заготівель, освіти, 
готелів, сфери відпочинку. Лідерами у розвитку за підсумками минулого року є 
побутові комплекси Вінницької, Дніпропетровської, Черкаської, Луганської ОСС 
і Крим — споживспілки; прискорюється зростання обсягів фармацевтичних, 
ветеринарних, стоматологічних і проектувальних послуг. 
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33. ОРГАНІ3АЦІЯ КОНТРОЛЬНИХ СОЮ3ІВ 
МОЛОЧНОТОВАРНИХ ГОСПОДАРСТВ  
ТА РОЛЬ КОНТРОЛЬ-АСИСТЕНТІВ В 
ЇХНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
Т.В. Копійка  
Національний університет харчових технологій 

Так звані «молочні кризи», які подекуди виникають в торговельних стосунках 
України з імпортерами нашої молочної продукції наносять значних збитків вітчиз-
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няному виробнику у зв’язку зі звуженням для них ринку збуту. Проте зведення 
складнощів в роботі вітчизняних молочнопереробних підприємств виключно до 
відмови зарубіжних імпортерів купувати українські молокопродукти є підхід неда-
лекоглядний і безвідповідальний, такий, що проблеми не вирішує. 

Головна причина кризового стану нашого молочнопереробного виробництва 
криється у відсутності чітко сформульованої вітчизняної концепції конкуренто-
спроможного розвитку галузі, що унеможливлює диверсифікацію виробництва й збуту 
її продукції на зовнішніх ринках і, як наслідок, закономірно викликає однобічну 
збутову орієнтацію, яка, природно, діяти може тільки до пори, до часу, що власне й 
відбувається. Сутність такої концепції полягає в розробці методів і шляхів створення 
нових організаційних форм ведення сільгосппідприємств, включаючи молочно товар-
ний сектор, притаманно до сучасних ринкових вимог господарювання. Попередньо 
необхідно вивчити історичний досвід досягнення сучасного високого рівня розвитку 
АПК в передових індустріально-аграрних країнах. Зокрема, відомо, що шлях до 
високорентабельного молочнопереробного виробництва в таких країнах як Данія, 
Швеція, Норвегія, Німеччина, Фінляндія та ін. починався ще на межі ХІХ/ХХ ст. зі 
створення контрольних союзів молочнотоварних господарств. Організація конт-
рольних союзів здійснювалася на основі статуту, в якому вказувалися мета і термін 
їхнього господарювання, правила вибору керівних органів і представників до них, 
ревізійної комісії та їхні повноваження, визначалися дати початку і закінчення 
господарського року, строки і правила скликання, підготовки, кворуму й проведення 
загальних зборів, форми і порядок звітності на них, принципи представництва при 
голосуванні, права і обов’язки членів, їхня кількість, правила їхнього входу-виходу в(з) 
товариство(а) та звернення стосовно предметів обговорення на зборах, розміри 
членських внесків, організація і внутрішнє облаштування товариств, придбання 
необхідного обладнання для контролю якості продукції, порядок здійснення грошових 
витрат і розрахунків, вирішення майнових питань, в т.ч. в разі прийняття рішення про 
закриття товариства (порядок якого був також передбачений) та можливі інші. Подібні 
статути були типовими в контрольних союзах різних країн.[1] 

Головна ж мета контрольних союзів за Н. Ханссоном й К. Вульфом полягає в 
тому, щоб створити можливість доходного ведення молочного господарства. Для 
цього в господарствах потрібно постійно добиватися покращення порід великої 
рогатої худоби, попередньо проводячи ретельні спостереження над молочною 
продуктивністю у взаємозв’язку з раціоном кормління окремих корів. М.М. Кажанов 
до цього додає: правильний догляд й кормління худоби мають супроводжуватися 
правильними записами й обліком за приходами-витратами господарства, правиль-
ним підбором й відбраковкою племінної худоби. Задля реалізації головної мети 
вказані дії необхідно здійснювати об’єктивно, неупереджено, що в свою чергу 
незбіжно викликає необхідність запрошення в господарство стороннього спеціаліста 
зі спеціальною освітньою підготовкою і певним кваліфікаційним рівнем як 
практичного господаря — контроль-асистента. Тому норма про обов’язкову наяв-
ність в контрольних союзах контроль-асистентів прописувалася і виділялася в їхніх 
статутах особливо. Згідно зі статутними правилами контрольних союзів за конт- 
роль — асистентами закріплялися задачі призначення й виявлення кормових 
раціонів, щоперіодичне зважування молока й забирання проб окремих удоїв кожної 
корови, виявлення жирності за спеціальними науковими методиками за допомогою 
спеціального обладнання, добросовісне проведення обліку, занесення його до 
спеціальних книг й рахівні формуляри контрольного товариства. 
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В системі підготовки контроль-асистентів передбачалося проходження сільсь-
когосподарських шкіл, де вивчалися основні наукові напрями розвитку сільсь-
кого господарства, та спеціалізовані курси в напрямку практичного молочарства 
(від одного до півтора місяців). 

З усього вищесказаного випливає той факт, що контрольні товариства давали 
цінні відомості відносно користувального значення по кожній окремій групі худоби 
й були, таким чином, важливим фактором сприяння правильному підбору тварин. 
Своєю підвищеною увагою до господарств й індивідумів контрольні союзи сприяли 
кращому догляду за худобою, більш здоровому її кормлінню й більш ретельному 
відбракуванню, чим створювали господарську основу для доходного й гігієнічного 
тваринництва в цілому, й молочнотоварного господдарства, зокрема. Тому логічно, 
що прийоми ведення господарства в контрольних союзах в тваринництві згодом 
поширилися й на інші різновиди сільгоспвиробництва, поступово постійно 
еволюціонізуючи сприяли формуванню сучасних цивілізованих форм ведення 
аграрного сектору в економічно розвинених країнах. 
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34. ПРОЦЕС БАНКРУТСТВА 
ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 
М.К. Римаренко 
Національний університет харчових технологій 

Банкрутство підприємств в Україні є поширеним явищем сьогодення. 
Світова економічна криза, нестабільність економічного і політичного 
середовища в країні, недосконалість правового та податкового законодавства 
призвели до збільшення кількості неплатоспроможних підприємств, які 
прямують до банкрутства, що призводить у більшості випадків до ліквідації 
таких підприємств. 

Загалом банкрутство є регулятором ринкової економіки, основне призначення 
якого полягає у «відсіюванні» неефективних, неплатоспроможних та збиткових 
суб’єктів підприємницької діяльності.  

Актуальність проблеми банкрутства підприємства в Україні особливо 
загострюється у зв’язку з кризовими явищами в економіці країни як в цілому, так 
і на рівні кожного окремого підприємства. 

До недавнього часу для більшості суб’єктів господарювання процеси 
банкрутства були мало відомі. Характерними ознаками фінансової кризи 
підприємства є скорочення попиту на його продукцію, і, як наслідок, зниження 
обсягів виробництва; зростання заборгованості постачальникам, держбюджету та 
банкам; затримки з виплатою заробітної плати працівникам [1, с. 85]. Кількість 
таких підприємств в економіці України з кожним роком неухильно зростає.  

Отже, для більшості українських підприємств характерним є більш або менш 
однакове коло проблем: 

– зміна економічного середовища, в якому вони існують;  
– втрата традиційних ринків збуту власної продукції;  
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– зміна системи планування і, як результат — порушення ритмічності 
виробничої діяльності;  

– нестабільність правового поля [2, с. 220].  
Наслідки банкрутства взагальному є негативними для України: зменшується 

кількість підприємств, що призводить до зменшення пропозиції товарів, робіт чи 
послуг, зростає рівень безробіття і виплат безробітним, зменшуються податкові 
надходження до держбюджету. 

Щоб процеси банкрутства господарюючих суб’єктів завдавали найменшої 
шкоди економіці держава повинна активно виконувати свою регулюючу роль у 
формуванні відносин власності. А для цього необхідно мати відповідну зважену 
законодавчу базу.  

Визначаючи банкрутство як кризовий стан потрібно розробити чіткі методи 
антикризового фінансового управління. Така система повинна складатися як на 
рівні підприємства, так і на загальноекономічному.  

Ринкова економіка повинна виробити обширну систему фінансових методів 
попередньої діагностики і можливого захисту підприємства від банкрутства та 
кризових явищ. Cвоєчасне виявлення кризового стану підприємства, його облік 
та всебічний аналіз дозволяють попередити неплатоспроможність підприємства 
на ранніх етапах, в рамках ще непорушеної справи про банкрутство.  

Також можна запропонувати такі напрями антикризового управління:  
1. Аналіз руху акцій корпорації на вторинному ринку, проведення заходів по 

вдосконаленню;  
2. Аналіз менеджменту підприємства, проведення заходів, спрямованих на 

його підвищення;  
3. Спеціальний аналіз співвідношення боргових зобов’язань;  
4. Розробка і виконання програми не нарощування боргів;  
5. Розробка й здійснення програми погашення боргів; 
6.Розробка та здійснення програми залучення інвестицій;  
7. Розробка та вибір варіантів санації підприємства [3, с. 127; 4, с. 46].  
Таким чином, в Україні з переходом до ринкової економіки об’єктивно 

склалися умови порушення діяльності підприємств, через що дуже вірогідною 
стає ситуація банкрутства. Виходом зі становища, яке склалося серед українсь-
ких підприємств можна вважати систему антикризового регулювання, при 
ефективному впровадженні якої можливе сприяння збереженню та розвитку 
промислового потенціалу країни.  
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23.2. ПІДСЕКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ 
 
Голова підсекції — проф. С.О. ГУТКЕВИЧ 
Секретар підсекції — О.Г. ЗАНОЗОВСЬКА 

Ауд.В-403 

1. МОТИВАЦІЯ ЯК ФУНКЦІЯ 
УПРАВЛІННЯ ЯІСТЮ ПРОДУКЦІЇ 
Л.А. Андросюк  
аспірантка кафедри ОВПК, НТУУ «КПІ» 

Під мотивацією розуміють сукупність внутрішніх та зовнішніх рушійних сил, 
що спонукають особу до діяльності, задають межі та форми діяльності та 
надають їй спрямованості, орієнтованої на досягнення визначених цілей. 
Розрізняють внутрішню та зовнішню мотивації. Зовнішня мотивація — це засіб 
досягнення цілі, наприклад, отримати дохід або визнання, тощо. При цьому, вона 
може використовуватись в двох напрямах: як стимул при очікуванні переваг — 
принцип надії; як засіб тиску при очікуванні недоліків — принцип страху.  

Зовнішня мотивація безпосередньо впливає на поведінку, але ефективність її 
дії обмежена, поки вона сприймається як стимул або засіб тиску. Важливим 
фактором є мінливість мотиваційного процесу, який залежить від того, які 
потреби його ініціюють. Проте, самі потреби знаходяться між собою в складній 
взаємодії, часто протирічать друг другу, або навпаки, посилюють дію окремих 
потреб. При цьому, складові цієї взаємодії можуть змінюватиcь в часі, змінюючи 
напрям та характер дії мотивів, тому навіть за найглибшого знання мотиваційної 
структури особи, мотивів її діяльності, можуть виникати непередбачувані зміни в 
поведінці та непередбачувана реакція з його сторони на мотивуючі дії. Ще одним 
фактором, що робить мотиваційний процес менш передбачуваним є відмінність 
мотиваційних структур окремих осіб, різна ступінь впливу однакових мотивів на 
різних осіб, різна ступінь залежності дій одних мотивів від інших. Однак, 
мінімізувати вплив цих факторів можна, якщо об’єднати різні мотиви в певні 
групи та сформулювати загальні правила роботи з такими групами мотивів. 

Нами було проведене дослідження мотивації поліграфічного підприємства 
щодо впровадження та функціонування системи управління якістю продукції. 
Важливою умовою побудови дієвої та ефективної системи управління якістю є 
наявність мотивів, зокрема мотивів власне створення даних систем, які можна 
розділити на дві групи, що визначаються відносно підприємства зовнішніми та 
внутрішніми факторами. До внутрішніх факторів відноситься мотивація на 
формування підприємством конкурентних переваг на основі створення та 
сертифікації СУЯ. В основному, дана мотивація визначається можливістю 
отримання сертифікату, який в кінцевому випадку і зумовлює конкурентні 
переваги. До внутрішніх факторів відноситься мотивація на мобілізацію внут-
рішніх резервів підприємства, пов’язаних з вдосконаленням системи управління, 
концентрацією зусиль у сфері забезпечення якості продукції і на цій основі 
підвищення прибутку та зростання суми активів підприємства [2].  

Проведене дослідження мотивації створення та сертифікації систем управ-
ління якістю на відповідність вимогам міжнародним стандартам ІСО серії 9000 
на вітчизняних та іноземних підприємствах дає можливість виділити мотиви, які 
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орієнтують підприємство на створення та сертифікацію систем управління 
якістю та розглянути можливі сценарії їх реалізації, як з позитивної, так і з 
негативної сторін. Аналіз показав, що головним мотивом створення системи 
управління якістю на поліграфічному підприємстві, під впливом зовнішніх 
факторів, є отримання сертифікату. 

Мотиви для сертифікації полягають в наступному [1]: 
– підприємство укріплює довіру до себе зі сторони замовників; 
– підприємство укріплює власну впевненість у здатності виконати встановлені 

вимоги; 
– зменшуються витрати та строки на обов’язкову сертифікацію продукції; 
– завдяки підвищення довіри замовників та споживачів досягається: можливість 

розширення об’ємів поставок та підвищення цін на продукцію, зниження витрат на 
обов’язкове страхування, можливість більш легкого доступу до кредитів 

Окрім того, наявність сертифікату може розглядатись як обов’язкова умова, 
наприклад для отримання держзамовлення, ліцензії, участі у тендері, відбору 
постачальників, можливості страхування, кредитування, тощо, так і як добровільний 
захід підприємства (забезпечення гарантії якості, засіб вирішення спорів).  

Як показує досвід функціонування вітчизняних поліграфічних підприємств, 
зовнішня мотивація може діяти тільки короткочасно і періодично як спону-
кальний та допоміжний захід. Дійсну користь для системи якості може принести 
тільки створення внутрішньої мотивації на підприємстві, у взаємодії в зов-
нішньою та її підтримка і збереження. Необхідно сформувати впевненість в тому, 
що вона доцільна та значима для підприємства та працівників, виробити у 
останніх почуття відповідальності та прагнення до активної участі в її реалізації.  
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2. ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЗМIНИ 
ЦІН В МІЖНАРОДНІЙ ЕКОНОМІЦІ 
Ю.В. Баландіна 
Міжнародний університет фінансів 

Ціна і цінова політика — основні складові діяльності підприємства, роль яких 
дедалі зростає. Від цін багато в чому залежать досягнуті комерційні результати, а 
вірна або помилкова цінова політика надає довгострокове (позитивне чи негативне) 
вплив на всю діяльність виробничо-збутового комплексу промислової фірми. 

Принципи і методи формування цін в умовах централізованої економіки 
України будуються на тому, що вони визначаються на підприємстві, тобто у 
виробництві, і нерідко до початку випуску продукції. Такий підхід неминуче 
призводить до того, що за базу цін приймаються витрати на виробництво. Звід- 
си — панування витратного методу ціноутворення, який піддавався критиці ще в 
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умовах планової економіки. При такому підході до побудови цін ринок робить 
дуже слабкий вплив на рівень і динаміку цін. У кращому випадку він фіксує 
ступінь попиту на товар при вже встановленій ціні. 

Фактори за ступенем впливу на рівень установлюваної ціни розташовують 
наступним чином [4]: 

– витрати виробництва; 
– ціни конкурентів-експортерів у дану країну; 
– ціни місцевих фірм-конкурентів; величина попиту; транспортні витрати; 
– надбавки і знижки на користь посередника; ввізні мита й інші збори; 
– реклама та інші елементи стимулювання збуту. 
Значну роль у зміні ціни має інфляція. Класична інфляція, яка викликається 

надмірною емісією грошей в умовах дефіциту державного бюджету (військово-
інфляційна кон’юнктура), зробила менший вплив на ціни світового ринку, 
виражені в доларах. 

Інфляційного зростання витрат на одиницю продукції і цін протистоїть 
підвищення ефективності виробництва. При цьому для успішної боротьби з 
інфляцією попиту необхідно переходити від дефіцитного до профіцитним балан-
суванню державного бюджету, а інфляція пропозиції нейтралізується в міру 
зниження матеріаломісткості та енергоємності виробництва. 

Розрізняють адміністративні та економічні важелі формування цін. Адмініст-
рування цін полягає в тому, що господарюючі суб’єкти за правом власності на 
свої товари вольні за своїм розсудом призначати і змінювати чи не змінювати 
ціни, маючи на увазі чи незважаючи на мінливу кон’юнктуру. Державні установи 
у межах повноважень, визначених законом, можуть обмежувати господарюючі 
суб’єкти щодо зміни цін на товари стратегічного значення аж до повного 
заморожування їх. Економічні важелі впливу на ціни пов’язані з використанням 
об’єктивних закономірностей ціноутворення для стабілізації цін або їх зміни в 
потрібному напрямку. Сюди відносяться заходи, що дозволяють знизити витрати 
на одиницю продукції, а також заходи щодо зміни обсягу пропозиції або попиту, 
включаючи регулювання грошово-кредитної маси. 

Інфляційне підвищення світових цін, виражених у доларах або в перерахунку 
на долари, пов’язане зі зміною внутрішньої купівельної спроможності долара, 
який при цьому залишається ключовою валютою міжнародних розрахунків. 
Частково причиною зниження купівельної спроможності долара може бути 
дефіцитне фінансування державних видатків за рахунок надлишкової з точки 
зору забезпечення стабільності купівельної спроможності грошової одиниці 
емісії грошей. Революція світових цін сталася після того, як, в умовах злету цін 
на нафту, Федеральна резервна система США відмовилася в 1973 р. від 
фіксованого курсу долара по відношенню до золота, встановленого за Бреттон-
Вудської угоди 1944 р. про створення міжнародної валютної системи. Відмова 
США від фіксованого курсу долара означав визнання неминучості різкого 
зниження купівельної спроможності долара через нового масштабу цін на нафту 
(тоді ціни протягом декількох місяців підвищилися приблизно в 6 разів). 
Неминучість багатократного підвищення цін у найближчі роки американські 
фахівці пророкували вже в 1968 р. на сесії нафтового комітету ОЕСР [2]. 

Держава впливає на співвідношення попиту і пропозиції головним чином за 
рахунок зміни попиту методами бюджетної та грошово-кредитної політики. 
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Найефективнішим методом впливу на ціни в середньостроковій і довгост-
роковій перспективі є заходи по зниженню витрати ресурсів на одиницю 
продукції. Створенню відповідних технологій сприяє зростання фінансування 
наукових досліджень і розробок, стимулювання вкладень в нові галузі 
виробництва, зниження податкових ставок для обробної промисловості. Навпаки, 
держава може збільшити податки і збори на експортовану або імпортовану 
продукцію сировинних галузей. Це робиться, щоб, з одного боку, знижувати 
податковий тягар для обробної промисловості, а з іншого боку, стимулювати 
матеріало- та енергозберігаючі заходи. 

Ціна в конкретній угоді багато в чому залежить від умов її укладення, у тому 
числі від якісних особливостей реалізованого товару, умов відвантаження та 
платежу, розміру партії, що відвантажується, характеру відносин між продавцем 
і покупцем. Множинність цін у міжнародній торгівлі насправді відображає 
різноманіття умов, при яких здійснюються акти купівлі-продажу. Відстеження 
тенденцій зміни світових цін вимагає порівняння цін на товари незмінної якості 
та незмінних умов відвантаження і платежу. 

Таким чином, у світовій торгівлі почала XXI в. діє складна система цін, які 
змінюються під впливом широкої сукупності різноманітних факторів — 
ціноутворюючих факторів. 
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3. МІЖНАРОДНЕ НОРМАТИВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ЯК СКЛАДОВА 
ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ 
ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Й ЗАХИСТУ  
ПРАВ ТА СВОБОД ГРОМАДЯН 
В.О. Веклич 
Національний університет харчових технологій 

Поняття «продовольча безпека» у спеціалізованій юридичній літературі пояс-
нюється як стан розвитку суспільних відносин, за якого сукупність правових, 
соціально-політичних, економічних, науково-технічних, організаційних, ін фор-
маційних та інших заходів спрямована на забезпечення фізичної та економічної 
доступності населення до продуктів харчування, що є безпечними для життя та 
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здоров’я, запобігання та подолання надзвичайних продовольчих ситуацій. 
Відображає стан розвитку та відповідну структуру суспільних відносин на 
певному етапі розвитку продовольчого ринку. Головними суб’єктами яких є 
громадяни України, інші фізичні, юридичні особи та держави. Життя та здоров’я 
людей, безпечні для життя та здоров’я продукти харчування становлять основний 
зміст цього поняття. Відтак, ці відносини зумовлюють необхідність забезпечення 
права громадян на продовольчу безпеку, якому кореспондує обов’язок інших 
фізичних і юридичних осіб, держави дотримуватися та створювати необхідні 
умови щодо реальності вказаного права. 

Загалом таке бачення цілком співвідноситься з основною метою функції 
держави щодо забезпечення й захисту прав і свобод людини і громадянин, яка 
покликана завдяки комплексу сталих функціонально-попереджувальних заходів, 
сукупності визначених правових інструментів і засобів регулювання процесів у 
сфері прав і свобод людини і громадянина, окрім гарантування загальнолюдських 
цінностей та спрямовування взаємодії державних органів і установ, створювати 
за участю та підтримки громадян максимально сприятливі і оптимально 
економічні, соціальні, політичні та інші умови задля повноцінного збалансо-
ваного і гармонічного розвитку людини, суспільства та самої держави. Таким 
чином, враховуючи, що продукти харчування складають основу життєдіяльності 
людини, правові інститути цієї функції («розробки», «заохочення», «гаранту-
вання», «реалізації», «охорони», «моніторингу», «захисту», «відновлення», «від-
шкодування», «інформування», «мобілізації підтримки» та «взаємної відпові-
дальності особи та органів виконавчої влади і їх посадових осіб») у відтворенні 
своїх завдань також мають піклуватися станом продовольчої безпеки. 

Застосування в цьому напрямку законодавчих, виконавчих, судових, конт-
рольно-наглядових форм вказаної функції і її правових, організаційних та 
організаційно-правових методів зумовлює необхідність розгляду соціальної 
відповідальності кожного із учасників цих відносин. В такому контексті 
забезпечення реалізації людиною свого права на продовольчу безпеку постає як 
складний комплекс постійно проваджувальних державою функціонально-попе-
реджувальних заходів, що складається з системи соціально відповідальних 
практик, які мають відповідати таким принциповим вимогам: — задоволення 
основних потреб особи (мати право доступу до адекватного продовольства); — 
безпека (мати право бути захищеним від виробництва продуктів харчування, що 
містять ризики для здоров’я або життя); — інформування (мати право на 
отримання фактів щодо власного інформаційного вибору бути захищеним від 
нечесної реклами, або ж маркування, що вводить в оману); — вибір (мати право 
реальної можливості вибирати продукти харчування з запропонованого діапазону 
за конкурентними цінами та гарантією задовільної якості); — бути почутим 
(мати право на врахування власних споживацьких інтересів у процесі вироблення 
та реалізації державної продовольчої політики); — відшкодування (мати право на 
справедливе задоволення позовів, у тому числі компенсації за приховану 
незадовільну якість); — освіта (обізнаність, знання) (мати право отримати 
знання та навички, необхідні для поінформованого надійного вибору продуктів 
харчування, а також на обізнаність основних споживчих прав і обов’язків та їх 
використання); — здорове навколишнє середовище (мати право жити і працювати 
в середовищі, що не створює загрозу для нинішнього та майбутніх поколінь). 
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Широко визнаним є розуміння, що більшість прав людини в першу чергу 
пов’язані з відносинами держави та особи. Перелік же зазначених принципів 
переконує, що у запропонованому визначенні «продовольча безпека» сільсько-
господарські, переробні, підприємства-виробники харчових продуктів, інші 
пов’язані юридичні особи у забезпеченні права людини на продовольчу безпеку 
несуть таку ж наріжну відповідальність як і держава, і надто особливу у сфері 
свого впливу. Згідно зазначених принципів, незалежно від того чи здатна і чи 
бажає держава робити це, підприємства повинні уникати пасивного сприйняття 
або активної участі у його порушенні. Там де держава не виконує свою функцію 
забезпечення й захисту прав і свобод людини організації — юридичні особи і 
громадяни повинні вживати відповідних додаткових заходів. Відтак, повага і 
реальне його визнання ними, у переліку з іншими, сприймаються суспільством як 
питання, важливе для існування принципу верховенства права, практичного 
втілення концепції соціальної справедливості, фундаменту становлення та роз-
витку найбільш значних соціальних інститутів, гарантії не тільки їх визначення, а 
й реального здійснення. 
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4. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ 
СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ 
М.І. Габа  
Національний університет харчових технологій 

Вплив процесів глобалізації на розвиток сфери сільського зеленого туризму та 
інтеграція співпраці між учасниками туристичного ринку є основою того, що так 
звані «зелені подорожі» стали надзвичайно популярними серед Західної циві-
лізації, охопили індустрію туризму, що впливає на попит і його види. 

Пріоритетність започаткування сільського туризму як складової між народ-
ного туризму приписують собі Франція та Швейцарія. Справді, ще з початку 
XVIII ст. у французьких і швейцарських Альпах (околиці Монблану та інших 
найвищих альпійських піків Європи) з’являються перші гостьові будиночки-
шале для обслуговування експедицій британських туристів-природолюбів. 
Наприклад, у Швейцарії (розвинутій туристичній країні) працює близько  
80 зелених садиб. [2] 

Сільський зелений туризм набув масового розвитку в світі з другої половини 
XX ст. Саме тоді у США і Великобританії поширюється концепція «Bed & 
Breakfast» — тимчасове проживання в порожніх кімнатах будинків, незалежно 
від місця їхнього розташування. З часом зі спектру нічліжних закладів типу «В & В» 
виокремлюється відпочинок власне у сільських будинках та міні-готелях, 
розташованих у сільській місцевості.  

На початку XXI ст. індустрія сільського туризму визнається експертами ВТО 
як суттєвий, найбільш динамічно зростаючий сектор світового туристичного 
господарства. Обсяги надання послуг сільського зеленого туризму у постіндуст-
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ріальних країнах нині практично в 2 – 4 рази перевищують обсяги зростання 
готельної бази і курортного сервісу в цих країнах. [2] 

У світі найбільшого розвитку сільський туризм досяг у Північноамери-
канських країнах та Європі. Так, Європейський Союз розглядає сільський зеле-
ний туризм як визначальний чинник розвитку сільських територій і спосіб 
«прив’язки» трудових ресурсів до проживання і праці у сільській місцевості. За 
оцінкою Європейської Федерації фермерського та сільського туризму (Euro 
Gites) європейський ринок налічує близько 2 млн ліжко-місць [3]. Варто 
відзначити, щодо Європи вагому державну підтримку програм залучення 
сільських громад до сільського зеленого туризму. Європейський Союз вбачає в 
сільському зеленому туризмі основний важіль економічного підйому своїх 
сільських територій. За підрахунками експертів Європейського банку реконст-
рукції та розвитку, облаштування в місті вихідця з сільської місцевості в 20 разів 
дорожче, ніж створення умов для його життя і роботи в селі. Також підраховано, 
що дохід, отриманий від одного ліжко-місця, еквівалентний річному доходу 
фермера від однієї корови.  

На сьогодні в Західній Європі нараховується приблизно стільки ж ліжко-місць 
для відпочинку у сільській місцевості в приватних агрооселях, скільки місць у 
європейських готелях. 

Міжнародний досвід організації діяльності у сфері сільського зеленого 
туризму свідчить, що основою в організації відпочинку на селі є сільська родина, 
яка проживає в селі, здійснює основну діяльність, пов`язану з веденням 
особистого селянського господарства, та побічну — з використанням майна 
цього господарства для надання послуг у сфері сільського зеленого туризму, а 
саме: забезпеченням відпочиваючих житлом, харчуванням, ознайомленням з 
місцевою культурою і традиціями.  

У більшості країн сільський зелений туризм розглядається, як невід’ємна 
складова комплексного соціально-економічного розвитку сіл, територій та 
засобів вирішення їх проблем. Головним учасником в організації туристичного 
відпочинку на селі виступає сільська родина, яка проживає в селі, здійснює 
основну діяльність, пов’язану з веденням особистого селянського господарства 
та надає туристичні послуги. 

Досвід розвинутих держав, де сільський зелений туризм успішно функціонує 
свідчить про те, що для його розвитку потрібно створити належну нормативно-
правову базу; визначити першочергові напрями розвитку інфраструктури, які 
забезпечать ефективну діяльність суб’єктів господарювання у цій сфері; 
сформувати сприятливий інвестиційний клімат; дослідити проблеми управління 
галуззю на рівні держави та на рівні підприємства тощо. 
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5. РОЛЬ ІНТЕГРОВАНИХ БІЗНЕС 
СТРУКТУР В ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ 
ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ 
Л.М. Ганущак-Єфіменко  
Національний університет харчових технологій 

Сьогодні як у світовій економіці в цілому, так і економіках провідних країн 
світу головну роль відіграють не окремі суб’єкти господарювання, а інтегровані 
структури бізнесу. Світ вступив в «еру інтегрованих структур бізнесу»(далі ІСБ).  

Дослідивши поняття та роль інтегрованих структур бізнесу в економіках різних 
країн світу визначено наступні особливості національних ІСБ, — це невідповідність 
формальних й реальних прав власності та поточної ефективності систем управління 
темпам зростання обсягів діяльності; домінуючу орієнтовнаність на лінійні струк-
тури, що не враховує сутнісної трансформації інтеграційних процесів; неефектив-
ність розподілу повноважень, пов’язану з розмаїтістю параметрів внутрішнього 
середовища та відсутністю дієвого підходу до регулювання діяльності ІСБ, через 
надмірну амбітність власників й стратегічні прорахунки. 

Серед ІСБ найбільше поширення і вплив на економіки країн світу роблять 
наступні суб’єктів господарювання: промислові концерни; ФПГ, СА та кластери.  

Різні типи ІСБ мають специфічні особливості, характерні риси і неоднаковий 
ступінь інтеграції. Найбільш жорсткий ступінь інтеграції у промислових концернів, а 
найбільш м’який — у СА. ФПГ та кластери займають проміжні положення. 

Аналіз світового досвіду свідчить, що у 80 – 90-х роках минулого століття 
спостерігалося бурхливе зростання кількості технопарків, головною метою 
діяльності яких є саме розвиток наявного інноваційного потенціалу. Протягом 80 – 
90-х років XX ст. 130 тис. працівників технопарку «Силіконова долина», що є 
фактично науково-промисловою агломерацією, «high-tech» регіоном, створили 
понад 200 тис. зразків нової продукції. Для порівняння: у Європі наймасштабніший 
євротехнопарк «Софія-Антиполіс», розташований на півдні Франції, зосередив 
приблизно у 1200 компаніях лише 24 тис. науковців та інженерів [1, с.106]. 

У середині 90-х років загальна кількість інноваційних компаній на території 
технологічних (наукових) парків у всьому світі складала більш ніж 11 тис; а число 
зайнятих в них спеціалістів — понад 430 тис. (в розрахунку на одну компанію — 
майже 40 фахівців) [1, с.106]. Аналізуючи історичний розвиток технопаркових 
структур, доречно зауважити, що перший у світі технопарк «Силіконова долина» 
створено ще у 50-х роках у США з метою комерціалізації інноваційних розробок 
Стенфордського університету (Каліфорнія) у взаємодії з підприємством-лідером у 
галузі мікроелектроніки «Hewlett Packard». Однією з особливостей американських 
технологічних парків є їхній тісний зв’язок з університетами і державними науково-
дослідницькими центрами. Так, 23 із 25 найбільших університетів США створили 
навколо себе наукові технологічні парки. При цьому використовуються декілька 
моделей взаємовідносин, коли університети створюють технопарк як свій 
внутрішній структурний підрозділ, як самостійну структурну одиницю, як спільне 
підприємство, створюють технопарк разом із державною (урядовою) структурою, 
підписують контракти з виконавцями інноваційних проектів. 

У Європі наукові парки з’явилися на початку 70-х років. Першими з них були 
дослідницький парк Університету Херіот-Уатт в Единбурзі, науковий парк 
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Триніті-коледжу в Кембриджі (Велика Британія), Левен-ла-Нев у Бельгії, «Софія-
Антиполіс» у Ніцці [1, с.106]. 

Слід відзначити, що завдяки глобалізації спостерігається тенденція співпраці 
європейських технопарків із транснаціональними компаніями, створення спіль-
них технопарків кількома країнами. Так, всесвітньо відомими компаніями 
«Майкрософт» і АТТ у Кембриджському технопарку відкрито власні філії — 
дослідницькі центри із бюджетом відповідно 80 млн. дол. США і 50 млн. дол. 
США. Створено українсько-китайський технопарк у м. Дзі Нань (провінція 
Шандунь), для якого побудовано найсучасніший будинок площею 128 тис. м2. 
Фінансування проектів технопарку забезпечується за рахунок бюджету міста на 
80 %, провінції — на 15 %, держбюджету — на 5 % [1, с.107]. 

Формуються спільні технопарки (інтертехноконсорціуми), засновниками яких 
виступають бізнесові структури Росії, Китаю та Індії. Серед країн членів 
Європейського Союзу (далі ЄС) за підтримки Комісії ЄС реалізується спеціальна 
програма ПАКСІС зі створення мережі технопарків та інноваційних центрів. 

Як у країнах Європи, так і у США бурхливий сплеск створення й розвитку 
наукових парків розпочався після виходу зі стану економічної кризи у 80-ті роки. 
Наприкінці 90-х у Європі вже функціонувало понад 1,5 тис. різних інноваційних 
центрів, у т. ч. більш ніж 260 науково-технологічних парків [1, с. 105]. На 
сьогоднішній момент у світі функціонують понад 500 технопаркових структур, у 
США їх налічується понад 140, у Японії — близько 50, Китаї — понад 50, 
Великій Британії — більш ніж 40, Франції — 30. Понад 100 наукових і 
технологічних парків функціонують у країнах Центральної та Східної Європи, 
близько 60 — у Росії [1, с.106]. 

Однією з найпоширеніших форм інтегрованих структур бізнесу є промис-
ловий концерн, під яким розуміється об’єднання під єдиним управлінням 
головного й декількох промислових підприємств юридично самостійних, але 
зв’язаних системою участі у власності. Світовими лідерами серед промислових 
концернів за обсягами продажів є нафтова галузь та автомобілебудування й 
споживча електротехніка. Найбільші промислові концерни розташовані в таких 
країнах світу: США, Великобританія, Японія, Німеччина та Франція. 

Останнім часом у світовій економіці однією з головних форм ділового співро-
бітництва між фірмами стали СА, під якими у роботі розуміється довгострокова 
стратегічна угода між незалежними партнерами, спрямована на координацію спільної 
діяльності з компенсації слабких сторін або створення конкурентних переваг. 

Як свідчить проведене дослідження домінуючу роль у світовій системі 
стратегічних альянсів відіграють європейські компанії, а саме французькі та 
англійські. 

Функціонування виробників та інших учасників у системі кластерної моделі 
управління за світовою практикою сприяє підвищенню продуктивності праці та якості 
продукції, стимулюванню конкуренції та інноваційного розвитку, залученню інвести-
цій, створенню нових робочих місць. Те, що кластерна структура є досить ефективною 
організаційно-правовою формою управління для сьогодення, підтверджують приклади 
всесвітньо відомих об’єднань підприємств, які досягли вражаючих успіхів у тій чи 
іншій галузі промисловості, поєднавши переваги співробітництва. 

Отже, результати наведеного аналізу світової практики функціонування інтег-
рованих структур бізнесу свідчать, що в Україні слід на загальнодержавному й 
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регіональному рівнях здійснити комплекс заходів з організаційно-економічного і 
правового забезпечення створення й ефективного стимулювання інтегрованих струк-
тур, які в інших країнах демонструють позитивні результати розвитку в широких 
масштабах зі значним економічним ефектом. Інтеграційна діяльність швидко поши-
рюється і набуває різних організаційно-правових форм. Зумовлено це тим, що 
створення інтегрованих структур бізнесу є досить прибутковим підприємництвом, а 
в інтеграційних структурах завжди появляються техніко-технологічні ніші, які 
заповнюють підприємливі науковці, інженери, менеджери, конструктори. 
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6. КОНСЮМЕРИЗМ ЯК ВСЕСВІТНІЙ РУХ 
ЗА РОЗШИРЕННЯ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ 
О.Г. Занозовська 
Національний університет харчових технологій 

З давніх часів існували норми, що захищали інтереси та права споживачів. 
Трансформаційні зміни в суспільстві, поява постіндустріальної цивілізації, пере-
хід від ринку продавця до ринку покупця спричинили появу консюмеризму — 
організованого руху громадян, а також діяльності державних і громадських 
установ за розширення прав споживачів на виробників і торговців як у 
комерційній, так і позакомерційній сферах [2, с.7].  

Еволюція консюмеризму складається з таких основних етапів [2, с. 15 – 16]: 
перший (кінець ХІХ — початок ХХ ст.) — формування перших спілок 
споживачів та перші виступи на захист споживачів, другий (1930 – 1950 рр.) — 
створення перших міжнародних організацій споживачів та вдосконалення 
законодавства в сфері захисту прав споживачів, третій етап (60-ті рр. ХХ ст. — 
поч. ХХІ ст.) позначений тим, що консюмеризм починає формуватися в країнах, 
що розвиваються та в постсоціалістичних країнах. На розмежування етапів 
розвитку та формування консюмеризму впливають різні фактори, але найбільш 
вагомими є політичні та економічні фактори.  

Розквіт консюмеризму припадає на другий та третій етапи, які характеризуються 
формуванням справжньої споживацької культури в суспільстві. Потужний технічний 
розвиток і зростаючий асортимент продукції змушують споживача все більше 
прагнути до нових товарів. Боротьба за покупця на ринку загострюється. Вимоги 
споживача до високої якості продукції зростають, тому головним завданням для 
підприємств має стати виробництво таких товарів та послуг, які б найкраще 
задовольнили зростаючі потреби споживача; якість стає основним критерієм вибору 
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продукції. Для того, щоб бути конкурентоспроможними на ринку підприємства 
повинні постійно вдосконалювати якість не тільки продукції, але й всіх бізнес-процесів 
і самого способу управління. Консюмерський рух, таким чином, сприяє підвищенню 
рівня якості продукції та стандартів життя суспільства в цілому. 

Проаналізувавши законодавство в сфері захисту прав споживачів, варто 
підкреслити, що воно базується на наступному: концепції абсолютної відпові-
дальності виробника і продавця за якість продукції; гарантії виробника на 
надійність продукції та послуг, програму повернення неякісної продукції та 
відшкодування збитків. Основними міжнародними документами, що відобра-
жають механізм захисту прав споживачів є Білль Президента США Кеннеді від 
15 березня 1963 року, Хартія Євросоюзу та Керівні принципи ООН на захист 
прав споживачів. На міжнародному рівні найбільш потужною організацією, що 
представляє інтереси споживачів є Консюмерський інтернаціонал, який спільно з 
ООН розробляють програми з метою підтримки та розвитку консюмеризму в 
різних частинах світу. На сьогоднішній день розроблено п’ять таких програм, що 
впроваджуються в різних регіонах.  

Проведений аналіз показав, що в Україні нормативно-правова база в сфері 
прав споживачів нараховує більше ніж 50 законів і підзаконних актів. Але в 
порівнянні з іншими державами це невелика кількість. Наприклад, у Канаді в 
кожній провінції діє по 5 – 6 місцевих законів із захисту прав споживачів, тобто  
їх — майже 300, а є ще й федеральні, кількість яких перевищила сотню. В Австрії 
діє 200 законів, у США — понад 150, у Німеччині — близько 80 законів, а також 
понад 300 урядових постанов. Україна завжди була особливою за традиціями 
харчування державою. Багато десятиріч в країні споживали тільки натуральні 
продукти, вітчизняна промисловість практично була позбавлена будь-яких 
синтетичних, штучних добавок і залучала до харчового обігу тільки природні 
барвники, ароматизатори, стабілізатори, емульгатори тощо. Тому, сучасний стан 
сучасного ринку, на якому представлені товари, по-перше, традиційного асор-
тименту, по-друге, нові за рецептурою та технологією, по-третє, товари-замі-
нники, призвів до поширення консюмерського руху і в Україні.  

Головним органом по захисту прав споживачів в Україні спочатку виступав 
Держспоживстандарт, правонаступниками якого стали Державний комітет стан-
дартизації, метрології та сертифікації, а потім Державний комітет України з 
питань технічного регулювання споживчої політики. Пріоритетними завданнями 
Комітету є створення таких механізмів захисту прав споживачів, що відповідали 
б європейським вимогам, врегулювання інтересів споживачів, виробників, орга-
нів державної влади у сфері захисту прав споживачів. Молодий консюмеризм в 
Україні отримує допомогу і від міжнародного співтовариства та бере участь в 
різноманітних акціях з питань якості продукції та захисту споживачів. Це сприяє 
запровадженню кращого світового досвіду в сфері захисту прав споживачів та 
інтеграції України в світовий простір. 
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7. ПІДГОТОВКА КАДРІВ З МІЖНАРОДНОЇ 
ЕКОНОМІКИ 
О.В. Денисенко 
Національний університет харчових технологій 

Нами розглянуто питання підготовки кадрів з міжнародної економіки на 
прикладі Національного університету харчових технологій. 

Варіативна частина освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) 
випускника Національного університету харчових технологій доповнює і 
конкретизує кваліфікаційні вимоги до змісту з боку конкретних замовників-
споживачів фахівців з зовнішньоекономічної діяльності.  

Стандарт є нормативним документом, в якому відображаються цілі освітньої 
та професійної підготовки, визначаються місце бакалавра з міжнародної 
економіки в структурі господарства держави та вимоги до його компетентності, 
інших соціально важливих властивостей та якостей. 

ОКХ відображає соціальне замовлення на підготовку бакалавра, який є 
економістом широкого профілю підготовки і реалізації ефективних рішень проблем 
зовнішньоекономічної діяльності на підставі економіко-математичних методів та 
моделей з використанням комп’ютерної техніки та інформаційних технологій.  

Варіативна частина ОКХ конкретизує галузеві кваліфікаційні вимоги до 
соціально-виробничої діяльності випускника Національного університету 
харчових технологій — бакалавра з міжнародної економіки та державні вимоги 
до властивостей та якостей особи, яка здобула базову вищу освіту за 
спеціальністю «Міжнародна економіка». 

Специфіка майбутньої діяльності фахівця в сфері міжнародної економіки 
базується на глибокому вивченні фундаментальної економічної теорії та 
передбачає формування практичних навичок прийняття управлінських рішень 
для підприємств і організацій, які залучені до світогосподарських процесів.  

Професійна діяльність фахівця з міжнародної економіки на первинних 
посадах полягає у [1]: 

– виконанні переважно стереотипних, частково діагностичних завдань; 
– виконанні економічних розрахунків за усталеними алгоритмами; 
– зборі, систематизації і нагромадженні первинної інформації як для вико-

нання закріплених за ним посадових обов’язків, так і для потреб структурного 
підрозділу, де він працює. 

Основні напрями професійної діяльності: організаційно-управлінська, освітня, 
адміністративно-господарська та інформаційно-аналітична. Фахівець спеціаль-
ності «Міжнародна економіка» за умов набуття відповідного досвіду може 
адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності: економічна, 
маркетингова, обліково-контрольна. 

Підприємства, установи, організації повинні згідно з чинним законодавством 
забезпечити необхідні умови для використання фахівців відповідно до здобутих 
ними у університетах кваліфікації та спеціальності. 

Відповідно до первинних посад, які може обіймати випускник університету, 
спеціаліст з міжнародної економіки підготовлений виконувати функції [1]:  

– планово-прогностичну (планування міжнародної торговельної діяльності, плану-
вання діяльності з обліку та аудиту міжнародної економічної діяльності, обґрунту-
вання перспективних напрямів розвитку міжнародної економічної діяльності); 
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– організаційну (організація взаємодії підприємства з зовнішнім 
середовищем, організація процесів управління міжнародною економічною 
діяльністю, організація експорту/імпорту товарів (послуг), організація 
міжнародної фінансово-інвестиційної діяльності, організація міжнародного 
науково-технічного співробітництва, організація обліково-економічної робо-
ти, організація ефективної роботи підрозділу, організація дій з метою 
попередження або зменшення рівня ймовірного пошкодьження, організація 
дотримання вимог безпеки та гігієни праці); 

– координаційну; 
– контрольно-аналітичну (контроль експортно-імпортної діяльності, 

контроль міжнародних фінансово-розрахункових операцій, контроль і аналіз 
ефективності міжнародної економічної діяльності, контроль за виконанням 
управлінських рішень і аналіз їх ефективності, аналіз результатів внут-
рішнього та зовнішнього аудиту) 

– мотиваційну (розроблення ефективних систем мотивації праці, створення 
сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі). 

Для забезпечення ефективності реалізації завдань освітньої та професійної 
підготовки, які визначені в освітньо-кваліфікаційній характеристиці, при відборі 
студентів ставляться вимоги щодо їх здібностей, оволодіння знаннями, уміннями 
й навичками в галузі природничо-наукових, загальноекономічних та конкретно-
економічних наук. 

Підвищення якості освіти — це крок до освітнього простору Європи. Сьогодні на 
порядку денному в Україні стоїть питання прийняття нового закону «Про вищу 
освіту», який має забезпечити міцний грунт для всіх новацій та реального входження 
вищої школи до світового та європейського освітньо-наукового простору.  

Забезпеченню підготовки фахівців високої якості має сприяти інтеграція 
вищих навчальних закладів, академічних і галузевих секторів науки, промис-
ловості, бізнесу. У цьому контексті особливого значення має набути впровадь-
ження у діяльність вищих навчальних закладів інноваційних технологій. Адже 
нині освіта в цілому і вища, зокрема, характеризується недостатнім рівнем 
інноваційної активності. Цьому певною мірою сприяє і те, що в науці, яка нині 
поділяється на академічну, галузеву та вузівську, на жаль, існує незбалансо-
ваність її зусиль на розвиток та впровадження нових організаційних форм, які 
відповідають логіці ринкових відносин, у тому числі сфері освіти. Подолання цих 
недоліків сприятиме інтеграції освіти та науки, залученню роботодавців до 
підготовки фахівців, прискоренню формування конкурентноздатної головної 
продуктивної сили суспільства. 

Такий підхід дозволить кардинально змінити систему підготовки кадрів. 
Адже до цього часу у переважній більшості вона зорієнтована на запити 
минулого. Ринкова ж економіка потребує кадрів, готових працювати в умовах 
конкуренції, в інноваційній економіці. Тобто підготовка кадрів має врахову-
вати економічну стратегію.  
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8. ЧЛЕНСТВО УКРАЇНИ В СОТ:  
4 РОКИ ПРАКТИКИ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА ТА ХАРЧОВОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ 
А.М. Сабов 
Національний університет харчових технологій 

Вступ України до СОТ — серйозний виклик для суспільства, який має на 
увазі здатність влади та бізнесу дотримуватись обов’язків перед цією органі-
зацією, дотримуватись правим зовнішньої торгівлі, розуміти внутрішні проце-
дури СОТ. Аналіз результатів чотирьох років членства України в СОТ залиша-
ється актуальною темою. Їх економічна оцінка дозволяє визначити вплив членства 
на розвиток міжнародної торгівлі та національної економіки, сформулювати 
практичні рекомендації по запобіганню негативних наслідків і кращому вико-
ристанню вигод членства.  

Після 4 років членства в СОТ зовнішня торгівля сільськогосподарськими 
товарами показує позитивну динаміку з додатніми показниками сальдо —  
4,4 млрд. дол. США. Але лібералізація імпортних тарифів дуже вплинула на 
збільшення імпорту окремих товарів в Україну. Це особливо вірно для свинини 
та м’яса птиці (загальний об’єм імпорту 49 % та 41 % відповідно). 

В більшості випадків м’ясо ввозилось для переробки на м’ясопереробні 
підприємства, в яких є проблеми із завантаженням наявних виробничих потуж-
ностей. Мала місце диспропорція між виробництвом і внутрішнім споживанням 
м’ясної продукції. 

Крім того, після вступу в СОТ спостерігається тенденція зростання імпорту 
свіжих овочів і фруктів. Протягом цього періоду їх імпорт збільшився в 3,3 і  
2,0 рази відповідно. Це було викликано рядом причин: ненасиченим внутрішнім 
попитом на овочі і фрукти, особливо навесні та взимку, відсутністю сховищ для 
продуктів українського виробництва, зниженням ставок імпортних тарифів на 
овочі і фрукти, які не вирощуються в Україні. 

Проведений аналіз дає можливість зробити практичні висновки і засвоїти нові 
уроки, які можна витягти після 4 років членства України в СОТ. Преш за все, 
членство країни стало серйозним стимулом реформування торгового режиму, 
дозволило розширити ринки експорту продукції. 

Разом з тим, процес реформування технічного регулювання України згідно 
вимог СОТ іде повільно. На практиці в сфері безпечності продукції поки що не 
завершено процес усунення дублювання функцій контролюючих та наглядових 
органів. Високий рівень лібералізації імпорту породжує сильний протекціо-
ністський настрій.  

Чотири роки членства в СОТ показали, що важливо розвивати внутрішнє 
споживання експортних товарів з низьким і середній ступенем обробки, направ-
ляти потоки товарів в сектор виробництва з вищою додатною вартістю, щоб у 
випадку погіршення кон’юнктури на зовнішніх ринках сировини диверсифіку-
вати ризики і стабілізувати цінову ситуацію на зовнішньому ринку.  

Наприклад, для України перспективним є розвиток великотоварного вироб-
ництва в м’ясній і молочній сфері. Це б дало можливість виправити внутрішній 
дисбаланс між сільським господарством і споживанням, а також розробляти 
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перспективні напрямки експорту. Позитивним є досвід українських виробників 
м’яса птиці, які в сегменті свіжої або охолодженої птиці майже витіснили 
імпортну продукцію з внутрішнього ринку, а з 2008 р. почали великомасштабні 
експортні поставки, майже подвоюючи їх щорічно.  

Обсяги державної підтримки сільського господарства, яка направлена на 
збільшення виробництва, об’ємів торгівлі, підвищення конкурентоспроможності 
українських товарів. Обмежуються погодженнями СОТ. Тому більшу увагу пот-
рібно приділяти ефективності бюджетних програм субсидіювання, а не бюджет-
ного фінансування.  

Україна прагне до ще більшої відкритості внутрішнього ринку. Були прове-
дені переговори щодо відкриття зони відкритої торгівлі між Україною та 
членами ЄС та країнами СНГ, які у кінці 2011р були проведені успішно.  

Слід наголосити, що поруч із суттєвою лібералізацію торговельного режиму 
та відкриття своїх ринків для імпортної продукції, Угодами СОТ передбачено 
розгалужений механізм захисту внутрішнього ринку. 

Професійне використання зазначених інструментів захисту гарантовано 
посилить позиції України в міжнародній торгівлі. 

Отже, враховуючи зростаючу конкуренцію на світових ринках, що зумовлює 
активне застосування антидемпінгового розслідування як ефективного механізму 
боротьби із конкурентами, членство в СОТ надасть Україні можливість оскаржувати 
такі рішення і значно ефективніше захищати національного товаровиробника. 
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9.ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ  
І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 
МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ПРАЦІ 
Т.П. Панюк 
Національний університет харчових технологій 

Глобалізація економіки є наслідком поглиблення міжнародного поділу праці, 
який викликає диференціацію економічної діяльності та розширення різних форм 
співробітництва, а також обмін результатами діяльності між країнами та об’єк-
тивною умовою розвитку світового ринку й ефективного його піднесення. 

Вплив процесів глобалізації на зайнятість та ринок праці виходить з визнання 
його масштабності й неоднозначності щодо соціально-економічних наслідків. 
Глобалізація економіки справляє суттєвий вплив на такі параметри, як структура 
робочих місць, їх динаміка, якість трудового життя, якість робочої сили, її 
мобільність і трудову міграцію, що зумовлює необхідність заходів для захисту 
національного ринку праці. Такий підхід, поки, що не достатньо обгрунтований. 
Відсутнє методичне забезпечення щодо оцінки впливу економічних й інвести-
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ційних рішень, зовнішньої політики, міграційних процесів, динаміку робочих 
місць, рівня зайнятості населення, хоча на наявність таких зв’язків і відповідні 
наслідки вказує багато вчених.  

Найважливіші негативні процеси, які можуть розвиватися на націоанльному 
ринку праці під впливом глобалізації — це відплив кваліфікованої робочої сили 
за межі країни, погіршення структури робочих місць внаслідок скорочення 
високотехнологічного виробництва, зниження попиту на робочу силу через 
надмірний імпорт товарів тощо. 

Нині, при зростанні загальних масштабів міграції населення, головну роль 
відіграє трудова міграція. Значні обсяги й інтенсивність міграційних потоків робочої 
сили в економічному просторі країн визначають стан національних ринків праці, 
рівень зайнятості і безробіття. Міграція є важливим чинником збалансованості 
попиту та пропозиції робочої сили на національних ринках праці, веде до 
вирівнювання рівнів оплати праці і сприяє підвищенню ефективності використання 
трудових ресурсів внаслідок їхнього ринкового перерозподілу між країнами. 

Світовий досвід переконує, що залучення у визначених обсягах іноземної 
робочої сили використовується багатьма країнами для підтримки рівноваги 
попиту та пропозиції на національних ринках праці. За оцінками багатьох 
дослідників, у світі протягом року переміщується між країнами з метою 
отримання заробітків від 40 до 60 млн. осіб. Отже, міграцію варто розглядати як 
закономірний наслідок розвитку інтеграційних процесів, необхідну об’єктивну 
передумову становлення єдиного міждержавного ринку праці [1]. 

Разом з тим, міграція можлива лише при існуванні економічної доцільності, а 
інколи і необхідності використання іноземної робочої сили, що пов’язано з: 
прагненням зменшити втрати виробництва за рахунок використання дешевої іноземної 
робочої сили; залученням кваліфікованих працівників; діяльністю транснаціональних 
корпорацій, що не тільки підвищує географічну мобільність робочої сили, а й вирівнює 
умови її застосування у світовому масштабі; розвитком засобів транзиту і зв’язку, що 
стимулює географічну мобільність населення; зростаючою взаємодією виробничих, 
науково-технічних і культурних зв’язків різних країн.  

Формування міжнародного ринку праці є свідченням того, що процеси світової 
інтеграції відбуваються не тільки в економічній і технологічній сферах, але й 
торкаються набагато складнішої області соціальних і трудових відносин, які 
набувають глобального характеру. Спостерігається безпосереднє протистояння 
соціальної політики різних країн, що мають неоднаковий соціальний досвід і 
різноманітні національні традиції. Точками такого зіткнення є насамперед спільні 
міжнаціональні підприємства, що створюються у різних частинах світу та окремі 
ТНК. У багатьох випадках при цьому постає важкорозв’язувана проблема поєднання 
не тільки різноманітних економічних і технологічних, а й соціальних процесів [2].  

Це поєднання повинно торкатися багатьох напрямків, зокрема: умов праці, 
процесу найму і звільнень робітників; оплати праці, що передбачає системи 
додаткових виплат; надання відпусток, вільних від роботи днів; тривалості робочого 
часу; надання різноманітних пільг матеріального та нематеріального характеру тощо. 

Нині утворились та функціонують п’ять значних міжнародних регіональних 
ринків праці: західноєвропейський, близькосхідний, азіатський, латиноамерикансь-
кий та африканський. В цій сформованій системі відбувається переміщення молодих, 
професійно підготовлених, економічно активних, але соціально-обділених праців-
ників, серед яких досягають успіху найбільш здатні й цілеспрямовані люди. 
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Отже, міжнародний ринок праці, як складний соціальний механізм, що 
охоплює різноманітні сфери життєдіяльності людей, соціальних груп розви-
вається зі складнощами та у різних напрямках. Йому передують, з одного боку, 
поступове утворення регіональних ринків праці, з іншого — формування 
окремих спеціалізованих сегментів світового ринку праці, в яких наявні 
специфічні види робочої сили — мігранти, високваліфіковані спеціалісти ін фор-
матизованої економіки. Він формує особливий тип універсальної та гнучкої 
робочої сили, сферою використання якої стає світове господарство. Ця робоча 
сила є носієм загальнолюдських норм життя та національних культур і традицій. 
Таким чином розвиток міжнародного ринку робочої сили вносить суттєві зміни в 
існуючу практику трудових відносин. Формується новий тип міжнародного 
працівника, який може достаньо швидко пристосуватися до вимог сучасного 
виробництва, легко пересуватися, бути достатньо гнучким у контактах з іншими 
групами працівників. Саме з цього типу працівників формується новий ряд 
зайнятих у міжнародно орієнтованому виробництві, що під впливом певних 
економічних і політичних чинників продовжує безупинно рости і розвиватись. 
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10. ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
НА ОСВІТУ 
І.Ю. Ховренко, О.В. Пулій 
Національний університет харчових технологій 

Для розвитку економіки потрібно нарощувати витрати на освіту, оскільки освіта, 
особливо вища школа, стала важливим чинником реалізації їхньої стратегії економ-
мічного зростання. Система освіти взагалі, вищої школи зокрема, в успішних країнах 
перестала сприйматися як сфера невиробничого споживання й усе більше утвердь-
жується як найбільш ефективна інвестиція в людський капітал, що забезпечує країні 
економічні і соціальні вигоди та стимулює всебічний прогрес. 

Високий рівень загального економічного розвитку створює сприятливі умови 
для наповнення бюджету держави, що позитивно позначається на фінансуванні 
системи освіти. 

Освіта визнана як пріоритетна сфера соціально-економічного, духовного і 
культурного життя. В умовах соціально-економічної кризи в освітянських зако-
нах були закріплені норми, які не мали фінансового забезпечення. Вони скоріше 
були спрямовані на майбутнє і відбивали устремління суспільства на підвищення 
якості освіти, гідне фінансування, піднесення соціально-економічного статусу 
педагогічних та науково-педагогічних працівників. 

Розвиток економіки спричинив появу нових професій, різноманітність вищих 
навчальних закладів. 
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В Україні визначено нові пріоритети розвитку освіти, в тому числі і вищої, 
створено відповідну правову базу, розпочато практичне реформування галузі на 
основі прийнятої Урядом Програми «Освіта. Україна XXI століття». 

Економічний розвиток країни вимагає підвищення продуктивності праці всіх 
зайнятих, потребує від них вміння використовувати сучасні технології, бути 
творчими і адаптивними. 

Для вирішення економічних проблем необхідні сучасні знання. Призначенням 
освіти є також підготовка людей для громадянства, забезпечення передачі знань і 
культури від одного покоління до іншого, розвиток здібностей і талантів індивідів.  

Джерело фінансування освіти — це державний бюджет і власні кошти осіб, 
які навчаються. 

В сучасних умовах інвестиції в освіту мають довгостроковий ефект, вони не 
приносять негайного результату. Недостатнє фінансування в освіту може 
негативно позначитися на структурі ринку праці і на соціально-економічному 
розвитку країни. 

Навчання за рахунок власних коштів — це надійний вклад капіталу у свій 
розвиток. В розвинутих країнах видатки на освіту не залежать від економічної 
ситуації в країні. Гарантування достатніх обсягів фінансування освіти пояс-
нюється і законодавчою базою, і дотриманням обов’язкової норми від ВВП 
(реально — 5 – 7 % ВВП). Для України необхідно передбачити механізми 
фінансування освіти. 
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11. КОНТРОЛНІГ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 
ТА ЙОГО РОЛЬ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ 
ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 
З.О. Іванова  
Національна Академія Управління 

Науково-технічний прогрес, ускладнення технологій виробництва, невизна-
ченість, динамічність розвитку зовнішнього середовища організації, ускладнення 
внутрішньої структури привели до збільшення обсягів інформації, що оброб-
ляється при підготовці управлінського рішення. Для забезпечення керованості 
таких систем необхідні нові методи управління, збору, обробки, аналізу і 
інтерпретації інформації. 

Таким чином, для зниження ступеня ризику і підвищення конкурентоспро-
можності, підприємство потребує створення особливої підсистеми управління, 
яка в світовій і вітчизняній науці і практиці отримала назву «контролінг». 

Контролінг є сучасною концепцією управління діяльністю підприємства, що 
координує і інтегрує зусилля різних служб і підрозділів щодо досягнення 
оперативних і стратегічних цілей. Контролінг займається управлінням витратами 
і прибутком підприємства, знаходженням між ними оптимального співвідно-
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шення, розробляє способи уникнення банкрутства і кризових ситуацій. Контро-
лінг — це спроба так охопити організаційний та економічний аспекти роботи 
підприємства, щоб мати можливість вчасно виявити слабкі місця підприємства, 
вжити заходів для уникнення кризи, яка загрожує його існуванню. Вчасно 
настільки, що навіть за наявних відхилень від поставлених цілей важливих для 
підприємства показників (і не лише економічних) буде досягнуто [2].  

Міжнародна економічна інтеграція характеризується взаємним сплетінням 
економік різних країн, проведенням узгодженої державної політики як у 
взаємних економічних відносинах, так і у відносинах з третіми країнами. 
Міжнародна економічна інтеграція означає: співробітництво між національними 
господарствами різних країн, ліквідацією бар’єрів у торгівлі між країнами, 
зближення ринків кожної з країн з метою створення єдиного спільного ринку [4].  

В сучасних умовах інтеграційних економічних процесів перед підприємцями 
постають все більш складні проблеми. Як реакція на створення внутрішнього 
європейського ринку ЄС значно посилилася конкуренція. Для забезпечення 
керованості таких систем необхідні нові методи управління, збору, обробки, аналізу і 
інтерпретації інформації. Складність полягає в тому, що великий потік зовнішньої і 
внутрішньої інформації, що надходить, керівництво підприємством не в змозі 
обробити в умовах нестабільного навколишнього середовища і складної органі-
заційної структури підприємства. Сучасний стан ринку припускає постійне 
ускладнення орієнтації підприємства, що веде до якісних змін у всій структурі і 
методах управління. У цих жорстких умовах перед керівниками все частіше постає 
завдання недопущення банкрутства і запобігання кризовій ситуації. При цьому 
контролінг є системою забезпечення тієї, що усуває підприємства на етапах 
оперативного і стратегічного управління. Ухвалення оптимального управлінського 
рішення повинне базуватися на достовірній і оперативній релевантній інформації і 
виробленні альтернативних варіантів управлінських рішень [3]. 

Основними чинниками, що визначають актуальність впровадження системи 
контролінгу на сучасних підприємствах, є [5].  

– нестабільність як зовнішніх, так і внутрішніх умов функціонування підпри-
ємства, що породжує підвищені вимоги до якості управління підприємством; 

– глобалізація економічних процесів, масове залучення суб’єктів господа-
рювання в зовнішньоекономічну діяльність, що істотно ускладнює завдання 
управління організацією; 

– необхідність пошуку все більш ефективних і досконалих систем управління, 
що забезпечують життєздатність і стійкість функціонування підприємства; 

– недостатній рівень взаємодії і узгодженості в діяльності різних служб 
менеджменту підприємства. 

Система контролінгу покликана забезпечувати ефективність схвалюваних 
управлінських рішень і сприяти оптимізації ділової стратегії і політики системи, 
що управляє. Також передумовами створення системи контролінгу є посилення 
міжнародної конкуренції, нестабільність навколишнього середовища. 

Система контролінгу — це той інструмент, який дозволить вижити підпри-
ємству в майбутньому і зайняти стійкі позиції на міжнародній арені. Контролінг 
унаслідок міжнародної економічної інтеграції стає найважливішим стратегічним 
чинником в конкурентній боротьбі. Завдяки впровадженню контролінгу на 
сучасних підприємствах багато суб’єктів господарювання добиваються зниження 
витрат на виробництво і в результаті укріплюють свої позиції на ринку, 
розширюють продаж продукції, що веде до стабілізації вітчизняної економіки. 
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12. ПЕРЕДОВИЙ ДОСВІД: ФОРМУВАННЯ 
НОВОГО РОЗУМІННЯ ЦІННОСТІ ЗЛИТТІВ 
І ПОГЛИНАНЬ ДЛЯ КОМПАНІЇ 
І.В. Коберник  
Національна академія управління 

Створення реальної цінності за допомогою злиттів або поглинань пов’язане не 
з фінансовою вигодою, отриманою з одноразового механічного об’єднання 
певних ресурсів і активів компаній-партнерів. Навпаки, вона є наслідком 
унікального призначення компанії, що досягається за рахунок змін і ефективної 
реалізації, визначальних поєднань ключових можливостей обох компаній і 
перетворення їх у виключно конкурентоздатні продукти і послуги. 

1. Традиційні теорії не можуть пояснити, яким чином M&As сприяють 
створенню цінностей для зацікавлених осіб. 

Як показують наукові дослідження і практичний досвід управління, наші 
базові теорії про створення цінності в результаті злиття або поглинань зазвичай 
страждають через відсутність емпіричного обґрунтування. Річ у тому, що ці 
теорії розглядають M&As як події, що ведуть до отримання окремих, разових 
стратегічних переваг, і неадекватно описують рушійні чинники створення 
цінності для зацікавлених осіб компаній, що об’єднуються, а також приділяють 
недостатньо уваги етапу реалізації, що настає після укладення оборудки про 
злиття або поглинання. Отже, виникає потреба в новій точці зору на створення 
цінності для зацікавлених осіб компанії в результаті M&As [1]. 

2. Інтеграція М&Аs — це процес швидкого відтворення соціальної структури, 
що «об’єднує» компанії, в процесі об’єднання 

Згідно з теоріями, заснованими на пріоритеті знань, реальним рушійним 
чинником ефективної роботи компанії є її здатність перетворити активи і ресурси 
у, виключно конкурентоздатні продукти і послуги. Крім того, відповідно до 
постулатів цих теорій, така здатність залежить безпосередньо від унікальних 
якостей і характеру соціального облаштування компанії. Після укладення угоди 
про M&As соціальні структури компаній, що об’єднуються, як правило, зазнають 
серйозних змін. Отже, головне питання полягає в наступному: «Яким чином 
можна швидко створити нову соціальну структуру, сполучну тканину, «загальну 
згуртованість» між компаніями», що об’єднуються [3]? 

3. Формування міцної «загальної згуртованості» компаній, що об’єдналися, — 
єдиний спосіб створення реальної цінності в результаті М&А. 
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Фактично, компанії, що мають міцну «загальну згуртованість» працюють 
значно краще, ніж їх конкуренти. Отже, після укладення угоди про злиття або 
поглинання створення «загальної згуртованості» між компаніями, що об’єд-
налися, стає вирішальним чинником виживання в умовах конкуренції. 
Причому це стосується усіх типів M&As, обумовлених потребою в об’єднанні 
значних стратегічних ресурсів компаній-партнерів після укладення оборудки. 
Не слід чекати поліпшення результатів діяльності у разі застосування методів 
«автоматичної» інтеграції або методів, що припускають «спільне вико-
ристання ресурсів при збереженні індивідуальних корпоративних стилів 
компаній», що об’єднуються. 

4. Міцна «загальна згуртованість» вашої компанії — краща основа успішного 
здійснення майбутнього М&А. 

Досвід компаній, що досягли успіху в здійсненні M&As, показує, що ті ж 
основні можливості реалізації, з яких складається міцна «загальна згуртованість» 
усередині компанії (єдине, цілеспрямоване керівництво; сукупність загальних 
стандартних блоків, з яких складається організація; спільність взаємодій, спря-
мованих на розвиток знань і поширення інформації; єдина політика управління 
ротацією керівників за кордон і назад) грають вирішальну роль в успішній 
інтеграції після злиття або поглинання.  

Отже, керівникам компанії краще всього почати свій шлях до здійснення 
злиття або поглинань з питання: «Наскільки міцною є «загальна згуртованість» 
нашої компанії»? І звичайно, на це питання необхідно відповісти. 
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13. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ 
ОСВІТИ В СВІТІ 
К.В. Прядко  
Національний університет харчових технологій 

Основою і передумовою розвитку людини є освіта, отримані вміння та навички. 
Їх успішна та ефективна реалізація формує конкурентоспроможного учасника ринку. 
Наявність висококваліфікованих кадрів є запорукою сталого інноваційного розвитку 
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та розбудови конкурентоспроможної економіки держави. Освіта та професійна 
підготовка сприяють формуванню, розвитку та нагромадженню конкурентоспро-
можного людського капіталу, від якісного рівня якого значною мірою залежить 
соціально-економічний розвиток країни. За економіки знань все більшу роль у 
розвитку людського капіталу відіграє соціальна політика держави, розвиток ін фор-
маційних технологій та сфери освіти і науки. Задля підвищення конкуренто-
спроможності окремих галузей, увага зосереджується на підвищенні якості 
людського капіталу через освіту та професійну підготовку, як ключові складові 
стимулювання економічного зростання. 

Інформаційна революція зробила інформацію загальнодоступним глобальним 
ресурсом. Понад 130 років тому стала можливою практично пряма комунікація 
між Європою і Північною Америкою. Звідси кількість інформації, яка може 
передаватися по всьому світу, обмежена не технологією комунікацій, а здатністю 
окремих людей отримати доступ до інформації або виробляти та обробляти її, і 
здатністю інших цю інформацію сприймати. Управління інформацією і знаннями 
стає все важливішим, змістовні відомості необхідно відокремлювати від 
«інформаційного сміття». Оскільки інформаційний потік наростає, а світ стає все 
складнішим, то значення освіти, як фактора, що дозволяє людині здійснювати 
грамотне управління інформацією, підвищується. При цьому мова йде не тільки 
про те, щоб накопичувати спеціальні знання, але й про те, щоб вчитися думати 
аналітично, системно, вміти бачити взаємозв’язки [3].  

Освітні послуги є складовою ринку послуг. З переходом до ринкових 
відносин освітні послуги, як і послуги взагалі, почали новий етап формування і 
розвитку у конкурентному середовищі. Освітні послуги знаходяться під пильною 
суспільною увагою і позаринковим тиском. Це положення найбільш виразно 
проявляється у рамках політичних компаній, у яких питання суспільної освіти 
зазвичай розглядається як елемент забезпечення національної безпеки, перс-
пективи виживання і розвитку нації. Поняття конкурентоспроможності освітніх 
послуг є багатобічним і відображає не лише аспекти діяльності навчального 
закладу, але і фактори, які здійснюють вплив на ринок освітніх послуг. Одним з 
найважливіших з цих факторів є відношення споживачів освітніх послуг до 
навчального закладу. Враховуючи те, що вищі навчальні заклади мають широкий 
спектр видів діяльності, конкурентоспроможність їх послуг теж потрібно 
розглядати за багатьма критеріями [1]. 

Деякими вченими було запропоновано три позиції для визначення рівня 
конкурентоспроможності, а саме [2]:  

1) здатність вищих навчальних закладів забезпечити належну якість підго-
товки фахівців відповідного напряму і спеціальності; 

2) здатність студентів опанувати необхідні професійні знання та вміння; 
3) здатність роботодавців реально оцінити підготовленість випускників вищих 

навчальних закладів до відповідної професійної діяльності. 
Йозеф С. Нейя, професор школи управління ім. Кеннеді, Гарвардського 

університету, вважав, що гарна освіта має виконувати три головні завдання: по-
перше, вона повинна виробляти у людини здатність перетворювати отримані 
відомості на знання; по-друге, вона повинна створювати основу для того, щоб 
людина вміла відокремлювати важливе від несуттєвого; по-третє, вона повинна 
пробуджувати допитливість, інтерес до нового, вміння отримувати задоволення 
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від процесу навчання. Це служить передумовами для того, щоб ефективно 
вчитися надалі — протягом усього життя. 

Можна дійти висновку, що конкурентоспроможність для вищих навчальних 
закладів є своєрідним «двигуном» для їх розвитку та подальшого удосконалення 
розвитку системи освіти і вищої школи зокрема. В епоху інформаційного 
суспільства інтелектуальні професії стають масовими і втрачають властиву їм 
раніше винятковість. Рівень професійної підготовки фахівця, його освіченість є 
найважливішим фактором забезпечення конкурентоспроможності освіти [3]. 
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24.1. ПІДСЕКЦІЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ 
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ 

 
Голова підсекції — Т.Л. МОСТЕНСЬКА 
Секретар підсекції — Л.Ф. ЛИТВИНЕЦЬ 
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1. ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ПРОДОВОЛЬЧУ 
БЕЗПЕКУ КРАЇНИ 
Т.Г. Мостенська 
Національний університет харчових технологій 

Проблема продовольчої безпеки в сучасних умовах вимагає до себе особливої 
уваги, що пов’язано з негативними чинниками, які впливають на її стан. Нині 
показники, що характеризують споживання продуктів харчування населенням 
України і визначають продовольчу безпеки, знаходяться на низькому рівні. 

Основними факторами, що впливають на забезпечення продовольчої безпеки 
держави, слід вважати: 

– стан системи товароруху та матеріально-технічної бази оптової та роз-
дрібної торгівлі; 

– міжрегіональні зв’язки і транспортні потоки, які дозволяють здійснювати 
міжобласний та міжрайонний обмін харчовими продуктами; 

– існування сировинної бази, яка забезпечує ефективне функціонування підпри-
ємств переробної промисловості (м’ясної, молочної, круп’яної, борошномельної та ін.); 

– державне регулювання формування ринку продовольчих товарів; 
– соціальна орієнтованість державної політики (рівень мінімальної заробітної 

плати, мінімальна пенсія, державна підтримка соціально незахищених верств 
населення тощо). 

Стан продовольчої безпеки оцінюється за певними критеріями. Зокрема, до 
сучасних критеріїв продовольчої безпеки можна віднести: 

– частку витрат на продовольство в загальних витратах окремих груп населення; 
– територіальну доступність продуктів (вимірювана шляхом порівняння рівня 

роздрібних цін на однакові товари у різних регіонах країни); 
– рівень «зручності» продовольства (частка у споживанні сучасних продуктів, 

які знижують втрати і заощаджують час роботи в домашньому господарстві); 
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– ступінь «натуральності» і доброякісності продуктів, 
– вплив якості продуктів на стан здоров’я і тривалість життя, у тому числі 

продуктів, отриманих за допомогою методів генної інженерії і біотехнології. 
Критерії оцінки рівня продовольчої безпеки дозволяють не лише визначати 

рівень продовольчої безпеки країни, а й встановлювати гранично-критичну межу 
продовольчої залежності від зовнішнього ринку [1; 4]. 

Продовольча безпека є однією із головних цілей аграрної та економічної політики 
держави. У своєму загальному вигляді вона формує вектор руху будь-якої 
національної продовольчої системи до ідеального стану. У цьому сенсі прагнення до 
продовольчої безпеки безперервний процес. При цьому для її досягнення часто 
відбувається зміна пріоритетів розвитку та механізмів реалізації аграрної політики 
[2]. Основним принципом забезпечення продовольчої безпеки має виступати не 
лише самозбереження як здатність аграрного сектору нашої держави та суміжних 
галузей економіки забезпечити виробництво необхідної кількості продуктів 
харчування та продовольства рослинного і тваринного походження, а в першу чергу, 
гарантування встановленого стандартами та нормами рівня якості й безпеки. 
Оскільки частка імпорту продовольства та сировини для виготовлення харчових 
продуктів в останній час постійно збільшується, щодня актуальнішим стає питання 
безпечності продуктів, що перетинають митний кордон України [5]. 

Якщо звернутись до чинників, що визначають ступінь продовольчої безпеки в 
сучасних умовах, то вони можуть мати як короткостроковий характер дії так і 
довгостроковий. До короткострокового віднесемо такі: нестабільність аграрного 
виробництва та можливість природних катаклізмів, що знижують продовольче 
забезпечення в окремі періоди; залежність продовольчого забезпечення регіону 
від зовнішніх джерел при нестабільній кон’юнктурі національного та світових 
ринків і валютних надходжень тощо. 

До довгострокових чинників належать наступні: групи населення, що живуть 
за межею бідності, не мають достатнього доходу для придбання мінімального 
набору харчових продуктів; населення певних територій, що не має продо-
вольчого забезпечення через зовнішні чинники (наприклад, недоступність транс-
порту); виснаження природного потенціалу аграрного виробництва в країні; 
низький матеріально-технічний, фінансовий, науково-технологічний потенціал 
відтворення сфер АПК. 

Оцінка продовольчої безпеки країни ґрунтується на визначенні рівня споживання 
продовольчої продукції на душу населення, коефіцієнту забезпеченості продо-
вольством. Співвідношення фактичного та науково обґрунтованого рівнів спожи-
вання продовольства на душу населення, рівень купівельної спроможності населення 
виконують роль показників регіональної продовольчої доступності. Важливим 
визначальним фактором продовольчої доступності є ціна на різні види продукції 
сільського господарства та продовольства. При вимірюванні цінової продовольчої 
доступності використовується показник продуктової купівельної спроможності. 
Заслуговують на увагу показники фізичної та економічної доступності продо-
вольства, на яку впливають фактори, а саме: 

– стабільність продовольчого ринку; 
– рівень розвитку агропромислового виробництва; 
– незалежність продовольчого забезпечення регіону від зовнішніх джерел; 
– агрокліматичний потенціал регіону [7]. 
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Таким чином, фактори, що впливають на продовольчу безпеку країни, відомі 
та прогнозовані, а передбачення напряму і сили їх впливу дозволить прогно-
зувати стан продовольчої безпеки та розробляти напрями її забезпечення. 
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2. ПОБУДОВА МОНЕТАРНОЇ СИСТЕМИ 
МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ 
В.О. Москаленко 
Національний університет харчових технологій 

В умовах ринкових відносин підприємство постійно потребує ефективної 
системи менеджменту, в свою чергу, мотивація виступає одним з найбільш 
яскравих її елементів, метою такої компенсаційної політики повинно бути ство-
рення економічної і соціальної ефективності, збалансованості та несуперечності 
системи монетарної мотивації і оплати праці. 

Варто відзначити, що бізнес успішно управляється, перш за все, через фахів-
ців і менеджерів які вмотивовано, ефективно і результативно раcпоряжаются 
фінансами та економікою компанії, її продажами, організацією і виробництвом. 
Але для ефективної діяльності організації недостатньо тільки залучити і віді-
брати кваліфікований персонал, багато чого залежить від організації роботи і 
системи мотивації співробітників. Також процес створення або модернізації 
системи мотивації нерозривно пов’язаний з розробкою систем управління 
персоналом, планування і контролю витрат організації. 

Мотивацію персоналу можна розділити на два основних напрямки: мате-
ріальна мотивація і нематеріальна мотивація. У свою чергу матеріальна мотива-
ція являє собою монетарні і немонетарні. Власне, монетарна мотивація представ-
лена системою оплати праці та грошовими винагородами, прийнятими в 
організації. Це найбільш розроблений в більшості організацій вид мотивації, 
який наближений до середньоринкових показників і чутливо реагує на зміни 
ринку [1,4]. В свою чергу, монетарні компенсаційні виплати включають: 

– постійну частину заробітної платні: оклад або базову ставку, яку робото-
давець виплачує співробітнику за виконання посадових обов’язків; 

– змінну частину заробітної плати: премії, які виплачуються в залежності від 
результатів діяльності співробітника. 
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Система монетарної мотивації та оплати праці повинна бути самостійною 
конкурентною перевагою сучасної організації, а для цього визначення змісту і 
мети системи недостатньо. Для цього, необхідне детальне вивчення елементів, 
принципів, алгоритмів формування і управління систем монетарної мотивації. 
Тобто при побудові системи монетарної мотивації керівництво повинно вра-
хувати наступні аспекти діяльності підприємства [3]: 

– організаційну структуру; 
– типи організаційних систем та види існуючої мотивації; 
– технологічні процеси та технології; 
– ключові показники ефективності; 
– організаційну безпеку; 
– цілі підприємства, задачі та завданні; 
– мотиваційний баланс підприємства та його направленість [2]. 
Однак, незважаючи не на що підприємства повинні достовірно визначати 

вплив зовнішнього середовища на майбутнє фінансове становище, їм слід вжи-
вати всі необхідні заходи для підтримки стійкості і зростання бізнесу в умовах, 
що склалися, створювати гнучкі і ефективні механізми менеджменту організації, 
в тому числі системи монетарної мотивації персоналу: як модернізації системи 
монетарної мотивації персоналу в залежності від ринкової ситуації та рівня 
менеджменту на якому знаходиться організація, так і перетворення однієї 
системи монетарної мотивації в іншу. 
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3. СТАН ТА ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ 
ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ 
В ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 
Т.В. Ромашко 
Національний університет харчових технологій 

На сучасному етапі розвитку харчової промисловості України невирішеною 
залишається низка проблем, чільне місце серед яких посідає проблема організа-
ційного, фінансового, ресурсного та іншого забезпечення процесу інвестування 
підприємств галузі в необхідному обсязі. Як наслідок, через уповільнення та 
невпорядкованість інвестиційного процесу, виникають кризові явища у розвитку 
харчової промисловості, стримується її активне реформування й виникають 
труднощі в забезпеченні стабільного функціонування підприємств даної галузі. 
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Значна частина пропозицій щодо розвитку підприємств харчової промис-
ловості залишається не реалізованою через їх низький рівень платоспроможності 
та слабку інвестиційну привабливість. У сукупності це вказує на необхідність 
розробки і впровадження механізмів підвищення інвестиційної привабливості 
для підприємств галузі [2]. 

Інвестиційна привабливість трактується як узагальнена характеристику 
переваг і недоліків об’єкта інвестування. Дану категорію також пов’язують з 
багатофакторним розвитком інвестування в усіх його проявах, що визначаються 
інтегральною сукупністю критеріїв дієвості умов та факторів, забезпечують 
інтерес інвесторів до вкладення капіталу з метою його примноження і отримання 
економічного та соціального ефекту [3]. 

З підвищенням інвестиційної привабливості підприємств кількісно та якісно 
зростатиме інвестиційна складова ресурсного потенціалу харчової промисло-
вості. Що слід розглядати як гарантію продовольчої та важливий чинник 
економічної безпеки держави. Водночас вона має повною мірою відповідати 
сучасним вимогам ведення виробництва і бути цілісно та структурно зба-
лансованою, а знаходження джерел залучення інвестицій має відбуватись з 
урахуванням галузевих особливостей, прийняття ефективних управлінських 
рішень щодо розробки й реалізації інвестиційних проектів, бо від масштабів та 
спрямування інвестицій залежить ефективність діяльності харчових підприємств. 

Основні напрямки стимулювання вітчизняних та іноземних інвестицій у 
харчову промисловість — це розробка регіональних програм стимулювання 
приватних інвестицій, розвиток ринку цінних паперів, створення вільних 
економічних зон, придбання іноземними інвесторами акцій вітчизняних 
підприємств харчової промисловості, страхування інвестицій від некомерційних 
ризиків, концентрація внутрішніх ресурсів при централізованій підтримці з 
метою реалізації пріоритетних інвестиційних проектів тощо. 

Капітальні вкладення треба спрямовувати передусім у стратегічні галузі, 
зокрема, в цукрову, олійно-жирову, лікеро-горілчану, виноробну, соляну та інші, 
які можуть виробляти конкурентоспроможну продукцію для внутрішнього й 
зовнішнього ринків. 3 метою створення економічної зацікавленості в інвесту-
ванні харчової промисловості України доцільно впровадити систему пільгового 
оподаткування нових та реорганізованих підприємств галузі. 

Одним з найбільш ефективних напрямів капіталовкладень у харчовій промис-
ловості є реконструкція й технічне переоснащення виробництва. Це дає змогу в 
коротші строки, з меншими затратами, ніж при новому будівництві, оновлювати 
матеріально-технічну базу, освоювати нові потужності [1]. 

Раціональне формування, відтворення та ефективне використання ресурсного 
потенціалу підприємств харчової промисловості можуть бути забезпечені тільки 
тоді, коли мають місце: по-перше, економічно доцільне співвідношення ресурсів 
праці та матеріально-технічної бази, насамперед основних виробничих засобів. По-
друге, застосування прогресивних, високопродуктивних технологій. По-третє, 
розширення відтворення та оновлення всіх складових елементів ресурсного 
потенціалу, особливо матеріально-технічної складової. Чітко організоване, своєчасне 
та в достатній кількості матеріально-технічне забезпечення і висока якість 
матеріально-технічних основних засобів виробництва безпосередньо визначають 
результативність, ефективність, а відтак і конкурентоспроможність продукції на 
внутрішньому та світовому ринках. 
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Інтенсифікація інвестиційних процесів, спрямованих на оновлення вироб-
ництва з метою підвищення якості, конкурентоспроможності продукції й 
прибутковості підприємств не лише важливий фактор забезпечення продовольчої 
незалежності України, виходу її на світовий і регіональні продовольчі ринки, а й 
формування ефективної структури народногосподарського, агропромислового та 
промислового комплексів, зростання економічного й соціального розвитку та 
підвищення життєвої о рівня населення. 
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4. АЙКІДО — БОРОТЬБА НА РИНКУ 
З.П. Стороженко 
Національний університет харчових технологій 

Сьогодні ефективна конкуренція в політиці і бізнесі є основою успіху. Багато 
компаній в світі розробляють успішні політичні і бізнес-стратегії. Але виграють 
ті кампанії, які успішно витримують конкурентну боротьбу на ринку, представ-
ляють кращу пропозицію, вміють захищатися від інформаційних атак, ефективно 
представляють власні бренди. 

В якості одного з напрямків міжнародного маркетингу використовується 
стратегія, що отримала назву «айкідо» за аналогією з одним із видів східної 
боротьби. Вона певною мірою відкидає принцип ведення конкурентної боротьби 
як війни, метою якої має бути обов’язкова поразка суперника. Моріхей Уесіба 
(засновник айкідо) стверджував: «Ви зможете бачити розум свого партнера, якщо 
будете зустрічати партнера, атакуючого вас, з таким відчуттям, немовби ви 
огортаєте партнера своїм розумом» [3]. 

Сутність даної стратегії полягає в тому, щоб спробувати звести нанівець, 
нейтралізувати сильні сторони конкурента, а також у тому, щоб використовувати 
дії самого конкурента для того, щоб отримати перемогу над ним. Мета — не 
руйнація, а завоювання переваги. Не знищення супротивника, а перемога за 
рахунок відхилення від боротьби. Перемога без боротьби. Щодо цього «руху» 
дуже влучно висловився Джон Мілтон: «Хто перемагає ворога силою, підкорює 
його лише наполовину» [2]. 

Стратегія, заснована на айкідо, абсолютно рефлективна і спрямована на 
забезпечення захисту від неспровокованої атаки з боку конкурента. У стратегії 
айкідо поняття власне атаки не існує, вона не використовує атаки, спрямованої на 
слабкі, уразливі місця супротивника. Кінцева мета захисту в рамках стратегії 
«айкідо» складається не в знищенні супротивника або нападаючого, а в його 
нейтралізації й одержанні можливості контролювати його дії, а також у власному 
самовдосконаленні, що представляє особливо цінний досвід. Важливо продовжу-
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вати перемагати себе самого і йти вперед до нових звершень і переваг. У 
результаті супротивник нейтралізований, але йому не завдано серйозної шкоди. 
При цьому суворо дотримується етика відносин. 

При традиційній конкуренції обидві компанії не реалізують повністю своїх 
цілей, оскільки діють паралельно й протистоять один одному. Енергія їх 
витрачається неефективно: не тільки на вивчення переваг споживачів цільового 
ринку й розробку оптимальних методів їхнього задоволення, але і на боротьбу з 
конкурентами. При використанні стратегії «айкідо» відбувається перехід від 
силової конкуренції до конвергенції, координації інтересів і можливостей 
ринкової роботи з конкурентами, досягається більша економія будь-якого виду 
ресурсів, ефективність і результативність дій компанії. 

Стратегія «айкідо» спрямована на використання в своюкористь не слабких, а 
сильних сторін конкурента. Суть її також полягає у створенні фізичного та мен-
тального балансу, рівновазі місії, стратегії та організації (духу, розуму і тіла ком-
панії) і великих можливостей для її зростання. Дана стратегія припускає передба-
чення дій конкурентів і протистояння неспровокованої атаки. «Айкідо» не сприймає 
ні егоїзму, ні героїзму. Відсутні і такі поняття, як невдача і успіх. Існує тільки 
результат, досвід, завдяки якому компанія стає хоч трохи, але краще, ніж раніше. 

Прикладом стратегії айкідо (конвергенції) у бізнесі служить перехід компаній 
Microsoft і Intel від конкуренції до співробітництва наринкусофт-забезпечення для 
комп’ютерів. Зокрема, ці компанії уклали угоду про співпрацю, запропонували 
ринку сумісні програми й процесори із конкурентів перетворилися в партнерів. У 
1997 р. корпорація Microsoft оголосила про початок технічного й комерційного 
співробітництва з Apple. Такимчином, колоальянсів, спільних погоджених дій 
корпорації Microsoftз іншими компаніями розширювався й підвищував її 
конкурентну стійкістьіневразливість [1]. 

Універсальної ідеальної стратегії для кожної конкретної компанії не існує: 
навіть для різних підрозділів або видів товарів можуть бути потрібні різні 
стратегії. Кожна компанія повинна визначити, яка стратегія краще всього 
спрацює, враховуючи її положення в галузі, цілі, можливості і ресурси. 
Підприємство повинно в повній мірі визначити свої конкурентні переваги та 
оцінити найбільш прийнятну бізнес — стратегію, або комплекс стратегій. 
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5. МЕНЕДЖМЕНТ ЯКОСТІ В УПРАВЛІННІ 
ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 
Д.М. Королік 
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Виробництво безпечної і корисної для здоров’я та життя людини високо-
якісної продукції є одним з найголовніших напрямків діяльності кожного під-
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приємства, тому питання підвищення ефективності менеджменту якості в 
діяльності підприємства повинно стояти на першому місці. 

Метою процесу підвищення менеджменту якості в цілому є підвищення 
прибутковості та конкурентоспроможності підприємства за рахунок підвищення 
якості продукції та всіх супутніх процесів. 

Більшість існуючих трактувань якості була узагальнена Міжнародною 
організацією зі стандартизації (ISO). У стандарті ISO 8402 «Управління якістю і 
забезпечення якості», якість визначається як «сукупність властивостей і 
характеристик продукції або послуги, що надають їм можливість задовольняти 
обумовлені або передбачувані потреби споживачів.» [1]. 

Згідно міжнародного стандарту ІSО 9000:2000 «якість — це ступінь, до якого 
сукупність власних характеристик продукції задовольняє формульовані потреби 
або очікування загально зрозумілі або обов’язкові.» [2]. 

Існують різні підходи щодо визначення поняття «якість». Так, наприклад, 
відомий американський фахівець Джозеф Джуран визначає якість як «придат-
ність товару до використання» або «відповідність призначенню»; Роберт Пірсінг 
визначає якість як «результат турботи»; Дж. Х. Харрінгтон визначає якість як 
«задоволення або перевищення вимог споживача за прийнятною для нього 
ціною»; А. Фегенбаум називає якість «сукупністю складних ринкових, технічних, 
виробничих та експлуатаційних характеристик виробу (або послуги), завдяки 
яким виріб (або послуга) відповідає очікуванням споживача»; гуру якості 
Е. Демінг вважає, що управління якістю не означає «досягнення досконалості». 
Воно означає отримання такого рівня якості, на який розраховує ринок.[4] 

Якість продукції формується на всіх етапах діяльності підприємства: від 
розроблення, виробництва, зберігання, транспортування, технічного обслугову-
вання до її реалізації. Саме тому на підприємстві слід застосовувати менеджмент 
якості для покращення його діяльності. 

Менеджмент якості — це встановлення, забезпечення та дотримання 
необхідного рівня якості продукції при її розробці, виготовленні та експлуатації, 
що досягається шляхом систематичного контролю за якістю продукції і ціле-
спрямованого впливу на умови й фактори, від яких вона залежать [2]. 

Характерною особливістю сучасних систем управління якістю, які мають на меті 
задоволення потреб споживачів, є не лише ефективність з технічної й організаційної 
точок зору. Вони повинні легко піддаватися аналізу, бути недвозначними і 
зрозумілими, чітко розробленими і прийнятними для споживачів, громадськості і 
відповідних урядових організацій. Таке комплексне управління якістю забезпечує 
конкурентоспроможність виробника як на національних, так і на міжнародних 
ринках. Крім цього, воно дає організації підставу для прийняття доцільних та 
ініціативних рішень. [2] 

Менеджмент якості в управлінні діяльністю підприємства здійснюється шляхом 
реалізації управлінських функцій, до яких належать: 

– політика у сфері якості; 
– планування якості продукції; 
– навчання та мотивація персоналу; 
– контроль якості продукції; 
– інформація про якість продукції, потреби ринку і науково-технічному прогресі; 
– вирішення питань якості продукції з постачальниками, споживачами, 

державними органами. [3] 
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Отже, вдосконалення менеджменту підприємства, впровадження систем 
управління якістю, застосування сучасних концепцій управління якістю (TQM, 
ХАССП) сприятиме виробництву високоякісної і безпечної продукції. 
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6. УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНО-
ТЕХНІЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ 
ТА ЙОГО ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 
Т.В. Бабенко 
Національний університет харчових технологій 

Для безперебійного функціонування виробництва необхідно добре налаго-
джене матеріально-технічне забезпечення (МТЗ), яке на підприємствах здійс-
нюється через органи матеріально-технічного постачання. Головним завданням 
органів забезпечення підприємства є своєчасне й оптимальне забезпечення 
виробництва необхідними матеріальними ресурсами відповідної комплектності і 
якості. Вирішуючи цю задачу, працівники органів постачання повинні вивчати і 
враховувати попит та пропозицію на всі споживані підприємством матеріальні 
ресурси, рівень і зміна цін на них і на послуги посередницьких організацій, 
вибирати найбільш економічну форму руху товарів, оптимізувати запаси, зни-
жувати транспортно-заготівельні і складські витрати [3]. 

Управління матеріально-технічним забезпеченням підприємства передбачає 
не тільки управління постачанням, а й виконання всіх функцій притаманних 
управлінню як виду діяльності (рис.) [2]. 

 
 

Рис. Функції матеріально-технічного забезпечення на підприємстві 
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В світовій практиці управління запасами на підприємстві найпоширенішими є: 
1) система управління з фіксованим розміром замовлення; 
2) система з постійним рівнем запасів; 
3) система зі встановленою періодичністю поповнення запасів до постійного рівня; 
4) система «мінімум-максимум; 
5) система «точно в строк»; 
6) різновиди системи «канбан». 
Основною метою управління МТЗ є: отримання підприємством достатньої 

кількості матеріальних ресурсів відповідної якості в необхідний час, у необ-
хідному місці від надійних постачальників, за своєчасного виконання всіх своїх 
обов’язків та досягнення оптимальних сукупних витрат управління матеріальним 
потоком. Управління матеріально-технічним забезпеченням на підприємстві 
покладено на досягнення таких основних цілей, як: 

1) забезпечення безперервного потоку матеріальних ресурсів необхідних 
підприємству; 

2) своєчасне та повне визначення потреби підприємства у сировині, матеріалах, 
інструментах та інших необхідних ресурсах, розроблення норм їх витрат; 

3) управління запасами, яке передбачає визначення запасів та витрат, що 
пов’язані з ними, до мінімально необхідного рівня при забезпеченні безпе-
рервності процесу виробництва, підвищення якості матеріальних ресурсів; 

4) пошук і встановлення надійних і раціональних зв’язків з постачальниками 
для забезпечення прискореного пересування всіх матеріально-технічних ресурсів 
від постачальників при мінімальних транспортних та інших витратах [1]. 

Облік і аналіз даних про закупівлю та використання товарно-матеріальних цін-
ностей надає своєчасну інформацію про залишки запасів та норми їх використання. 
Це дозволяє здійснювати своєчасне постачання матеріалів. Мінімізація термінів 
постачання та низькі витрати на транспортування, розміщення та складання є 
безумовним критерієм оптимальної технології постачання. 

Отже, раціональна організація матеріально-технічного забезпечення визначає 
рівень використання засобів виробництва, зростання продуктивності праці, 
зменшення собівартості продукції, підвищення прибутку та рентабельності. 
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7. КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА 
В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 
ПІДПРИЄМСТВА 
Ю.Є. Богданович 
Національний університет харчових технологій 

Розвиток персоналу є найважливішою умовою успішного функціонування 
будь-якої організації. Це особливо справедливо в сучасних умовах, коли науково-
технічний прогрес значно прискорює старіння професійних знань і навичок. 
Невідповідність кваліфікації персоналу потребам компанії негативно позначається 
на результатах її діяльності. Отже, корпоративна культура може слугувати 
потужним інструментом підвищення загального рівня персоналу в організації. 

Корпоративна культура впливає як на процес управління персоналом, так і на ро-
боту підприємства в цілому. Так, чим вище рівень корпоративної культури, тим у 
меншому ступені персонал має потребу у чіткому регламентуванні діяльності, в дирек-
тивах, настановах, тим вище престиж і конкурентоспроможність підприємства. 

Питанню корпоративної культури приділили увагу такі вітчизняні та зару-
біжні вчені як: Савчук Л., Бурлакова А., Віханський О.С., Наумова О.І., Корот-
ков Е.М., Балабанова Л.В., Сардак О.В., Д. Елдрідж і А. Кромбі, К. Голд, 
Г. Морган, М. Мескон [2]. 

Нині не має єдиного підходу до трактування поняття «корпоративна 
культура». До того ж, різні автори для її характеристики використовують такі 
терміни як: «культура», «організаційна культура», «культура організації», 
«фірмова культура», «культура підприємництва». Аналіз наявних трактувань цих 
понять дав змогу зробити висновок про те, що їх сутність є тотожною. 

Тож, корпоративна культура — це добре сформована система керівних 
переконань, принципів і технологій у життєдіяльності підприємства. 

Метою корпоративної культури є формування поведінки персоналу, що 
сприяє досягненню цілей підприємства. Для досягнення даної мети в процесі 
управління персоналом підприємства необхідно вирішувати наступні завдання: 

– розвиток у персоналу почуття причетності до справ підприємства; 
– заохочення залучення персоналу в спільну діяльність на благо підприємства; 
– зміцнення стабільності системи соціальних відносин; 
– підтримка індивідуальної ініціативи працівників; 
– надання допомоги персоналу в досягненні особистого успіху; 
– створення атмосфери єдності менеджерів і персоналу у підприємстві; 
– делегування відповідальності; 
– зміцнення корпоративної родини (вітання персоналу із сімейними святами, 

подіями і т. д.). 
Зміст корпоративної культури визначається ступенем особистої значимості 

професійно-трудової діяльності для більшості співробітників. 
Характер корпоративної культури описується системою ознак, визначених за 

декількома критеріями: 
– позитивна корпоративна культура фіксує цінність професійно-трудової 

діяльності як способу реалізації цінності, її саморозвитку, а також цінність організації; 
– негативна корпоративна культура — відображає ситуацію, коли становище 

на конкретному підприємстві в цілому є позитивним, однак, для окремого 
співробітника з точки зору його саморозвитку та самореалізації — невигідним. 
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Кожен працівник, приходячи в організацію, проходить через визначену 
процедуру організаційної соціалізації, етапи якої надано на рис., під час якої він 
поступово вливається в колектив і усвідомлює для себе ті чинники, які в 
сукупності й утворюють корпоративну культуру [1]. 

 
 

Рис. Процес усвідомлення працівником корпоративних цінностей організації 

Формування корпоративної культури поділяється на наступні чотири етапи: 
– виявлення стану існуючої корпоративної культури; 
– збереження життєздатних елементів корпоративної культури; 
– виявлення і відмова від нежиттєздатних елементів корпоративної культури; 
– оновлення (заміна) тих елементів корпоративної культури, які вибули [3]. 
Таким чином, формування корпоративної культури, що підтримує стратегії 

організації, важливо для успішного виконання завдань, тому що культура формує 
соціально-психологічний клімат і корпоративний дух, які сприяють виконанню 
поставлених завдань і вносять свій внесок у досягнення успіху. Корпоративна 
культура визначається тим, на підставі чого і як здійснюється діяльність орга-
нізації: якими є цінності і переконання, що їм слідує керівництво, яка філософія 
лежить в основі ключових політик, які традиції, що їх притримується організація, 
які етичні норми, обов’язкові для усіх, і яка моральна обстановка. Культура, 
таким чином, відображає атмосферу в організації і стиль її роботи. 
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8. ЗБУТОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА 
ТА ЕТАПИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ 
А.С. Борсукевич 
Національний університет харчових технологій 

В умовах переорієнтації підприємств до потреб ринку найважливішим 
питанням є формування політики збуту відносно мінливих вимог споживачів та 
високого рівня конкуренції. Економічні показники збутової політики впливають 
на процес функціонування підприємства в цілому, а їх аналіз дозволяє виявити 
проблеми, що виникають у його діяльності. Для усунення цих проблем 
необхідним є використання комплексу заходів щодо формування збутової полі-



 375 

тики на основі сучасних моделей та методів удосконалення етапів організації, 
планування та контролю за збутовою діяльністю підприємства. 

В більшості випадків виробництво і споживання продукції не співпадають за 
часом і простором. Тому, якими би різноманітними не були б споживацькі 
властивості готового продукту, на реальний комерційний успіх підприємство 
може розраховувати тільки при умові раціонально організованого розподілу і 
обміну продукту, тобто збуту. 

Підприємства мають альтернативи в організації розподілення свого продукту. 
В її основі лежать орієнтація на задоволення різноманітних потреб кінцевого 
споживача і спосіб існування продукту. Спосіб існування продукту розглядається 
як сукупність дій по максимальному приближенню товару до цільової групи 
споживачів (або навпаки, притягнення споживачів до товару підприємства). 
Вибір орієнтації і способу задоволення потреб споживачів і складає суть «полі-
тики» підприємства в області збуту [2]. 

Збутову політику підприємства-виробника продукції слід розглядати як ціле 
направлену діяльність, принципи і методи, здійснення яких покликані організо-
вувати рух потоку товарів до кінцевого споживача. Основною задачею є ство-
рення умов для перетворення потреб потенційного покупця в реальний попит на 
конкретний товар. До числа таких умов відносяться елементи збутової політики. 
Основними елементами збутової політики є: збутові стратегії маркетингу, прин-
ципи організації збутової діяльності, товарна політика, цінова політика, політика 
товароруху, політика комерційного кредитування, інкасаційна політика, політика 
транспортування, організаційні аспекти збуту [1]. 

Не дивлячись на те, що головними класифікаційними ознаками розподілу 
елементів збутової політики є основа організації системи і число посередників, 
відношення між підприємством-виробником, торговими посередниками і кінцевими 
споживачами можуть набувати багато видів і форм. Але активна роль в цих 
відносинах відводиться підприємству-виробнику, яке при виборі системи збуту в 
першу чергу враховує фактор ризику товароруху, а також оцінює співвідношення 
між витратами на збут та прибутком. Для того, щоб процес вибору системи збуту 
був більш організованим і по можливості з найменшими витратами, зміни в ній 
повинні відповідати наступним етапам формування збутової політики. 

Перший етап — визначення цілей збуту. Після здійснення сегментації ринку 
підприємству необхідно розробити систему стратегічних цілей збуту, які визначають 
напрямок збутової діяльності підприємства у довгостроковій перспективі. 

На другому етапі обирається стратегія збуту. Насамперед приймається рішен-
ня про вибір принципу побудови непрямих каналів — з використанням стратегії 
«проштовхування» чи «втягування». На практиці багато фірм використовують 
«змішаний» принцип, при якому зусилля по збуту розподіляються між спів-
робітництвом з посередниками і роботою з кінцевими споживачами. Далі 
визначаються види каналів розподілу та їх структура. 

Третій етап — добір посередників і учасників збутової системи. З цією метою 
встановлюється перелік конкретних вимог до них, що випливають із загальної 
концепції збуту. Вимоги можуть бути пов’язаними з ринковими можливостями 
посередників, здатністю маневрувати, рівнем професіоналізму працівників, 
надання послуг споживачам. 

На четвертому етапі здійснюється пошук шляхів здійснення успішного співро-
бітництва між учасниками кожного каналу розподілу. Сама по собі можливість 
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співробітництва уже випливає зі спільності інтересів по реалізації конкретного 
товару. Однак, щоб вона могла бути реалізована практично і з максимальним 
прибутком для всіх сторін, застосовують методи, що стимулюють співробітництво. 

П’ятий етап — розробка технології контролю збутової діяльності в цілому, по 
кожному каналу розподілу й окремих посередників. Параметрами контролю тут 
можуть бути досягнутий обсяг збуту, що склався, рівень витрат на збут і 
рентабельності продажів, якість роботи зі споживачами, оперативність у вирішенні 
проблем збуту, відносини співробітництва, завойований у споживача імідж тощо [3]. 

Отже, при головні меті підприємства — отримання максимального прибутку, 
збутовій політиці повинно надаватися якомога більше уваги. На кожному 
виробничому підприємстві повинна бути добре організована служба маркетингу 
що займається формуванням та реалізацією збутової політики підприємства. 
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9. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ 
ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
ПІДПРИЄМСТВА 
О.О. Високос 
Національний університет харчових технологій 

Будь-яке суспільство для забезпечення нормального (достатньо комфортного) 
рівня своєї життєдіяльності здійснює безліч видів конкретної праці. З цією метою 
люди створюють певні організації (трудові колективи), які спільно виконують ту чи 
іншу місію (реалізують програму чи мету) і діють на засаді певних правил і процедур. 
Проте мета й характер діяльності таких численних організацій різні. За цією ознакою 
їх можна поділити на дві групи: підприємницькі (комерційні), що функціонують і 
розвиваються за рахунок власних коштів, і непідприємницькі (некомерційні), 
існування яких забезпечуються бюджетним фінансуванням держави. Організації з 
підприємницьким характером діяльності називають підприємствами [1]. 

Потенціал підприємства — це його властивість, як носія штучного походження, 
забезпечити очікуваний суб’єктом оцінки позитивний (або негативний) результат в 
існуючій системі зовнішніх обмежень з врахуванням здатності носія до розвитку [2]. 

На думку Самоукіна Л.І. потенціал необхідно розглядати у взаємозв’язку з 
властивими кожній суспільно-економічній формації виробничими відносинами, 
що виникають між окремими працівниками, трудовими колективами, а також 
управлінським апаратом підприємства з приводу повного використання їхніх 
здібностей зі створення матеріальних благ і послуг. 

Інший вчений Марушков Р.В. у своїх працях трактує потенціал, як «…здатність 
підприємства забезпечувати своє довгострокове функціонування та досягнення 
стратегічних цілей на основі використання системи наявних ресурсів» [3]. 
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Формування потенціалу підприємства — процес ідентифікації та створення 
спектра підприємницьких можливостей, його структуризації та побудови певних 
організаційних форм, для стабільного розвитку та ефективного відтворення. 

Виробничий потенціал підприємства — це властивість носія забезпечити 
виготовлення продукції певної номенклатури, що відповідає вимогам ринку з 
вихідними характеристиками, якістю, асортиментом, по максимуму, з орієнтацією не 
на попит, а на загальну місткість ринку цієї або альтернативної (що її виробництво 
забезпечено функціональним потенціалом відповідної системи) продукції [2]. 

Отже, загальні особливості формування виробничого потенціалу підприємства є: 
– Формуванню підлягає у першу чергу виробнича система підприємства, як 

носій потенціалу, від властивостей якого у найбільшій мірі залежить виробничий 
потенціал усього підприємства. 

– Зміни носія потенціалу виробничої системи не обов’язково потягнуть за 
собою зміни інших систем, лише якщо це пов’язано зі зміною енергоспоживання, 
збільшенням матеріалоємності та трудомісткості продукції, але якщо йдеться про 
створення нового підприємства, саме виробнича система обумовлює склад, вид, 
структуру і масштаби усіх інших систем цілісного носія та згодом і його 
виробничий потенціал. 

– Формування носія потенціалу виробничої системи здійснюється за лан-
цюжком — зміна (вибір) виробу або зміна конструкції виробу чи матеріалів, що 
його складають, зміна (вибір) масштабів та типу виробництва, зміна (вибір) 
технології виробництва за видами обробки та рівнем використання готових 
комплектуючих вузлів, зміна (вибір) рівня автоматизації процесів і відповідно — 
вимог до виробничого персоналу. 

– Виробничий потенціал підприємства відображає максимум обсягу, який 
може забезпечити підприємство за встановленими номенклатурними позиціями й 
асортиментом продукції у межах повної місткості ринку за кожним виробом. 

– Від вибору виду продукції залежатимуть одиниці виміру потенціалу (штуки, 
тони умовного палива, метри, норми-години, інше), як обсягу продукції, робіт, 
послуг у натуральному або умовно-натуральному виразі за встановлений 
відтинок часу. 

– Основними суб’єктами оцінки та діагностики виробничого потенціалу 
підприємства є власник (співвласники) та конкуренти даного підприємства [2]. 

Ефективність використання виробничого потенціалу є комплексним відо-
браженням кінцевих результатів використання економічних ресурсів за визначений 
період часу для забезпечення розвитку як безпосередньо виробничого потенціалу, 
так і підприємства в цілому на основі інвестиційно-інноваційної діяльності, що є 
функціональною частиною структури виробничого потенціалу та яка забезпечує і 
характеризує спрямованість до розвитку. 
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10. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА 
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 
М.М. Гиря 
Національний університет харчових технологій 

В сучасних умовах розвитку економіки, після подолання періоду повної 
невизначеності і нестабільності, розвиток підприємництва як економічної бази 
процвітання держави є вкрай актуальним. Особливо це стосується формування 
організаційної структури підприємства. Вона повинна спрямовуватися на 
забезпечення ефективної діяльності підприємства, на здійснення та запровадження 
нових, а також зміну старих підходів до управління підприємством. Адже у будь-
якій організації відбувається велика кількість еволюційних змін. Це стосується 
технологій і оновлення виробничих процесів, персоналу, методів управління, які з 
розвитком і вдосконаленням науки стають нераціональними у використанні. 

Організаційна структура управління — це форма поділу праці, що закріплює 
певні функції управління за відповідними структурними підрозділами апарата 
управління. У широкому розумінні задача менеджерів полягає в тому, щоб обрати 
ту організаційну структуру, яка найкраще відповідає цілям і задачам підприємства, 
а також внутрішнім і зовнішнім факторам, що впливають на неї. Найкраща 
структура — це та, яка найкращим чином дозволяє підприємству ефективно 
взаємодіяти із зовнішнім середовищем, продуктивно і доцільно розподіляти і 
спрямовувати зусилля своїх співробітників і таким чином задовольняти потреби 
клієнтів і досягати своїх цілей із високою ефективністю [1]. 

Теорія і практика менеджменту розробили багато різних принципів побудови 
структур управління, які можна звести до наступних основних типів: 

– лінійна організаційна структура; 
– лінійно-штабна організаційна структура; 
– функціональна організаційна структура; 
– лінійно-функціональна організаційна структура; 
– дивізіональна організаційна структура; 
– матрична організаційна структура. 
Лінійна організаційна структура управління — це найпростіший тип струк-

тури, за якого керівник організації (підприємства) здійснює всі функції управ-
ління — планування, організації, мотивації, контроль. Ця організаційна 
структура застосовується переважно в управлінні малими підприємствами 
торгівлі, а також у підрозділах апарату [2]. 

Функціональна структура — існує поряд з лінійною, що створює подвійне 
підпорядкування для виконавців. Рішення за загальними питаннями часто 
приймаються колегіально. Функціональні підрозділи отримують право давати 
розпорядження і вказівки (в межах своєї компетенції) нижчестоящим підроз-
ділам. Функціональну структуру управління широко застосовують підприємства 
середніх розмірів. 

Лінійно-функціональна структура — така структура управління завдяки своїй 
ієрархії забезпечує швидку реалізацію управлінських рішень, сприяє спеціалізації 
і підвищенню ефективності роботи функціональних підрозділів, уможливлює 
швидкий маневр усіма видами ресурсів. Вона поєднує в собі лінійну та функціо-
нальну структури і є загальноприйнятою у великих і насамперед технічно 
складних підприємствах різних форм власності [2]. 
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Дивізіональна структура — за дивізіональної структури кожний виробничий 
підрозділ (дивізіон, відділення) корпорації має свою власну досить розгалужену 
структуру управління, що забезпечує його автономне функціонування. У зв’язку з 
подальшим розвитком ринкової економіки у майбутньому, внаслідок об’єктивних 
процесів, концентрації капіталу в Україні слід чекати створення великих виробничих 
і торговельних підприємств, які будуть використовувати дивізіональну структуру. 

Матрична структура — також широко використовується у великих зарубіжних 
фірмах, передусім авіакосмічних, авіабудівельних, хімічних, електронних, фарма-
цевтичних, де доводиться розв’язувати безліч проблем. Матрична структура 
управління використовується також у великих банках, страхових компаніях, 
торгових, консультативних фірмах та в наукових центрах. За матричної організа-
ційної структури управління поряд з лінійними керівниками підприємства та 
функціональним апаратом управління виділяють ще й тимчасові предметно-
спеціалізовані ланки — проектні групи. Проектні групи формуються із спеціалістів 
постійних функціональних відділів. При цьому вони лише тимчасово підпорядковані 
керівникові проекту. Після завершення робіт над проектом, вони повертаються до 
своїх функціональних підрозділів. Керівник проекту виконує роль лінійного 
керівника по відношенню до спеціалістів проектної групи [3]. 

Неможливе функціонування жодного підприємства без організаційної структури 
управління. Організаційна структура має сприяти найбільш раціональному 
здійсненню процесів управління, підвищенню продуктивності праці управлінських 
працівників при виконанні ними необхідних функцій. Організаційна структура 
управління підприємства забезпечує виконання усіх функцій менеджменту; структура 
організації визначає права й обов’язки на управлінських рівнях; від організаційної 
структури залежить ефективна діяльність підприємства, його виживання і 
процвітання; структура, прийнята в конкретній формі, визначає організаційну 
поведінку її працівників, тобто стиль менеджменту і якість роботи колективу, тобто 
для ефективного функціонування і роботи організації однією із найважливіших задач, 
на нашу думку, є вибір оптимальної організаційної структури управління. 
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В.Ю. Глухова 
Національний університет харчових технологій 

Проходячи через процес формування, будь-який колектив набуває відмінні, 
лише йому одному властиві риси. Оскільки в сумісній діяльності колективу 
приймають участь люди, різні за своїм професійним спрямуванням, життєвим 
досвідом, національним та особистісним рисам, ці відмінності обов’язково 
відображаються на характері спілкування, оцінках та думках, викликаючи 
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протидію, яка супроводжується емоційним збудженням. В окремих мікро групах ці 
протиріччя настільки загострюються, що можуть навіть переростати у конфлікт. А 
розв’язання конфлікту як типової ситуації в діяльності менеджера являє собою 
актуальне завдання в контексті підвищення загальної ефективності виробництва. 

Отже, у процесі функціонування організацій між працівниками можуть 
виникати різноманітні суперечки, ворожі відносини і навіть сварки. Основою 
всього цього безпосередньо є конфлікт. 

При цьому людина постійно зіштовхується з таким явищем як стрес, який, 
зазвичай, характеризує значне психологічне чи фізіологічне напруження, наносить 
шкоду здоров’ю. Однією з причин виникнення стресу може бути «нездорова» 
психологічна атмосфера в колективі, супроводжувана конфліктними ситуаціями. 

Конфлікти як частина життя виникають у суспільстві між індивідами, органі-
зованими групами, інтереси яких протилежні. Конфлікт — це зіткнення різно-
спрямованих тенденцій у психіці окремої людини, у взаємовідносинах двох і 
більше людей або їх формальних і неформальних об’єднань, зумовлене розбіж-
ністю у поглядах, позиціях, інтересах [1]. 

Передумовою для розгортання конфлікту є створення в соціальній системі 
(виробничому колективі) напруженості. 

У свідомості людей конфлікт найчастіше ототожнюється з агресією, погрозами, 
суперечками, ворожістю, війною та ін. Раніш була поширеною думка, що він є 
небажаним явищем і його необхідно негайно вирішувати. Сучасні ж погляди на 
конфлікти в організаціях зазнали суттєвих змін. Якщо конфлікт є конструктивним, 
спрямованим на вирішення проблем організації, то його потрібно вміло використати 
для поліпшення ситуації. При виникненні так званого деструктивного конфлікту 
менеджер повинен відповідними засобами його розв’язати, не нашкодивши 
виробничим і управлінським процесам, і навіть використати на благо організації. 

В організації конфлікт завжди переростає в певну поведінку, дії, спрямовані на 
втручання у справи інших. Він може розгортатися у цивілізованій формі 
(кооперація, змагання) або у формі відкритої боротьби. Конфліктам часто властива 
невизначеність вирішення, що спричинено ймовірністю багатьох варіантів 
поведінки сторін, зумовлених випадковими чинниками, психологією, прихованими 
цілями, які можуть по-різному трансформуватися. Конфлікт можна розглядати у 
вузькому (безпосереднє зіткнення сторін) і в широкому (процес, який складається з 
кількох етапів, у межах якого зіткнення є лише одним із них) розумінні. 

Кількість учасників конфліктної взаємодії дозволяє поділяти їх на внутрішньо-
особистісні, міжособистісні, між групові [2]. 

Внутрішньоособистісні конфлікти являють собою зіткнення всередині особис-
тості рівних за силою, але протилежно спрямованих мотивів, потреб, інтересів. 
Особливістю даного виду конфлікту є вибір між бажанням і можливостями, між 
необхідністю виконувати й дотриманням необхідних норм. 

Внутрішньоособистісний конфлікт може також виникнути в результаті того, 
що виробничі вимоги не збігаються з особистими потребами чи цінностями 
працівника. 

Складність вирішення внутрішньоособистісних конфліктів полягає в тому, що 
іноді відбувається зіткнення трьох складових, необхідних для досягнення 
поставленої мети: бажання («хочу»), можливості («можу»), необхідності («треба»). 

Міжгрупові конфлікти — конфлікти між різними групами, підрозділами, у 
яких зачіпаються інтереси людей, об’єднаних на період конфлікту в єдині 
згуртовані спільноти. Слід зазначити, що ця згуртованість може зникнути відразу 
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після припинення конфлікту, але в момент відстоювання загальних інтересів 
єдність групи може бути досить значною. 

Міжособистісні конфлікти являють собою зіткнення індивідів із групою, між 
собою, боротьбу за інтереси кожної зі сторін. Це один із найбільш розповсю-
джених видів конфліктів. 

В організації дуже важливо прагнути до швидкого й повного розв’язання 
конфліктів, інакше вони можуть стати перманентними. Важливе значення при 
цьому має створення сприятливої атмосфери праці, доброзичливих стосунків між 
членами колективу в процесі трудової діяльності, уміння відрізняти причини від 
приводів, обирати найбільш правильні способи розв’язання конфліктів. Це одне з 
найперших завдань керівника організації. Адже ефективно управляти — це в тому 
числі й уміння створювати таку обстановку, у якій би з мінімальними витратами 
реалізовувалися поставлені перед організацією завдання. Для організації 
нормального психологічного клімату необхідна дуже висока кваліфікація 
керівника, уміння виконувати функції управління, але це не означає, що при 
ідеальному психологічному кліматі в цій організації не буде конфліктів. Вони 
будуть обов’язково, тому що конфлікт — це різні точки зору на те саме явище, і 
якщо їх немає, то немає й розвитку колективу. Якщо конфліктна ситуація 
вирішена, сторони дійшли згоди, знайдено компроміс, то конфлікт іменується 
конструктивним, функціональним. Будь-який керівник повинен заохочувати 
функціональні конфлікти, тому що саме за їх допомогою в процес управління 
(наради, збори, семінари тощо) можуть бути залучені всі члени колективу. 

Якщо ж компроміс не знайдений і сторони залишилися на колишніх позиціях, 
конфлікт переростає в деструктивну, дисфункціональну форму, її варто попе-
реджати або, якщо цього не вдалося зробити, вирішувати й припиняти. 
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Реалізація інноваційної діяльності є одним з основних чинників конкурентоспро-
можності продукції та створює умови довгострокової стабільності [1]. 

Підприємства, що прагнуть реалізовувати інноваційну діяльність потребують 
значних капіталовкладень, а особливо інвестиційного забезпечення. Але на 
сьогодні інвестиційний клімат в Україні оцінюється як високо ризиковий. 
Причиною такого стану є не лише відсутність коштів для вкладень, але й 
підвищений ризик будь — яких форм інвестування [2]. 

Розвиток інноваційної діяльності підприємств потребує супутньої підтримки, 
яку мають забезпечувати інноваційні структури різних типів. Одними із 
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основних таких структур є технопарки, які забезпечують функціонування 
інноваційної моделі національної економіки. Однак, аналізуючи ситуацію в 
Україні, спостерігаємо, що діяльність технопарків знаходиться на низькому рівні. 
Причиною такої ситуації в Україні є невиконання Закону «Про спеціальний 
режим інноваційної діяльності технологічних парків» [3]. 

Слід зазначити, що за останні роки урядом було прийнято багато постанов та 
рішень, державних програм, спрямованих на підвищення інноваційної резуль-
тативності підприємств, але більшість з них не вдалося реалізувати в повному 
обсязі в реальній економіці. Через це виникають економічні суперечності між 
інтересами держави та підприємствами, орієнтованими на інноваційний шлях 
розвитку, розв’язання яких потребує ґрунтовних досліджень [4]. 

Визначимо екзогенні та ендогенні чинники, які уповільнюють або сприяють 
інноваційному розвитку підприємств. 

Серед стримуючих чинників інноваційного розвитку підприємств вагоме 
місце посідає недостатня кількість та різноманітність джерел фінансування, 
серед яких головним джерелом фінансування інноваційної діяльності підпри-
ємств України є кошти самих підприємств, тому важливим завданням є пошук та 
залучення фінансових ресурсів в інноваційний сектор. 

Також до чинників, що стримують інноваційний розвиток підприємств є 
відтік наукових кадрів за кордон. Тому, одним із ефективних засобів скорочення 
відтіку наукових кадрів є збільшення фінансування науки, що передбачає збіль-
шення бюджету та зміну ставлення влади до науки [5]. 

Негативним фактором також є відсутність повноцінної інформаційної бази 
щодо інноваційних проектів, що призводить до неможливості координації 
функціонування суб’єктів інноваційної діяльності. 

До заходів, які спрямовані на вирішення цих проблем, можна віднести: 
створення єдиної функціонуючої національної інноваційної системи, яка 
формується на різних рівнях; формування загальнодержавної інформаційної 
системи в сфері інноваційного розвитку; забезпечення використання існуючого 
науково — технічного доробку щодо його інноваційного впровадження. 
Потрібно забезпечити фінансування фундаментальних досліджень [6]. 

Не менш важливим напрямом є створення нових та розвиток існуючих тех-
нологічних парків, вільних економічних зон для притягнення інвестицій в 
модернізацію виробництва. Розширення практики надання інноваційним підпри-
ємствам середньострокових кредитів із зниженням процентної ставки. 

Забезпечення інноваційної активності підприємств України повинно здійсню-
ватися в комплексі національної інноваційної системи, створення високотехнологіч-
них виробництв і промислового освоєння результатів науково — дослідних робіт. 
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Бізнес-планування інноваційних проектівє актуальним для підприємств різних 
масштабів. У ринковій економіці підприємці не можуть досягти стабільного 
успіху, якщо не будуть чітко й ефективно планувати свою діяльність, постійно 
збирати й аналізувати інформацію про цільові ринки, положення на них 
конкурентів, власних перспективах і можливостях. 

Планування може відноситися до того чи іншого типу в залежності від часової 
орієнтації, тобто спрямованості основних ідей планування в минуле, сьогодення або 
майбутнє. За класифікацією Р. Акоффа розглядають чотири таких типів планування: 

– реактивне — орієнтоване на використання досвіду минулого, старих 
організаційних форм та традицій, що вже давно склалися на підприємстві; 

– інактивне — орієнтується на нинішній склад підприємства, на повне за-
доволення сьогоденням; 

– преактивне — орієнтоване в основному на майбутнє, на здійснення безпе-
рервних змін в різних напрямах діяльності підприємства; 

– інтерактивне — передбачає проектування такого прообразу майбутнього, 
параметри якого будуть ідеальними для підприємства, а також пошук шляхів для 
його побудови [1]. 

Для більш ефективного планування, на підприємствах складають бізнес-план. 
У ринковій економіці бізнес-план є робочим інструментом, який використо-
вується в усіх сферах підприємництва. 

Бізнес-план — це документ, який містить систему пов’язаних в часі і прос-
торі, узгоджених з метою і ресурсами заходів та дій, спрямованих на отримання 
максимального прибутку внаслідок реалізації підприємницької ідеї [2]. 

Розробка бізнес-плану має певні етапи, та потребує чіткого уявлення про 
ринок товарів чи послуг. Бізнес-плани класифікуються за такими основними 
ознаками, як аудиторія користувачів, характер об’єкта, масштаб проблеми, 
цільове призначення, документальне оформлення та ситуаційні особливості 
обґрунтування. Зміст конкретного планового документа визначають також такі 
фактори: стан зовнішнього середовища, масштаб бізнесу, кількість бізнес-ліній, 
характеристики продукції, специфічні галузеві чинники тощо. 
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Обов’язковою передумовою розробки високоякісного бізнес-плану є формування 
конкретного інформаційного поля, тобто цілеспрямовано створюваної сукупності 
відомостей різного характеру для забезпечення інформаційних потреб підприємця 
(господарника) в процесі бізнес-планування. для розробки бізнес-плану необхідна 
така інформація: маркетингова (конкуренти, споживачі, ціни, особливості 
просування на ринок); виробнича (технологія, устаткування, виробничі площі, 
сировина й матеріали, персонал); фінансова (дохідність і рентабельність, кредити, 
податки, страхування); загальноекономічна й галузева (економічна ситуація, 
законодавство, політичні та соціальні умови, тенденції розвитку галузі). При цьому 
важливо забезпечити об’єктивність, актуальність, своєчасність, комунікативність і 
наочність інформації. 

Насамперед, бізнес-план дуже необхідний, якщо підприємство займається 
інноваційною діяльністю. Під інноваційною діяльністю розуміється діяльність 
колективу, спрямована на забезпечення доведення науково-технічних ідей, 
винаходів (новацій) до результату, придатного до практичного застосування та 
реалізації їх на ринку з метою задоволення потреб суспільства в конкурентоспро-
можних товарах і послугах. У статті 3 Закону України «Про інвестиційну діяльність» 
інноваційна діяльність визначається як «одна з форм інвестиційної діяльності», що 
здійснюється з метою впровадження досягнень науково-технічного прогресу у 
виробництво і соціальну сферу [3]. Ця діяльність охоплює: 

– випуск і поширення принципово нових видів техніки і технології; 
– прогресивні міжгалузеві структурні зрушення; 
– реалізацію довгострокових науково-технічних програм з великими строками 

окупності витрат; 
– фінансування фундаментальних досліджень для здійснення якісних змін у 

стані продуктивних сил; 
– розробку і впровадження нової ресурсозберігаючої технології, призначеної 

для поліпшення соціального й екологічного становища. 
Інноваційна діяльність пов’язана з трансформацією наукових досліджень і 

розробок, винаходів і відкриттів у новий продукт або новий технологічний процес, 
які впроваджуються у виробничий процес, або в новий підхід до соціальних послуг. 
Інноваційна діяльність передбачає створення цілого комплексу наукових, 
технологічних, організаційних, фінансових і комерційних заходів, які у своїй 
сукупності ведуть до створення інновації «під ключ», тобто повністю готової до 
реалізації на ринку. 

При підготовці бізнес-плану інноваційного проекту слід звернути особливу 
увагу на патентну «чистоту» впроваджуємої розробки, описати перспективи її 
розвитку, в тому числі можливість завоювання ринку спорідненої продукції або 
створення принципово нового товару (послуги). 
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14. ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ 
УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА 
ПІДПРИЄМСТВАХ 
А.В. Забеліна 
Національний університет харчових технологій 

Існує багато підходів до виділення різних етапів і стадій процесів ухвалення 
рішення. Більшість розходжень виникає з питання про включення в процес стадії, 
пов’язаної з виконанням рішення. У багатьох іноземних джерелах весь процес 
ухвалення рішення в організації розглядається як функція проблеми, альтернатив і 
виконання рішення. Будь-яке управлінське рішення проходить через три стадії [1, 2]: 

1. З’ясування проблеми. Ця стадія процесу складається у визнанні не обхід-
ності рішення і включає наступні етапи: визнання проблеми; формулювання 
проблеми. 

Визнання проблеми є необхідною умовою для її рішення, тому що якщо 
проблема не існує для того, хто приймає рішення, то ухвалення рішення не 
відбудеться. У разі, коли проблема визнана, то наступний етап у розглянутому 
процесі — це інтерпретація проблеми. Інтерпретація проблеми — це додання 
значення і визначення тієї проблеми, що визнана. Проблема може бути визначена 
як можливість, як криза або як рутинна. Перший тип проблеми необхідно знайти 
і розкрити. Другий і третій виявляються самі і вимагають утручання менеджера. 
Рутинні, або повторювані, проблеми відносяться до категорії структурованих, а 
можливості і криза до неструктурованих [3]. 

2. Складання плану рішення. Стадія складається з етапів розробки, оцінки і 
вибору альтернатив, зіставлення варіантів рішення з наявними ресурсами, оцінка 
альтернативних варіантів по соціальних наслідках, оцінка альтернативних 
варіантів по економічній ефективності, складання програм рішення, розробка і 
складання детального плану рішення. 

Як тільки визначені фактори, що обмежують рішення, менеджер починає роботу 
з пошуку альтернатив або можливих напрямків дій для рішення проблеми. 

Однак виникають нові, унікальні проблеми, рішення яких не уміщується в 
стандартні рамки. У цьому випадку необхідний творчий підхід. Секрет творчого 
середовища у вмілому керуванні. Попередній аналіз альтернатив дозволяє різко 
звузити рамки майбутнього вибору. 

3. Третя, остання, стадія в процесі прийняття рішень — виконання рішення. 
Вона складається з організації виконання рішення, аналізу і контролю виконання і 
здійснення зворотнього зв’язку. Організація виконання рішення як етап передбачає 
координацію зусиль багатьох людей. Менеджер має зацікавити і мотивувати людей 
в реалізації рішення, розташувати людей так, щоб щонайкраще використовувати 
їхні здатності. 

Даний етап складається з декількох кроків необхідних для того, щоб рішення 
виконувалося. Сюди відноситься складання плану заходів, що змушує менеджера 
думати про конкретні дії, що перетворюють рішення в реальність. Необхідно 
розподілити права і відповідальності серед учасників. Варто також побудувати 
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комунікаційну мережу для обміну інформацією і відрегулювати відповідні 
відносини підпорядкування між учасниками. 

Комплексний характер проблем сучасного менеджменту вимагає комплекс-
ного, всебічного їхнього аналізу, тобто участі групи менеджерів і фахівців, що 
призводить до розширення колегіальних форм прийняття рішень. Прийняття 
управлінських рішень в організаціях має ряд відмінностей від вибору окремої 
людини, тому що є не індивідуальним, а груповим процесом. 
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15. КАР’ЄРА В ТРУДОВІЙ 
ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 
Ж.І. Іванова 
Національний університет харчових технологій 

Прагнення особи виразити, реалізувати себе через професійні досягнення, 
формальним підтвердженням яких є кар’єрне просування, стає невичерпним 
джерелом активності в професійній діяльності. Діяльність людини в обраній 
професії є частиною життєвої стратегії, тобто індивідуальної організації і 
регулювання ходу життя згідно з цінностями особи. Розвиваючи свою профе-
сійну діяльність на основі життєвої стратегії, досягаючи визнання через кар’єру, 
людина відчуває задоволення, що підіймає її професійну діяльність на новий 
рівень, поглиблює трудову мотивацію, впливає на інші сфери життя особи. 
Соціальна оцінка професійної діяльності людини у вигляді кар’єрного 
просування, окрім визнання вже досягнутих успіхів, дозволяє особі розкрити в 
собі нові якості та здібності, пізнати і реалізувати себе на новому рівні. 

Кар’єра — це результат усвідомленої позиції і поведінки людини у сфері 
трудової діяльності, що пов’язаний з баченням працівником свого трудового 
майбутнього, шляхів професійного зростання та самореалізації [2]. 

Трудова кар’єра залежить від потенційних можливостей працівника, його 
професійних інтересів, нахилів, здібностей. На кар’єру працівника впливає рівень 
професійної підготовки, мотивація, стан здоров’я і т. п. На перспективу кар’єри 
працівника відчутний вплив справляє структура управління організації, соціальні 
ієрархії, система виробничої адаптації, соціально-психологічний клімат у 
трудовому колективі. 

Науковці виділяють такі види трудової кар’єри [1]: 
1. Професійна кар’єра — це становлення працівника як професіонала, 

кваліфікованого фахівця у своїй справі, що відбувається протягом усього трудового 
життя працівника. Вона може реалізовуватися на різних підприємствах. 

2. Внутрішньоорганізаційна кар’єра — це послідовна зміна стадій розвитку 
працівника в межах одного підприємства. 
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Етапи кар’єри — це окремі моменти, стадії процесу переміщення працівника 
на чергові позиції в ієрархії робочих місць. Виділяють такі етапи: 

1. Попередній етап (триває до 25 років). Включає навчання в школі, середню 
та вищу освіту. За цей період людина може змінити декілька різних робіт в 
пошуках роду діяльності, що задовольняє і відповідає його можливостям. 

2. Етап становлення (від 25 до 30 років). Працівник освоює обрану професію, 
придбає необхідні навички, формується його кваліфікація, відбувається 
самозатвердження і з’являється потреба до встановлення незалежності. 

3. Етап просування (від 30 до 45 років). Відбувається процес росту квалі-
фікації, працівник просувається службовою драбиною, самовираження праців-
ника як особистості. 

4. Етап збереження (від 45 до 60 років). Пік вдосконалення, творче само-
вираження, підйом на нові службові сходинки. 

5. Етап завершення (від 60 до 65 років). Працівник починає готуватися до 
виходу на пенсію. В цей період йдуть активні пошуки достойної заміни та 
навчання кандидата на посаду, що звільняється. 

Розвиток кар’єри — дії, які здійснює працівник для реалізації свого 
кар’єрного плану. Планування й управління розвитком кар’єри вимагає від орга-
нізації і працівників зусиль і разом з тим надає цілий ряд переваг як працівнику, 
так і організації. 

Планування та розвиток кар’єри для працівників означає [3]: 
– потенційно більш високу міру задоволення від своєї роботи в організації, 

можливість професійного росту і підвищення рівня життя; 
– більш чітке бачення особистих професійних перспектив і можливість 

планувати інші аспекти власного життя; 
– можливість цілеспрямованої підготовки до майбутньої професійної діяльності; 
– підвищення конкурентоспроможності на ринку праці. 
Організація одержить: 
– мотивованих і лояльних працівників, які пов’язують свою професійну 

діяльність з організацією, і це забезпечує зниження плинності кадрів; 
– можливість планувати професійний розвиток працівників і всієї організації з 

врахуванням їх особистих інтересів; 
– плани розвитку кар’єри окремих працівників дозволяють визначити потребу 

в професійному розвитку; 
— групу зацікавлених у професійному рості, підготовлених, мотивованих 

працівників для просування на важливі посади. 
Трудова кар’єра виконує важливі функції в трудовій діяльності працівника. 

Вона стимулює зростання трудової активності, прискорює процеси кадрових 
переміщень, що дозволяє працівнику зайняти вище соціальне положення, сприяє 
зростанню його задоволення своєю працею. Таким чином, планування і здійснення 
кар’єри, задовольняючи потреби працівників у самоповазі і самореалізації, стає 
одним з найпотужніших чинників, що мотивують їх трудову діяльність. 
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16. ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ 
ПРОГРАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
М.В. Коцюба 
Національний університет харчових технологій 

Діяльність підприємства головним чином залежить від планування його 
діяльності. Оскільки виробнича програма один з найголовніших аспектів 
планування діяльності підприємства, то саме від умілої розробки виробничої 
програми залежить ефективність діяльності підприємства. 

Розробка і складання виробничої програми повинне обов’язково опиратися на 
цілі, які переслідує підприємство на майбутнє, в її основу повинна бути покладена 
реальна потреба в конкретній продукції. На рівні харчового підприємства 
конкретизація потреби в продукції забезпечується за допомогою попиту споживачів 
господарських договорів за розгорнутою номенклатурою виробів [1]. 

Для того, щоб вірно сформувати виробничу програму підприємства, у його 
бізнес — плані повинна бути представлена така важлива інформація, як 
характеристика пропонованої продукції, оцінка можливих ринків збуту та 
конкурентів, стратегія маркетингу. 

За основу при формуванні плану виробництва і реалізації продукції прий-
маються певні показники та дані. Головними при складанні виробничої програми 
є такі дані: 

1. Попит на продукцію підприємства. 
2. Розрахунки по використанню виробничої потужності. 
3. Стратегічний план розвитку підприємства. 
4. Результати аналізу діяльності підприємства за період, що передував плановому. 
5. Дані про забезпеченість сировиною та якісні її характеристики. 
6. Заходи плану технічного розвитку. 
7. Планові техніко — економічні норми і нормативи. 
8. Дані про залишки готової продукції на кінець планового періоду. 
9. Оптово-відпускні ціни на планову продукцію [2]. 
План виробництва і реалізації продукції складається по календарним 

періодам. Наприклад, річний план складається з розбивкою по кварталам з 
урахуванням сезонних коливань попиту на продукцію та постачання сировини, а 
також по місяцям. 

Згідно з сучасною економічною теорією розробка виробничої програми 
повинна відповідати вимогам: комплексності, узгодженості, результативності. 

Слід відзначити, що правильний розрахунок і обґрунтування виробничої 
програми, що базується на реальних можливостях підприємств, визначають успіх 
її виконання і створення нормальних виробничих та фінансових умов роботи. 
План виробництва передбачає виявлення і використання внутрішніх резервів: 
найбільш економічне і ефективне використання сировини, допоміжних мате-
ріалів, палива, енергії, виробничих потужностей, обладнання тощо. 
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Виробнича програма складається із 2-х розділів: плану виробництва продукції 
в натуральному вигляді та плану виробництва у вартісному вигляді [3]. 

За основу при розробці виробничої програми беруть стратегічний план 
розвитку підприємства; результати аналізу діяльності підприємства за період, що 
передував базовому; дані про забезпеченість сировиною ті її якісний склад; попит 
на продукцію підприємства; величину виробничої потужності підприємства та 
показники її використання; дані про залишки готової продукції на початок та 
кінець періоду, на який складається план; прогнози цін на продукцію [4]. 

Отже, виробнича програма є планом виробництва та реалізації продукції, 
основним та вихідним розділом плану господарсько-фінансової діяльності 
підприємства. Також виробнича програма підприємства визначає: обсяг випуску 
продукції, номенклатуру, асортимент, кількість, якість, строки, вартість. Виробнича 
програма підприємства визначає структуру підприємства, спеціалізацію і темпи 
розвитку та є основним розділом його плану. Крім того, вона є основою розробки 
показників усіх інших розділів плану. 
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17. МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ 
НА ПІДПРИЄМСТВІ 
Ю.О. Крюкова 
Національний університет харчових технологій 

Управління ризиками на підприємстві є одним із вирішальних факторів 
забезпечення сталої динаміки його економічного розвитку. Незадовільний рівень 
управління ризиками неминуче призводить до суттєвого зниження динаміки 
виробництва, незалежно від ступеню його розвитку. В результаті ґрунтовного 
якісного та кількісного аналізу менеджер, спираючись на отримані дані, обирає 
один із методів управління ризиком [1]: 

– уникнення; 
– попередження; 
– прийняття (збереження чи навіть збільшення ризику); 
– зниження ступеня ризику (оптимізація). 
Розглянемо більш детально ці методи. 
1. Уникнення ризикуозначає просте ухилення від певного заходу, обтяженого 

надмірним (катастрофічним) ризиком. Воно полягає в розробці таких заходів, що 
цілком виключають конкретний вид підприємницького ризику. До числа 
основних заходів відносяться: 
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– відмова від здійснення господарських операцій, коли рівень ризику 
надмірно високий і не відповідає критеріям фінансової політики підприємства; 

– зниження частини позикових засобів у господарському обороті. 
2. Попередження ризику — це досить ефективний засіб, який однак лише в 

окремих випадках дає змогу зменшити (уникнути) ризику в менеджменті. 
Наприклад, ненадання послуг в кредит ризикованим клієнтам, контроль за 
сплатами заборгованостей та ін. 

3. Прийняття (збереження/збільшення) ступеня ризику — відмова від дій, що 
спрямовані на компенсацію збитку, чи з спеціальних джерел (фонд ризику, фонд 
самострахування). Наприклад, залишення ризику за інвестором, тобто на його 
відповідальності. 

4. Зниження ризику передбачає зменшення розмірів можливого збитку чи 
ймовірності настання несприятливих подій, може здійснюватись зовнішніми 
засобами, або за допомогою лімітування, диверсифікації, тобто внутрішніми 
засобами [2]. 

Розглянемо детальніше зовнішні джерела зниження ризиків. 
Передача ризику — передача відповідальності за нього третім особам (за 

винагороду) при збереженні існуючого рівня ризику. Найпоширенішою формою 
передачі ризику є страхування. Суть зовнішнього страхування ризику в тому, що 
інвестор згодний відмовитися від частини доходів аби уникнути ризику, тобто 
готовий заплатити за зниження рівня ризику до нуля. Менеджер може передати 
на утримання страховій компанії такі види ризиків: 

– ризик пошкодження/знищення майна внаслідок пожежі, стихійного лиха, 
технологічної аварії тощо; 

– ризик повної/часткової (тимчасової) втрати працездатності співробітником 
підприємства внаслідок нещасного випадку; 

– фінансово-комерційні ризики, які можуть реалізуватися у вигляді 
недоотримання прибутку, збільшення періоду кругообігу коштів в результаті дії 
зовнішніх непередбачуваних чинників [3]. 

Розподіл ризику — покладання певної частки відповідальності за ризик на 
того співучасника реального інвестиційного проекту, який здатний його 
контролювати краще від інших. 

Розглянемо внутрішні джерела зниження ризику. 
Лімітування — це встановлення ліміту, тобто граничних сум затрат, продажу, 

кредиту тощо. Ризик лімітується шляхом установлення відповідних нормативів: 
– максимальний обсяг комерційної операції по закупівлі товарів, що укла-

дається з одним контрагентом; 
– максимальний розмір сукупних запасів товарів на підприємстві; 
– максимальний розмір споживчого кредиту, наданого одному покупцю; 
– граничний розмір використання позикових коштів в обороті та інші. 
Диверсифікація дає змогу уникнути частини ризику при розподілі капіталу 

між різноманітними видами діяльності. Напрямки диверсифікації ризиків: 
1) диверсифікація різних видів діяльності — використання альтернативних 

можливостей одержання доходу і прибутку від різних видів господарських операцій; 
2) диверсифікація постачальників товарів — передбачає забезпечення розмаїтості 

комерційних партнерів з постачання на підприємство основних груп товарів; 
3) диверсифікація асортименту продукції, що випускається; 
4) диверсифікація портфеля цінних паперів — розмаїтість цього портфеля за 

окремими видами діяльності [1]. 
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Запаси є внутрішнім засобом зниження ризику, свого роду самострахуванням. 
Створення власних грошових, товарно-матеріальних резервів є альтернативою 
страхуванню і доцільне тоді, коли вартість майна, що наражається на певний 
ризик, відносно невелика порівняно з майновими та фінансовими параметрами 
усього проекту. 

Приймаючи рішення щодо обрання способу управління ризиком, слід 
враховувати насамперед можливий рівень збитків та ймовірність реалізації 
певного типу ризику. 
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18. ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ 
МОЛОДІЖНОГО БЕЗРОБІТТЯ 
Е.І Сакс 
Національній університет харчових технологій 

Сучасна соціально-економічна ситуація в Україні, що безпосередньо 
пов’язана з наслідками світової фінансової кризи, привела до значних змін, які 
відбуваються на ринку праці, зокрема значно зростають обсяги безробіття, 
соціальна незахищеність окремих категорій населення, насамперед молоді. 

Національне законодавство України про забезпечення молоді робочими 
місцями складається з Кодексу законів про працю, законів України «Про 
сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про 
зайнятість населення» та інших нормативно-правових актів, що регулюють 
відносини у сфері забезпечення молоді першим робочим місцем. 

В Україні молодіжне безробіття вважають одним із найактуальніших питань 
соціально-економічної політики держави, оскільки молодіжні проблеми суттєво 
впливають на майбутнє економіки та державне становлення України [1]. 
Останніми роками питома вага молоді в загальній кількості безробітних досягла 
майже 30 % і його реальні обсяги перевищують офіційні дані. Молодіжне 
безробіття (до молоді, за статистикою, відносяться громадяни у віці від 16-ти до 
35-ти років) досить економічно небезпечне тому, що з молодіжного середовища 
поповнюються ряди злочинців, і, як наслідок, загострення криміногенної 
ситуації, поширення наркоманії та інших негативних явищ [2]. В конкурентній 
боротьбі за робочі місця молодь має гірші шанси на працевлаштування. Значна 
частка молоді, яка не витримала конкурентної боротьби, виштовхується на 
нерегульований ринок праці. Серед молоді досить поширеною є також тіньова 
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зайнятість, що не сприяє нормальному розвитку робочої сили. При цьому їх 
оплата праці низька і не відповідає вимогам повного відтворення робочої сили, 
зміцнення здоров’я і відновлення рівня працездатності [3]. 

Проблеми молоді на ринку праці обумовлені певними особливостями 
соціального стану і трудової поведінки, а саме: високим освітнім рівнем, наявністю 
професії або кваліфікації, низькою адаптованістю та вразливістю щодо 
навколишнього економічного та соціального середовища, підвищеними вимогами 
щодо працевлаштування, змісту, характеру й умов праці. Зрозуміло, що труднощі 
пов’язані з працевлаштуванням призводять до певних негативних наслідків, які 
поділяють на: економічні (знецінення робочої сили, вивезення за кордон 
національних ресурсів, зменшення надходжень до бюджету), соціальні (зниження 
рівня життя, зростання соціальної напруженості), психологічні (втрата мотивації до 
праці).  Отримання роботи за фахом після здобуття освіти є важливим елементом 
соціалізації молоді. Коли молода людина отримує диплом, інколи навіть 
престижний, і не знаходить свого місця на ринку праці, це для неї велика моральна і 
психологічна травма. При цьому значну частину безробітної молоді становить 
контингент молодих людей — випускників професійно-технічних і вищих 
навчальних закладів, які здобули професію і вперше виходять на ринок праці. 

Необхідно відмітити, що проблеми соціального захисту безробітної молоді не 
цілком врегульовані на законодавчому рівні через: недотримання чинного законо-
давства роботодавцями та невідповідність норм закону сучасним економічним, 
політичним і соціальним реаліям, неузгодженість ринку освітніх послуг з вимогами 
ринку праці (низька кваліфікація випускників навчальних закладів, невідповідність 
змісту освіти вимогам сучасного виробництва) та інші [1]. Вихід молоді на ринок 
праці, відбувається, переважно, після закінчення навчання. Саме на цьому етапі 
виникає багато проблем щодо реалізації їх трудового потенціалу. Окремі проблеми 
тим чи іншим шляхом долаються самою молоддю, але деякі проблеми можуть бути 
вирішені лише за умови державного сприяння. Існують наявні недоліки в сучасному 
механізмі державного впливу на процеси працевлаштування молоді, які призводять 
до високого рівня безробіття серед молодого населення. 

На сьогодні важливим є середньо та довгострокове прогнозування кадрових 
потреб української економіки. Набираючи випускників шкіл у ВНЗ необхідно 
враховувати тенденції на ринку праці з точки зору подальшого працевлаштування, 
оскільки престижність професії має визначатись не поточною ситуацією чи модою, 
а перспективою. Для цього необхідно розробити комплексну програму вивчення 
динаміки ринку праці, що дозволить молодій людині дізнатися, які професії 
користуватимуться найбільшим попитом на момент закінчення школи. Необхідно 
відновити престиж багатьох професій, які мають особливе значення для 
суспільства, відновити зв’язки вищих учбових закладів з виробництвом — 
обов’язкова практика, проводити всебічну роботу щодо популяризації робітничих 
професій [4]. При цьому доцільно використовувати досвіт зарубіжних держав. 
Розвинені країни Європи застосовують активні заходи щодо молодіжного 
працевлаштування, але в Україні це здійснюється лише у деяких регіонах із 
середнім рівнем безробіття [5]. Привабливим залишаються державні вкладення в 
створення нових робочих місць. Значно кращу перспективу в українських умовах 
можуть мати заходи, спрямовані на комплексне регулювання попиту й пропозиції 
праці. Необхідно звернути увагу на категорії молодих працівників, що працюють у 
певній галузі, але зайняті неповний робочий час, або що працюють тимчасово на 
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різних роботодавців без відповідного документального оформлення, прийняти 
ефективну економічну програму по подоланню безробіття в країні. 
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19. СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ 
МАТЕРІАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ 
О.А. Ткач 
Національний університет харчових технологій 

Проблема підвищення матеріальної мотивації трудової діяльності є однією з 
«одвічних» проблем, що їх мають розв’язувати економічна наука та господарська 
практика. З економічної точки зору, матеріальне стимулювання — це способи та 
форми економічного впливу на працівника для задоволення його особистих 
потреб з метою підвищення продуктивності праці та ефективності діяльності 
підприємства в цілому. Провідна роль у матеріальній мотивації праці належить 
заробітній платі. Рівень матеріальної мотивації значною мірою залежить від 
наявності прямого зв’язку між трудовим внеском і винагородою за послуги 
праці. Цей зв’язок досягається саме належною організацією заробітної плати [2]. 

Матеріальна, економічна, мотивація праці припускає включення в мотивацію 
вартісних важелів залучення людей до праці. Тут застосовуються як безпосередні 
(заробітна плата, премії, тощо), так і опосередковані (ціни, податки) важелі 
регуляції трудової поведінки [1]. 

Для розуміння внутрішніх механізмів мотивації трудової діяльності прин-
ципово важливим є визначення чинників, які впливають на рівень матеріальної 
мотивації, дієвість матеріальних стимулів та з’ясування їхньої природи. 
Матеріальне стимулювання трудової діяльності необхідно розглядати як похідну 
від комплексної дії низки макро- та мікроекономічних чинників (рівня заробітної 
плати та її динаміки; наявності прямої залежності рівня заробітної плати від 
кількості, якості результатів праці тощо) [2, 3]. 

Рівень заробітної плати значною мірою визначає можливості повноцінного 
відтворення робочої сили, а тому й силу мотивації. Уже на початку ХХ ст. 
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передові підприємці усвідомлювали необхідність нових підходів до посилення 
матеріальної мотивації на основі підвищення рівня заробітної плати [3]. 

За умов «соціалізації» розподільних відносин реальна заробітна плата просто не 
може бути низькою і не виявляти тенденції до постійного зростання. Вона повинна 
мати вплив на мотивацію трудової діяльності та підвищення ефективності 
виробництва, цей процес багатоплановий і виявляється насамперед у такому: вищий 
рівень заробітної плати сприяє зниженню плинності кадрів, а отже, сприяє 
формуванню стабільного трудового колективу; проведення політики високої 
заробітної плати дає змогу відібрати на ринку праці найкращих працівників, 
продуктивність праці яких потенційно вища за середній рівень. У цьому разі 
досягається економія коштів на навчання та перекваліфікацію; висока заробітна 
плата є чинником підвищення відповідального ставлення до праці, її інтенсифікації. 

Найбільший мотиваційний потенціал має така організація заробітної плати, яка 
через побудову тарифної системи, нормування та системи оплати праці забезпечує 
тісний взаємозв’язок розмірів винагороди за послуги робочої сили з кількістю, 
якістю і результативністю праці. Чітко розроблений процес матеріального 
стимулювання дозволяє трудовим колективам тривалий період часу ефективно 
функціонувати без втручання суб’єкта управління. Матеріальне стимулювання, як 
спосіб управління, припускає необхідність врахування інтересів особистості, 
трудового колективу, ступеня їхнього задоволення. Сама по собі потреба не може 
спонукати працівника до якихось певних дій. Тільки тоді, коли потреба зустрічається 
із предметом, здатним її задовольнити, вона може направляти й регулювати 
діяльність соціальної системи, управляти її поводженням [2]. 

А. Маслоу зазначав, що базовими для людини є матеріальні потреби. Відповідно 
у системі мотивації вирішальна роль належить матеріальному (економічному) 
стимулюванню, яке здійснюється в таких формах: грошові виплати (прямі і непрямі), 
передання матеріальних благ і надання певних пільг. У нормально функціонуючій 
ринковій економіці грошова форма матеріального стимулювання є основною [1]. 

Матеріальне стимулювання потребує належних коштів, які формуються з певних 
джерел. Для підприємства таким джерелом є дохід від його операційної, 
інвестиційної та фінансової діяльності. Але дохід як сума всіх надходжень від 
зазначених видів діяльності поділяється на дві частини: відшкодування витрат на 
операційну та іншу діяльність, які формують собівартість продукції у широкому її 
розумінні (повні витрати); прибуток (різниця між доходом і витратами). Отже, 
виникає питання, за рахунок якої із цих частин і якою мірою слід здійснювати 
стимулювання. Як відомо, праця є одним із основних факторів виробництва. Це 
означає, що кошти на її відтворення, належать до витрат підприємства як складової 
собівартості продукції. Таким чином, оплата праці належить до витрат, що 
зменшують прибуток. Але таке категоричне твердження справедливе щодо основної 
частини заробітної плати. Що стосується додаткової оплати праці з підвищеною 
стимулюючою функцією, то рішення про джерела її формування можуть бути 
різними залежно від призначення виплат і вимог нормативних матеріалів [4]. 
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20. ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ ЕФЕКТИВНИХ 
УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 
В ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА 
А.В. Шевцова 
Національний університет харчових технологій 

На кожному підприємстві перед керівником постійно постає вибір між 
альтернативами або можливими варіантами дій, які необхідно втілити, щоб 
досягти бажаного результату. Прийняття управлінських рішень — це визна-
чальний процес управлінської діяльності, оскільки формує напрямки діяльності 
організації та її окремих працівників. Робота з прийняття управлінських рішень 
вимагає від менеджерів високого рівня компетентності, значних затрат часу, 
енергії, досвіду, і високий рівень відповідальності, оскільки для втілення 
прийнятих рішень у життя необхідно забезпечити ефективну та злагоджену роботу 
всього організаційного механізму [1]. 

Для прийняття ефективних управлінських рішень необхідні такі умови: право 
прийняття, повноваження, обов’язковість, компетентність, відповідальність. 

Право прийняття рішень окреслює сферу діяльності конкретних менеджерів 
щодо прийняття відповідних рішень. Певними правами щодо прийняття рішень 
наділені всі менеджери, але кожен з них чи відповідні їх групи можуть приймати 
тільки конкретні рішення. Загальні рішення мають право приймати лише лінійні 
керівники. 

Повноваження характеризує межу між групами менеджерів при прийнятті 
рішень. Наприклад, начальники цехів не можуть приймати рішення, які, згідно з 
посадовими обов’язками, може приймати тільки директор підприємства. 

Обов’язковість є здатністю об’єктивно усвідомлювати необхідність прийняття 
рішення відповідно до ситуації, що склалася. Вимагає від менеджера неминучого 
прийняття рішення, якщо цього потребують обставини. 

Компетентність характеризує вміння менеджера приймати адекватні реаліям, 
кваліфіковані, обґрунтовані рішення. 

Відповідальність постає як покладений на когось або взятий на себе обов’язок 
відповідати за конкретну ділянку роботи, справу, вчинки; показує, які санкції можна 
застосовувати стосовно менеджера в разі прийняття ним невдалого рішення [2]. 

Раціональність управлінських рішень значною мірою залежить від техноло-
гічного процесу їх підготовки і прийняття. Щодо його особливостей і структури 
існують різні погляди. Так, американський вчений С. Янг стверджує, що процес 
вироблення раціональних рішень охоплює десять етапів: 

1. Визначення цілей організації. 
2. Виявлення проблем у процесі досягнення визначених цілей. 
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3. Дослідження проблем і з’ясування їх особливостей. 
4. Пошук варіантів вирішення проблеми. 
5. Оцінювання всіх альтернатив і вибір найоптимальнішої з них. 
6. Узгодження рішень в організації. 
7. Затвердження рішення. 
8. Підготовка рішення до реалізації. 
9. Управління реалізацією рішення. 
10. Перевірка ефективності рішення. 
Такий підхід до вироблення управлінських рішень найдоцільніше використовувати 

щодо загальних рішень, рішень на вищому рівні управління, перспективних рішень 
тощо. Однак, він має суттєві недоліки. Зокрема, перший його етап є елементом функції 
планування і реалізується задовго до прийняття управлінського рішення. Крім того, він 
недостатньо чітко виокремлює ідею оптимізації управлінських рішень. [2] 

Найоптимальніший варіант процесу вироблення раціональних управлінських 
рішень охоплює такі етапи: 

1. Виникнення ситуації, яка потребує прийняття рішення (поява необхідності 
формалізації методів менеджменту). 

2. Збір та оброблення інформації щодо розроблених методів менеджменту. 
3. Виявлення та оцінювання альтернатив, закладених у розроблених методах 

менеджменту. 
4. Підготовка та оптимізація управлінського рішення, яке приймається (вибір 

альтернативи). 
5. Прийняття управлінського рішення (узаконення альтернативи). 
6. Реалізація управлінського рішення та оцінювання результатів [3]. 
Кожний етап реалізується через відповідні ланки. Така технологія вироблення 

управлінського рішення є логічним продовженням процесу менеджменту, 
оскільки прийняті управлінські рішення завершують процедури формування 
інструментів впливу керуючої системи на керовану. 

На процес прийняття управлінських рішень впливають такі фактори: 
1. Особисті якості менеджера (освіта, знання, вік, досвід, характер тощо); 
2. Поведінка менеджера (звички, психологія тощо); 
3. Середовище прийняття рішення: 
визначеність (керівник усвідомлює очікувані наслідки реалізації всіх 

можливих альтернативних рішень); 
ризик (менеджеру відомі ймовірні результати реалізації кожної альтернативи); 
невизначеність (неможливо з’ясувати ймовірні наслідки реалізації будь-яких 

альтернативних рішень). 
4. Інформаційні обмеження (обумовлені зростанням витрат на отримання 

додаткової інформації). 
5. Взаємозалежність рішень. 
6. Очікування можливих негативних наслідків. 
7. Можливість застосування сучасних технічних засобів. 
8. Наявність ефективних комунікацій. 
9. Відповідність структури управління цілям та місії організації тощо. 
10. Час, який відведений менеджерові для прийняття рішення (більшість 

керівників не мають можливості проаналізувати усі можливі альтернативи, 
відчуваючи дефіцит часу). 
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Отже, необхідність прийняття рішень пояснюється свідомим і цілеспрямованим 
характером людської діяльності, виникає на всіх етапах процесу керування і 
складає частину будь-якої функції менеджменту. Комплексний характер проблем 
сучасного менеджменту вимагає комплексного, усебічного їхнього аналізу, тобто 
участі групи менеджерів і фахівців, що призводить до розширення колегіальних 
форм прийняття рішень. 
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21. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ЯК ОСНОВНИЙ 
ФАКТОР УСПІШНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ЕКОНОМІЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
Ю.В. Бєлікова 
Національний університет харчових технологій 

Важливим елементом продуктивних сил є люди з їхнім рівнем освіти, досвіду 
й майстерності. В теорії менеджменту використовується значна кількість 
термінів відносно людей, зайнятих у виробництві: трудові ресурси, людський 
фактор, кадри, колектив. 

Давно відомо, що колектив — це соціальне утворення. Теоретики і практики 
дійшли висновку, що організація є соціальною системою, де взаємодіють окремі 
особи, а також формальні і неформальні групи. Від психологічного клімату, від 
настрою кожного працівника залежить і продуктивність праці, і здоров’я 
працівників. Його функція полягає в тому, що діяльність колективу задовольняє 
в один і той же час потреби суспільства й окремої особистості. 

Займаючи стратегічне становище у відносинах особистості й суспільства, колектив 
ніколи не буває пасивним. Він або посилює, або послаблює вплив суспільства на 
особистість, створюючи при цьому специфічний соціальний мікроклімат, який має 
серйозний вплив на настрій людей, трудову і суспільну активність. 

А. Файоль сформулював 14 принципів управління трудовим колективом: 
– поділ праці; 
– повноваження та відповідальність; 
– дисципліна; 
– єдиновладдя; 
– єдність напряму діяльності; 
– підпорядкування особистих інтересів загальним; 
– винагорода персоналу; 
– централізація; 
– ієрархія управління; 
– порядок; 
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– справедливість; 
– стабільність робочого місця; 
– ініціатива; 
– корпоративний дух [1]. 
Для того, щоб група людей, які працюють разом, перетворилася в справжній 

колектив, що діє як єдиний соціальний організм, необхідні певні умови. 
Найбільш суттєві з них наступні: 
– спілкування членів групи протягом відносно тривалого періоду; 
– спільна суспільно-корисна діяльність групи; 
– чітка організаційна структура, яка відповідає внутрішньо-груповому 

розподілу праці; 
– справжня групова емоційна ідентифікація; 
– колективістське самовизначення [2]. 
Елементами колективу є: 
1) члени колективу, що володіють певними особистими рисами та особли-

востями; 
2) цілі; 
3) засоби досягнення цілей; 
4) механізми здійснення внутрішніх і зовнішніх контактів, підтримки згур-

тованості [3]. 
Організаційні можливості колективу: 
– колективний підхід є ознакою сильного і рішучого стилю управління; 
– колективом краще вирішуються великі або міждисциплінарні задачі, 

зокрема такі, котрі не можуть бути вирішені простою сумою зусиль членів групи; 
– колектив — діючий регулятор поведінки робітників; 
– колективна діяльність зменшує стресові ситуації; 
– у колективі виробляється більше ідей і зростає інноваційна здатність групи; 
– як правило, у колективі більш успішно вирішуються проблеми, що виникають у 

зв’язку з нечітким розподілом обов’язків і низьким особистим внеском; 
– колектив дозволяє швидко інтегрувати нових робітників і стабілізувати 

культуру підприємства. 
Колектив відіграє величезну роль у житті кожної людини. Насамперед, у його 

межах задовольняється природна потреба людини у спілкуванні і діловій 
взаємодії, у належності до групи собі подібних; у колективі людина у необхідних 
випадках знаходить підтримку і захист; у колективі вона знаходить визнання 
своїх успіхів і досягнень. 

Ідеальна з управлінської точки зору ситуація характеризується довірчими 
партнерськими відносинами між колективом і його членами, що не відмовляються 
від власних позицій, але шанобливо ставляться до цілей і потреб колективу. 
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22. УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ 
У СИСТЕМІ ЛОГІСТИЧНИХ РІШЕНЬ 
ПІДПРИЄМСТВА 
Ю.М. Пономаренко 
Національний університет харчових технологій 

У сучасних умовах господарювання управління діяльністю підприємств 
здійснюється з врахуванням впливу чинників ринкового середовища. Одним із 
найважливіших є фактор, що формує конкурентні переваги у ньому, а також витрати 
на здійснення господарської діяльності. Серед стратегій, які використовуються для 
досягнення конкурентних переваг, особливу увагу приділяють управлінню 
витратами. Зокрема, М. Портер висловлює думку про те, що одним із варіантів 
рішень щодо отримання конкурентних переваг є стратегія лідерства із собівартості, 
яка вимагає постійної роботи зі зниження витрат, що не перешкоджає якості товару і 
послуг, які вимагає споживач [1]. Отже, управління організацією полягає у досяг-
ненні конкурентних переваг, а рівень витрат визначає можливості їх досягнення. 

Управління витратами розглядають як процес розроблення і реалізації 
управлінських впливів, що ґрунтуються на використанні об’єктивних економічних 
законів щодо формування та регулювання витрат підприємства відповідно до його 
стратегій та поточних цілей [2]. Особливо актуальний цей підхід в умовах 
інтегрованого управління матеріальними потоками у межах логістичного ланцюга, 
який бере на себе відповідальність за постачання, виробництво та розподіл 
продукції. Зменшення витрат за рахунок вдосконалення процесів планування, 
організації і контролю за логістичними операціями сприятиме отриманню 
додаткового прибутку. Отже, рішення, які приймаються у сфері логістичного 
управління дають змогу зменшувати витрати підприємства та сприяють 
формуванню конкурентних переваг. 

У працях відомих зарубіжних і вітчизняних учених узагальнено сутність 
процесу управління витратами, визначено основні напрямки успішного розв’я-
зання цього завдання. Зокрема, С.Ф. Голов [3], В.П. Савчук [4], С.Н. Петренко [5] 
досліджують основні засади управління витратами під час здійснення вироб-
ничо-господарської діяльності. 

Оскільки логістика сьогодні посідає усе більше значення в діяльності вітчизняних 
підприємств, виникає необхідність у пошуку критеріїв прийняття рішень у сфері 
логістичного управління. Сьогодні питанням логістичної діяльності присвячено 
праці таких учених, як Д. Уотерс [6], Є.В. Крикавський [7], М.А. Окландер [8]. У 
роботах цих авторів широко висвітлюються передумови та особливості логістичної 
діяльності суб’єктів господарювання у сучасних умовах. Однак недостатня увага 
приділяється питанню управління витратами, що необхідні для здійснення 
логістичних операцій, що є особливо актуальним в умовах обмеження фінансових 
ресурсів вітчизняних організацій та необхідності забезпечення конкурентних переваг 
за рахунок логістичних підходів та принципів управління господарською діяльністю. 

Проблемою, з якою стикаються сьогодні суб’єкти господарювання, є вибір такого 
варіанта рішення щодо рівня витрат, який би забезпечив задоволення потреб 
споживачів та цільовий прибуток для підприємства. З метою з’ясування основних 
аспектів управління витратами під час прийняття та реалізації логістичних рішень 
необхідно визначити особливості процесу прийняття рішення та найдетальніше 
розглянути об’єкт рішень, а саме — процес управління витратами. 
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Які б цілі не ставила перед собою організація, вона зіставляє два критерії — 
критерій доходу і критерій витрат. І якщо доходи відкривають певні можливості 
перед організацією, то витрати їх корегують залежно від впливу зовнішніх і 
внутрішніх чинників середовища функціонування, що впливають на них. Підхід 
щодо управління витратами на основі детального дослідження процесу прийняття 
логістичного рішення дає змогу визначити передумови їх формування, моніторингу 
та контролю за фактичними результатами з метою формування такого рівня 
логістичних витрат, який би забезпечив підприємству конкурентні переваги. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Сазерленд Джонатан, Кэнуэлл Дайан. Стратегический менеджмент. 
Ключевые понятия /Пер. с англ. — Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005. 

2. Економічна енциклопедія. Т.1. — К.: Видавничий центр «Академія», 2000. 
3. Голов С.Ф. Управлінський облік. — К.: Лібра, 2006. 
4. Савчук В.П. Практическая энциклопедия: Финансовый менеджмент. — К.: 

Издательский дом «Максимум», 2005. 
5. Петренко С.Н. Контроллинг: Учеб. пособие. — К.: Ника-Центр, Эльга, 2004. 
6. Уотерс Д. Логистика: управление цепью поставок / Пер. с англ. — М.: 

ЮНИТИ, 2003 — 503 с. 
7. Крикавський Є. Логістика. Основи теорії: Підручник. — Львів: «Інтелект-

Захід»,2004 — 416 с. 
8. Окландер М. Логістичний сервіс і методика розрахунку логістичних затрат / 

Економіка України. — 1998. — № 8. 
Науковий керівник: Л.Ф. Литвинець 

23. ПСИХОЛОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ 
ПРАЦІВНИКА ОРГАНІЗАЦІЇ 
О.Ю. Бондаренко 
Національний університет харчових технологій 

Ефективна робота організації і досягнення цілей можливі за умови, що кожен 
член організації повинен бути повністю врахований в структуру організації, 
систему комунікаційних зв’язків, технологічні та соціальні процеси, що 
відбуваються в організації. Для вирішення цього завдання кожен працівник 
повинен включитися в систему владних відносин, інтегруватися в колектив 
організації або її підрозділів, бути лояльним до культурних норм організації і 
приймати існуючі і загальноприйняті основні цінності. Тому при вивченні 
психологічних взаємодій між членами організації необхідно всебічно досліджувати 
особистість працівника організації і його участь в організаційних зв’язках. 

Поточні та майбутні зміни в сучасних організаціях свідчать про важливість 
індивідуального підходу до особистості кожного працівника. Розвиток нових 
технологій, представлених комп’ютерним інтегрованим виробництвом та 
гнучкими виробничими системами, вимагає відповідальних і професійних 
працівників, здатних упоратися із завданнями в нових умовах. 

Реалізація конкурентних стратегій, що мають на меті постійне поліпшення 
якості та підвищення продуктивності, в найбільшій мірі залежить від рядових 
членів організації, які зацікавлені в успіху так само, як і менеджери, і отримують 



 401 

відповідну винагороду. Ця обставина вирішальним чином впливає на форму-
вання основних напрямків роботи з членом організації, тактики застосування 
індивідуального підходу. 

Будь-яка організація являє собою ієрархічну структуру, в якій кожен з 
працівників займає певне місце, рангову позицію або статус. Кожному статусу в 
організації відповідає система соціальних норм і очікувань, які в кінцевому рахунку 
можуть виражатися у вигляді вимог до працівника, що займає даний статус. 
Фактично кожен член організації не входить в до її повністю, а тільки своєю роллю. 

Тип особистості, особистісні характеристики відіграють велику роль при 
призначенні працівника на конкретні посади, при прогнозуванні поведінки 
працівника, який виконує специфічні організаційні ролі. Залучення конкретних 
особливостей особистості вважалося і вважається досить переконливим 
аргументом при оцінці того чи іншого члена організації. Так, коли потрібно 
пояснити дії та вчинки працівника, часто використовується представлення типу 
«Іванов — це творча (агресивна, сильна, слабка і т. д.) особистість». 
Американський вчений К. Лютенс вважає, що існує понад 4000 слів, які можна 
застосувати для опису особистості. 

Існує багато методів вивчення потенційної мінливості особистих характе-
ристик. Один з таких методів дозволяє представити особистість працівника в 
двох вимірах — Я й «інші» і використовується в навчальних вправах для 
працівників, чия діяльність вимагає від них розуміння того, як і чому оточуючі 
мають про них думку, відмінну від їх власного. На основі цього працівник може 
зробити оцінку власної поведінки та оцінку оточуючих. 

Найвідоміший метод вивчення особистості називається метод «проективних 
тестів». У цих тестах використовуються такі багатозначні стимули, як місце дії 
картини, а в тесті Роршаха — навіть чорнильні плями. Працівник, який 
проходить тестування, розповідає на підставі сцени з картини, що відбувається і 
що може відбутися в майбутньому, або про образ, який асоціюється у нього з 
даною чорнильною плямою, фрагментом картини. Сприймаючи по-своєму 
натяки з намальованої дії, зображених на картинці людей, їх одягу і т. д., 
піддослідні приписують їм певні характеристики. При вивченні досить великих 
груп з’являється можливість виявити ті типи відповідей, які співвідносяться з 
певними особистісними рисами. 

Керівництву організації важливо встановити, як буде себе вести той чи інший 
працівник при виконанні завдань. Але особистісні типи можуть бути і не 
пов’язані з успіхами в тій чи іншій сфері діяльності. Крім того, немає точних 
описів взаємозв’язку трудової діяльності з переважними для цих позицій 
особистісними типами, а сама робота може певною мірою змінювати тип 
особистості. У зв’язку з цим керівництву організації необхідно зрозуміти 
значення тестування та виявлення особистісних типів членів організації, для чого 
потрібно знати переваги та недоліки психологічного тестування. 

Таким чином, є істотні обмеження в практиці застосування психологічного 
тестування при підборі персоналу в організаціях. Разом з тим в деяких випадках 
психологічне тестування виявляється просто необхідним. 

При вивчені особистості в організації необхідно враховувати культурні, 
соціальні (включаючи сімейний фактор), психологічні, ситуаційні та біологічні 
фактори, що впливають на її формування та діяльність. 
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24. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ 
ПЕРСОНАЛОМ В США, ЯПОНІЇ 
ТА КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ 
О.О. Довгаль 
Національний університет харчових технологій 

Наука управління персоналом з моменту її виникнення і до нашого часу 
розробила багато різноманітних теорій і концепцій, які відображали відповідні етапи 
розвитку матеріального виробництва, соціально-економічні умови трудових 
відносин в окремих країнах, спрямованість тих чи інших досягнень тощо. 

Значна увага приділяється виявленню особливостей управління персоналом 
зарубіжних підприємств, які можуть бути застосовані в діяльності вітчизняних 
організацій, де основним завданням постає розгляд теоретичних аспектів науки 
управління персоналом, американського, японського та західноєвропейського 
менеджменту. Оскільки обрані країни є високорозвиненими, тому на основі 
розгляду їхніх стратегій управління можна покращити управління персоналом на 
українських підприємствах. 

Особливістю японської моделі є випередження зростання продуктивності праці 
по відношенню до зростання рівня життя населення, в тому числі рівня заробітної 
плати. З метою заохочення підприємницької активності державою не приймається 
серйозних заходів з контролю за майновим розшаруванням суспільства. 

Система стимулювання праці в порівнянні з іншими розвиненими країнами в 
Японії досить гнучка. В Японії не існує розподілу працівників на три категорії, а 
саме: висококваліфікованих, малокваліфікованих і некваліфікованих. Всі 
робітники в час прийняття їх на роботу є некваліфікованими, але в подальшому 
вони підвищують свою кваліфікацію. Один з відомих японських економістів 
М. Аюкі стверджує, що основою японської системи стимулів є ієрархія рангів, у 
якій працівники фірми змагаються за просування у службовій діяльності на 
основі своїх досягнень і набутих знань. 

Значних переваг в сфері мотивації праці досягли компанії США, окремі методи і 
форми стимулювання яких вивчаються і застосовуються в усьому світі. Зокрема у 
США існує два основних напрямки в нематеріальному стимулюванні персоналу, 
перший з яких полягає у створенні довірчих відносин між керівником і підлеглими, 
що досягається встановленням спільних цінностей, тобто, перед працівниками 
ставляться чіткі завдання і цілі діяльності, досягнення яких здійснюється в результаті 
якісної, ефективної праці та постійного підвищення професійного рівня. 

Одним із найважливіших інструментів управління персоналом американських 
фірм є атестація працівників, яка пов’язана з відбором персоналу, здійсненням 
програм перепідготовки, оплатою праці. Особливістю США є гнучка система оплати 
праці, заснована на участі працівників у прибутках компанії чи в розподілі доходів. 
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Європейські керівники приділяють значну увагу удосконаленню організа-
ційних структур управління. Західноєвропейські фірми впроваджують дивізіонні, 
а також матричні структури управління, які орієнтовані на роботу з людьми, на 
людський ресурс виробництва й управління. 

Управління персоналом у країнах Західної Європи формувалося значною 
мірою, під впливом американського менеджменту з урахуванням певних 
особливостей, які зумовлені економічними факторами. 

Перевагами французької моделі мотивації праці є те, що вона надає сильного 
стимулюючого впливу на ефективність та якість праці, слугує фактором 
саморегулювання розміру фонду оплати праці. 

Німецька модель мотивації праці зосереджена на тому, що в її центрі 
знаходиться людина з її інтересами як вільна особистість, яка усвідомлює свою 
роль перед суспільством. 

Шведська модель мотивації праці вирізняється сильною соціальною політикою, 
спрямованою на скорочення майнової нерівності за рахунок перерозподілу 
національного доходу на користь менш забезпечених верств населення. 

Отже, для ефективного функціонування системи мотивації на вітчизняних 
підприємствах необхідно змінювати не лише методи і принципи роботи з 
персоналом, а й формувати новий спосіб мислення. 
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25. МОТИВАЦІЙНІ ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ 
СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ 
М.М. Йовса 
Національний університет харчових технологій 

Ефективність виробничо-господарських та управлінських процесів визна-
чається передусім людьми, які втілюють у життя цілі соціально-економічної 
системи, виконують прийняті рішення, де мотивація праці є одним із най-
важливіших чинників, вміле використання якого може сприяти розв’язанню 
всього комплексу соціально-економічних проблем. 
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Мотивація — це сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, які спонукають 
людину до діяльності, визначають поведінку, форми діяльності, надають цій діяльності 
спрямованості, орієнтованої на досягнення особистих цілей і цілей організації. 

Процес використання стимулів при мотивації людей має назву стимулювання, 
його основною формою є матеріальне стимулювання. Саме тому, стимулювання 
принципово відрізняється від мотивування, адже воно є тільки одним із засобів, 
за допомогою яких здійснюється мотивування. 

Для стимулювання нововведень менеджеру необхідно використовувати 
певний набір мотиваційних засобів: інформація про результати праці, обмін 
досвідом та знаннями між керівниками і підлеглими, розкриття перспектив 
службового зростання, справедливі винагороди, еластичність робочого часу та ін. 

К. Левін виділяє два види сил, які впливають на зміни і показують як 
найкраще подолати опір, а саме: 

– сприяючі сили — це ті фактори, які впливають на підтримку змін (добрі 
відносини в корпорації, які сприяють діловій активності, іноземна конкуренція, 
сучасні втрати компанії, наявність дешевих зовнішніх ресурсів, бажання зберегти 
робочі місця і ін.); 

– стримуючі сили — це ті сили, які протидіють змінам (взаємовідносини в 
корпорації, що погіршилися, жорсткі правила роботи, поточні вартісні вигоди, 
відсутність безробіття, компанія прагне до гнучкого, непрофесійного прийняття 
рішень та ін.). 

Однією із суттєвих причин, чому керівники не надають належного значення 
нововведенням, є їх зосередженість на щоденних проблемах, до чого їх спонукають 
численні негаразди, викликані кризовим станом економіки країни. Надмірна 
зосередженість на поточних питаннях об’єктивно веде до ігнорування можливих 
вигідних ситуацій, використання яких може сприяти подоланню труднощів у роботі. 

Для забезпечення успіху в інноваційній діяльності повинні здійснюватися 
численні організаційні заходи: оголошення конкурсів, з метою виявлення кращих 
ідей, щодо розв’язання якоїсь проблеми, проведення конференцій, семінарів, 
нарад і ін. для обговорення кращого досвіду, розробки певних пропозицій для 
адміністрації, виявлення сфер діяльності, в яких досвідчені спеціалісти бачать 
вигоду або загрозу для підприємства. 

Повинен бути використаний арсенал нетрадиційних спонукальних мотивів до 
праці — скорочення контролю за роботою і надання права приймати самостійні 
рішення, створення більш комфортних умов праці, підвищення розрядів і 
категорій, присвоєння почесних звань, присудження призів і ін. 

Для поглибленого аналізу мотиваційного процесу можна виділити наступні стадії 
мотивації: виникнення потреби, пошук шляхів реалізації потреби, визначення цілей 
дій, здійснення дій, отримання винагороди за дії, усунення потреби. 

Ефективність забезпечення процесу стимулювання праці полягає у поєднанні 
матеріальних і моральних форм стимулювання і використанні економічних, 
організаційних і психологічних інструментів впливу на працівника з метою 
спонукання його до високоефективної, результативної та якісної праці, що 
неможливо запровадити в практичній діяльності поза дотриманням певних 
методологічних принципів. 

Серед основних принципів, дотримання яких забезпечить ефективність 
стимулювання праці необхідно виділити: комплексність, гнучкість та оперативність, 
ясність і конкретність, облік рівня організації праці, об’єктивність системи 
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матеріального заохочення, обов’язковість, дотримання психолого-дидактичних 
методів. Перераховані принципи чітко визначають, на якій основі повинен бути 
побудований процес стимулювання праці для того, щоб його можна було вважати 
ефективним і таким, який дозволить мобілізувати потенціал кожного працівника на 
поліпшення роботи суб’єкта господарювання та досягнення поставлених цілей. 

Для успішного управління керівник організації повинен хоча б у загальних 
рисах знати основні мотиви поведінки підлеглих, способи впливу на них і 
можливі результати такого впливу. 

Найкращою стимуляцією співробітників до ефективної роботи є саме справедлива 
оцінка виконаного завдання. Але, якщо це зроблено із запізненням, або праця 
оцінюється за стандартом і не враховуються індивідуальні результати, то мотивація 
робітника буде знижуватись. Що стосується премій за особливі досягнення, або інших 
матеріальних винагород, то їх розміри не повинні бути для колективу таємницею, щоб 
всі співробітники могли переконатися, що ефективна праця, ініціатива, прагнення 
працівника принести користь всіляко заохочується керівництвом фірми. 

Отже, матеріальні та нематеріальні стимули повинні взаємно доповнювати та 
збагачувати один одного, тому складаючи програму мотивації співробітників, 
необхідно приймати до уваги усі особливості колективу та підприємства в цілому, 
час від часу переглядати внутрішню політику компанії, прислухаючись до думки 
підлеглих. 
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26. ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 
В ОРГАНІЗАЦІЯХ 
М.В. Квітко 
Національний університет харчових технологій 

Поняття «електронний офіс» пов’язане з уявленням про безпаперове робоче 
середовище, що базується на використанні комп’ютерів, засобів передачі даних 
(мереж, модемів, факс-апаратів) і інших електронних пристроїв. «Електронний офіс» 
передбачає набір програмних продуктів для вирішення широкого спектра завдань. 
При цьому першорядне значення має правильний їх вибір і використання. 
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На сучасному підприємстві комп’ютер перетворився на необхідний інструмент 
повсякденної діяльності. З його допомогою здійснюється збір, накопичення та 
обробка даних. Разом з тим, як правило, у організацій виникають складнощі з 
вибором інформаційної системи, нестача коштів на її придбання, сумніви в надійності 
інвестицій в цю сферу, де обладнання швидко застаріває, невпевненість у достатній 
віддачі від впровадження комп’ютерної системи для покриття витрат на її створення. 

Впровадження інформаційних технологій створює підґрунтя для розвитку нової 
культури праці і одночасно призводить до стратегічної переорієнтації підприємства. 
Використання інформаційних комп’ютерних систем для вирішення управлінських та 
підприємницьких завдань, стратегічного розвитку, підвищення ефективності 
адміністративної діяльності, обліку і контролю, планування й аналізу, реалізації у 
мережевому режимі різноманітних зв’язків підприємств з їх партнерами, клієнтами, 
владними структурами призвело до зростання інформаційних потреб. 

Умовно можна виділити наступні класи систем: локальні системи (системи 
для малого бізнесу), фінансово-управлінські системи, середні інтегровані сис-
теми, великі інтегровані системи, спеціалізовані системи. 

Процес впровадження і використання нових інформаційних технологій є 
системною діяльністю, яка не повинна здійснюватись інтуїтивно. Досить часто 
використовуваний принцип: «На кожному столі повинен стояти комп’ютер» не 
дозволяє реалізувати розумну стратегію адміністрування обчислювальних 
ресурсів. Для організацій все більш актуальним стає уникнення необґрунтованих 
і недостатньо продуманих інвестицій в інформаційні технології, оптимізація 
витрат на них та їх перспективне планування. 

Залучення до процесу впровадження інформаційних офісних систем кваліфі-
кованих спеціалістів допомагає уникнути багатьох проблем, зробити процес 
впровадження інформаційних систем в організаціях ефективним, підвищити 
віддачу від інформаційних технологій, організувати спільну роботу всіх при-
четних до створення і впровадження інформаційної системи. 

Розробляючи модель об’єкта управління, яким є автоматизована інформаційна 
система, і, відповідно, модель спеціаліста, здатного керувати цим об’єктом, варто 
сконцентрувати увагу, перш за все, на нетехнічній спрямованості підготовки 
спеціалістів, визначивши застосування теорії і практики управління стосовно потоків 
соціальної інформації (інформаційний менеджмент); застосування теорії і практики 
управління згідно процесів створення автоматизованої інформаційної інфраструктури 
і розвиток інформаційної культури спеціаліста як культури людини, готової до 
творчої роботи в умовах технолого-інформаційної системи розвитку суспільства. 
Інтегрований підхід до виконання цих завдань, без якого неможливе ефективне 
впровадження і використання інформаційних систем, спонукає до виділення поля 
функціонального напряму діяльності — менеджменту інформаційних систем. 

Функції управління інформаційного забезпечення відрізняються по складу і 
змісту, тому кожна з них повинна враховувати реалізацію відповідних процедур: 

– збір, обробка і аналіз інформації про ресурси (матеріальних, кадрових і 
інших); оформлення документації планів і доведення їх до виконавців; отри-
мання і аналіз інформації про хід виконання планів для організації подальшого 
планування — функція планування; 

– збір і аналіз інформації про хід виконання планів, стан планових показників і 
терміни виконання; збір інформації про умови функціонування підприємства і їх 
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вплив на хід виконання плану; доведення отриманої інформації до відповідальних 
керівників для ухвалення рішення про необхідність коректування їх дій; оформлення 
документації ухвалених рішень і доведення їх до виконавців; надання необхідної 
інформації підрозділам і керівникам для подальшого коректування планових 
показників — функція календарно-планового керівництва; 

– збір і обробка інформації, необхідної для вирішення поставлених задач; збір і 
аналіз інформації про ресурси; організаційне і документаційне оформлення ви-
браного варіанту рішення; доведення інформації про ухвалене рішення до кон-
кретних виконавців; збір інформації про результати реалізації даного рішення, аналіз 
і доведення її до зацікавлених керівників — функція оперативного управління; 

– збір і аналіз інформації про виконання відповідних функцій підрозділами і 
окремими співробітниками; доведення отриманої інформації до керівників, 
здійснюючих контроль за діяльністю даного підрозділу або співробітника; 
оформлення документації на підставі управлінських рішень та доведення їх до 
виконавців; надання необхідної інформації підрозділам і керівникам, здійснюючим 
планування і календарно-планове керівництво — функція контролю. 

Безумовно, ніякі інформаційні технології не здатні вирішити весь комплекс 
різноманітних управлінських проблем. Проте, є багато областей, у яких вони є 
незамінним помічником менеджера, оскільки дозволяють вирішити проблему 
вірогідності, оперативності і регулярності управлінської інформації, що дає 
можливість керівникам вищої, середньої і нижньої ланок приймати більш 
ефективні рішення. 
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27. КОМУНІКАЦІЙНІ ПЕРЕШКОДИ 
ПРИ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ 
А.В. Селівончик 
Національний університет харчових технологій 

Робота менеджера потребує ефективного обміну інформацією, який здійснюється 
під час комунікацій. Комунікації — це складні процеси, що охоплюють кілька 
взаємозалежних етапів, кожен з яких є важливим для розуміння адресатом суті 
надісланого йому повідомлення. Якщо знехтувати певними правилами передавання 
інформації, її зміст може бути спотворено чи навіть утрачено. Тому слід обирати 
такий метод комунікації та комунікаційний канал, які б сприяли забезпеченню 
найефективнішого і найбезпечнішого обміну інформацією в кожній конкретній 
управлінській ситуації. 

Усі міжособистісні комунікації залежать від особистісних характеристик 
учасників комунікаційного процесу. Людина, обмінюючись інформацією з іншою 
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людиною (людьми), висловлює власні думки, спираючись на досвід, своє 
світосприйняття, мотивації, очікування тощо. Співрозмовник, декодуючи отримане 
повідомлення, використовує свій стиль мислення, пропускає інформацію через 
«сито» своїх понять і суджень, що призводить до виникнення комунікаційних 
перешкод (бар’єрів). 

Комунікаційні перешкоди — спотворення інформації, яке ускладнює 
сприйняття, спричиняє часткову чи повну її втрату. 

Перешкоди в системі передачі інформації є однією з найбільш серйозних 
проблем у процесі спілкування й налагодження контактів. Вони можуть виникати 
на будь-якому з етапів процесу передачі інформації. 

До комунікаційних перешкод відносять: вибіркове сприйняття; семантичні 
перешкоди; соціокультурні відмінності відправника та одержувача повідомлення; 
невербальні перешкоди; інформаційні перевантаження; слабкий зворотний зв’язок. 

Психотип особистості дуже впливає на якість і тон діалогічного спілкування. У 
процесі встановлення психологічного контакту варто брати до уваги такі 
індивідуально-психологічні властивості особистості як темперамент, психологічні 
процеси (сприйняття, пам’ять, уява, мислення), психологічний стан (втома, апатія, 
стрес, занепокоєність), психологічне відношення (емоційне, вольове, інтелектуальне). 

Серед стійких установок, які можуть стати перешкодою на шляху ефектив-
ного діалогічного професійного спілкування між керівником та підлеглим слід 
виділити наступні видибар’єрів: 

– комунікативні бар’єри — мовленнєвий, слуховий; 
– бар’єри взаємодії — бар’єр характеру, темпераменту, ставлення до співбесідника; 
– бар’єри сприйняття — естетичний, соціальний, моральний, емоційний; 
– бар’єри розуміння — інтелектуальний, соціально-культурний, рольовий. 
Менеджеру варто пам’ятати, що невідповідність кодування і розпізнавання 

інформації залежить від досвіду, внаслідок чого і передавання, і сприйняття 
інформації будуть суб’єктивними. Вибірковість сприйняття значною мірою за-
лежить від соціального статусу співрозмовників. Як правило, до слів начальника 
прислухаються більше, ніж до слів підлеглого. Однак найбільше непорозумінь 
спричиняє неточність формулювання повідомлення, нехтування особливостями 
перекладу «внутрішньої» мови, яка перекодовує почуті людиною слова в думки 
або навпаки — думки у слова. 

Соціокультурні відмінності відправника та одержувача повідомлення теж 
впливають, так у Японії кожна ділова бесіда супроводжується чайною церемонією 
(триває не менше години) і лише після неї приступають до справи. Американці ж, які 
звикли цінувати кожну хвилину, починають обговорення одразу, а японці це можуть 
розцінити як неповагу до них, що відповідно вплине на прийняття рішення. Мові 
народів Сходу властиві паузи — це свідчить про виваженість слів. 

Для ефективності сприйняття інформації обов’язково треба встановлювати 
зворотний зв’язок, який може здійснюватися через прямі запитання щодо 
розуміння суті справи. Зворотний зв’язок може здійснюватись і невербально: 
кивок головою, уважний спокійний погляд свідчать про розуміння; напружений 
вираз обличчя, легке роздратування сигналізують про те, що співрозмовник не 
зовсім розуміє завдання або не згодний з ним, тому слід ще раз пояснити суть 
справи і скористатися методом запитань. У налагодженні зворотного зв’язку 
важливе значення має вміння слухати, тобто уважно приймати повідомлення, 
чітко виділяти в ньому істотне, правильно інтерпретувати почуте. 
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Усунути комунікативні перешкоди можливо шляхом удосконалення спілку-
вання, для цього необхідно: пояснювати власні ідеї до початку їх передавання; 
висловлюватися чітко й однозначно; стежити за власними жестами, позами, 
інтонаціями; враховувати психологічний стан, потреби, інтереси і рівень 
підготовленості людей; правильно вибирати методи і засоби комунікації; 
встановлювати якісний зворотний зв’язок. 

Отже, комунікації, як складова технології менеджменту, повинні бути 
ефективними, тому необхідно не тільки правильно вибирати методи комунікацій, 
а й мінімізувати вплив комунікаційних перешкод. 
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28. ПРОЕКТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ 
СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ 
ПІДПРИЄМСТВОМ 
Ю.М. Стирта 
Національний університет харчових технологій 

В умовах ринкових відносин в останні роки підприємства дедалі частіше 
зіштовхуються з проблеми нестабільного фінансового стану, неефективності їхньої 
діяльності на ринку, зокрема погіршення виробничо-економічних, соціально-
психологічних, організаційних процесів тощо. Причиною цього є неефективність 
діючих систем менеджменту, а саме нераціональність сформованих організаційних 
структур управління. Вивчення практичної діяльності промислових підприємств 
дають змогу стверджувати, що чинні організаційні структури більшості підприємств 
є недосконалими, характеризуються нечіткістю побудови, дублюванням функцій 
структурних підрозділів і посадових осіб тощо. Все це потребує ґрунтовного 
дослідження сутності поняття «організаційна структура управління», встановлення 
факторів впливу на процес їх формування та удосконалення. 

Найгострішою проблемою багатьох підприємств в умовах конкуренції є 
формування ефективної структури управління, яка мобільно і за короткі терміни 
реагувала б на зміни як на зовнішньому, так і внутрішньому ринках збуту продукції. 
Саме тому постійно виникає необхідність в удосконаленні організаційної структури 
підприємства, як одного з визначальних чинників виходу із кризи, викликаної 
невідповідністю ринкового, виробничо-господарського й управлінського потенціалу 
організацій мінливим умовам зовнішнього середовища 
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Поняття «організаційна структура управління» виникло у ХХ ст. Багато науковців 
займались і займаються дослідженням цього питання, роблячи значний внесок у 
розвиток організаційних структур управління. Вперше це поняття було введено і 
досліджено англійськими вченими-біхевіорістами Т. Бернсом та Г. Старкером. 

Для забезпечення нормального функціонування організаційних структур 
управління необхідне її правильне і раціональне проектування. Процес 
проектування організаційних структур управління підприємством є синтезом 
взаємозв’язаних структуроутворюючих елементів, функціонування яких покли-
кане забезпечити досягнення поставленої мети, де головним у цьому процесі є 
знаходження способів зв’язку елементів і їх взаємодії. 

Проектування організаційних структур необхідне коли, організаційна струк-
тура управління та функції, що виконують підрозділи, вже не відповідають 
завданням, що вирішує організація, та недостатні для вирішення перспективних 
завдань. Як правило, у більшості українських підприємств має місце саме така 
ситуація — структура управління стала поступово відставати від потреб часу (є 
неадекватною поточній ситуації та змінам, що відбуваються). 

Серед основних типових недоліків існуючих організаційних структур необ-
хідно виділити: 

1) надмірна орієнтація структурних підрозділів на перших керівників і, як 
наслідок, їх перевантаження (неможливість виконувати свої функціональні 
обов’язки); 

2) наявність багатьох заступників генерального директора та директорів з 
діапазонами відповідальності, що пересікаються; 

3) відсутність інформаційної підтримки діяльності підприємства (відділ 
автоматизації системи управління працює не для задовольняння потреб 
конкретного користувача: максимум, що обслуговується — бухгалтерія), зокрема 
комерційної та фінансової діяльності; 

4) деякі аспекти єдиної служби роботи з персоналом або відсутні зовсім, або 
розподілені по функціональним підрозділам з різними рівнями підпорядкованості 
(відділ кадрів, відділ праці з персоналом та відділ організації праці і заробітної 
плати); 

5) відсутні або присутні формально життєво необхідні фінансово-економічні 
підрозділи, що несуть повну відповідальність за результати фінансової діяльності 
підприємства; 

6) відсутня служба управління змінами, яка визначає у конкретний момент 
часу орієнтацію організації на потреби зовнішнього середовища. 

При проектуванні організаційної структури важливо також звернути увагу на її 
зв’язок із фазами життєвого циклу організації. Тому спеціалістам, які вирішують 
завдання удосконалення оргструктур управління слід врахувати наступні 
особливості щодо фаз життєвого циклу організації, а саме те, що управління нерідко 
здійснюється самим підприємцем (стадія створення), відбувається функціональний 
розподіл праці менеджерів (стадія росту), частіше за все реалізується тенденція 
децентралізації (стадія зрілості), розробляються заходи з удосконалення 
організаційної структури у відповідності з потребами виробництва (стадія спаду), 
існування організації організаційної структури управління або остаточно руйнується, 
або відбувається її реорганізація (стадія припинення). 

Таким чином, удосконалення організаційної структури передбачає вирішення 
всіх поточних питань, що стосуються виробництва, маркетингу, фінансів, персо-
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налу та іншого на рівні цехів та виробництв, а рішення питань стратегічного 
характеру на рівні центрального апарату управління. 
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29. НЕМАТЕРІАЛЬНІ ФАКТОРИ 
СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ 
Ю.М. Тичина 
Національний університет харчових технологій 

На сучасному етапі розвитку економіки для більшості підприємств і організацій 
важливу роль відіграє формування нових механізмів господарювання, орієнтованих 
на ринкову економіку. У зв’язку з цим зростає значення внеску кожного члена 
трудового колективу в кінцеві результати діяльності підприємства. Тому 
керівництво кожного підприємства, повинно планомірно і безперервно займатися 
пошуком і розробкою ефективних способів мотивації персоналу, яка є вирішальним 
чинником результативності діяльності людей. Оскільки оплата праці працівників 
належить до витрат виробництва, а зниження собівартості продукції є одним з 
чинників підвищення конкурентоспроможності підприємства, тому керівники при 
побудові системи мотивації повинні приділяти значну увагу нематеріальним 
методам стимулювання працівників. 

Мотивація праці являє собою прагнення працівника задовольнити свої 
потреби. Об’єктом мотивування є працівники різних (вищого, середнього та 
нижчого) рівнів управління, тому потрібно брати до уваги відмінність їх 
мотивації до виробничо-управлінської діяльності. 

Нематеріальними мотивами для менеджерів середньої ланки, молодших 
керівників, топ-управлінців є: професійність генерального керівництва; наявність 
у компанії стратегії розвитку, планування, організованості; можливість отримати 
повноваження, проявляти самостійність у рішеннях; наявність складних задач; 
визнання заслуг; перспективи кар’єрного та професійного росту; налагоджену 
систему навчання; привабливість бренду організації-роботодавця; кредитування 
працівників на пільгових умовах; корпоративний відпочинок і спорт та ін.. 

Для рядових працівників (особливо, для виробничників) важливими є: 
гарантії стабільності підприємства; прозорі, чесні стосунки з працівниками; 
дотримання Кодексу законів про працю; наявність порядку (чіткий розподіл 
обов’язків, розбірливі строки та графіки); добрі фізичні умови праці (меблі, 
обладнання та техніка, роздягальні, душові, харчування тощо); додаткові пільги 
щодо санаторно-курортного лікування, дитячого відпочинку; мікрокредитування 
працівників на пільгових умовах. 
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Нематеріальне стимулювання розвитку персоналу в організації, насамперед, 
повинно бути направлене на задоволення мотиву збереження соціального статусу 
працівника в трудовому колективі завдяки залишенню за ним його робочого місця 
чи займаної посади; підвищення соціального статусу працівника в трудовому 
колективі в результаті одержання ним більш високої відповідальної посади, 
посилення зацікавленості працівника самим процесом опанування новими знаннями, 
вміннями та практичними навичками; поглиблення інтересу щодо професійного 
спілкування з професіоналами як в організації, так і поза її межами. 

Кожна людина індивідуальна, і в кожної людині є індивідуальні потреби, які 
вона бажає задовольнити працюючи на підприємстві. Таким чином, при побудові 
системи мотивації керівнику слід пам’ятати, що не можна мотивувати всіх 
працівників однаково. Система нематеріальної мотивації повинна бути різна не 
тільки для працівників різних рівнів, але і враховувати соціальний статус, вік, 
стать працівника, а також його психологічні особливості. 

Отже, можна запропонувати такі методи нематеріальної мотивації персоналу: 
– цікава робота. 
– публічне визнання. 
– вільний час на відпочинок. 
– обмін інформацієюміж керівником та працівниками. 
– зворотний зв’язок між працівниками та керівником. 
– залучення працівників до процесу прийняття рішень. 
– незалежність працівників у виборі способу виконання своєї роботи. 
– гнучкість графіку роботи. 
– підвищення відповідальності працівників. 
Керівники підприємств, що мають комерційний успіх на ринку, повинні 

розробляти кадрові стратегії, які включали б різноманітні аспекти управління 
процесом праці, у тому числі і нематеріальну мотивацію працівників. Тому, 
розробці методів та визначенню факторів нематеріального стимулювання 
постійно варто надавати все більше уваги. 
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30. PLANNING AND OPTIMIZATION 
COSTS OF ENTERPRISES 
Gaidai 
National University of Food Technologies 

Cost management should be in all areas of business and is of great importance and 
value to all the places of origin and cost centers. A clear definition of the role of cost 
increases management’s primary and effective means of obtaining accurate information 
to make economically sound decisions and warnings of risk in the production and 
management of enterprises. 

Activities of any entity begins with implementation costs are expressed through the 
purchase of buildings, facilities, equipment, and resources that will ensure its activities 
over a long period of time. Costs accompany each company throughout its existence 
and is essential for its functioning. Their value affects the formation of financial 
results, but also the basis for evaluating the effectiveness of the enterprise. Ability to 
systematically and efficiently manage costs during periods of worsening market 
conditions increases the chances on survival [1, p. 145]. 

Cost — is the cost of the resources used in the future for a profit, or achieve other 
business objectives. In Depending on the role they play in the process of reproduction, 
they are divided into three groups: 

1. Costs associated with the main activity of the company. This is the cost of 
production or sale of products, the so-called current expenses reimbursed by the 
proceeds from the sale of goods (services). 

2. Costs related to investment activities, ie the expansion and modernization of 
production. Lie in a single infusion into simple and expanded reproduction of fixed assets, 
increase working capital and the formation of additional manpower for the new production. 
Funding for these costs is depreciation, income, issue of securities, loans and more. 

3. Expenditure on social development staff (socio-cultural, health, housing, 
household and other needs). These costs are not related to the production process, and 
therefore the source of their funding is profit. 

Planning costs of production and sale of products made by different methods that 
depend on general economic conditions, scope company and its activities, oppor-
tunities and accountancy. 

Planning costs — the definition of objectives of the enterprise and its units in the 
form of setting production targets efficient use of resources and the choice of means for 
their implementation. Thus, the 

The purpose of planning costs are: 
– economically reasonable definition of the cost of execution of the works and to 

determine the viability of the project; 
– obtaining financing and resource allocation; 
– Organization of internal calculation and management accounting in separate 

subdivisions of project organization; 
– determine the actual price at which the project organization is able to perform 

design works for which tenders are conducted (requirements). 
The company agreed to provide prospective and current planning as well as planning 

and the current single payment. Planning ahead is the cost for long-term planning of the 
company, current planning — in short. The accuracy of long-term planning is small 
because it falls under the influence of the environment, which in turn is not constant. Short-
term spending plans reflect the needs of the near future and are more accurate. [2. p. 87]. 
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Scheduling one-time costs — a process of analyzing potential investments in fixed assets 
and intangible assets. One-time payments recouped over a long period of time, and they can 
lead to increased revenues and the total value of the enterprise. Usually one-time costs 
related to the financing of certain investment projects related to the expansion of production, 
modernization and overhaul of fixed assets, technical re-equipment, reconstruction and new 
construction, working capital financing and development of new activities. 

Planning operating costs associated with the company planning its operations. They 
are the main indicator of the company as affecting the amount of profit by forming 
their cost of production (works, services). 

The purpose of planning is to determine the current cost minimal, but sufficient for 
normal levels of industrial activity, economically feasible production costs and sales. 

The successful operation of the enterprise in the modern business environment 
depends on cost management, during which decisions aimed at improving the 
efficiency of its production and economic activity, competitiveness and profitability. 
Successful cost management the most effective areas to optimize costs and increase 
profitability of the company are: 

1. Improving technical level of production, which is provided by the introduction of 
new, advanced technology, using new kinds of raw materials, using innovative 
techniques and equipment, automation and mechanization of production processes. 

2. Improving production and labor due to changes in the forms and methods of work, 
improving administrative staff, reducing the cost of it, and reduced transportation costs. 

3. Changing the volume and structure of production. This change in nomenclature 
and range, reducing the complexity of materials and products. 

4. Improved use of natural resources, the use of cheaper materials, repeated use, 
waste-free technology. 

5. Introduction and development of new shops, industries and manufacturing units, 
diversification of production. 

6. Using alternative methods to reduce costs: separation costs of production-
standard products and products of the highest quality, the use of a single system of 
calculation of costs at all stages of the product life cycle, clear allocation of mana-
gement expenses, training and update the production process and so on. 

7. Study the causes of shortages and reduce costs by reducing losses from marriage 
and other overhead, thereby reducing and more rational use of waste. 
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31. СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ТА ШЛЯХИ 
ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ 
В.А. Кузнєцова 
Національний університет харчових технологій 

У сучасних умовах трудові ресурси розглядають як найбільш коштовний 
капітал підприємства, тому ефективне управління ними є особливою функцією 
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діяльності підприємства, для реалізації якої необхідна розроблена система 
стимулювання ефективності і якості праці. Це дозволить мобілізувати трудовий 
потенціал, створити необхідну зацікавленість працівників у зростанні індиві-
дуальних результатів, проявити творчий потенціал, що призведе до підвищення 
рівня їхньої компетентності й якості виконуваних робіт. 

Під стимулюванням працірозуміють вплив на трудову поведінку працівника 
через створення особистісних значимих умов (трудової ситуації), що спонукають 
його діяти певним чином. Тобто це прагнення організації за допомогою 
моральних і матеріальних засобів впливу спонукати працівників до праці, його 
інтенсифікації, підвищенню продуктивності та якості праці для досягнення цілей 
організації [4]. Існують матеріальні та нематеріальні стимули праці. Матеріальне 
стимулювання — це заохочення працівників грошовими виплатами за результа-
тами трудової діяльності. Серед матеріальних стимулів розрізняють грошові 
(заробітна плата, премії, доплати, надбавки) і негрошові (надання житла, путівок 
на відпочинок і лікування, забезпечення дитячими установами, рівень організації 
праці й санітарно-гігієнічних умов). 

До нематеріальних стимулів відносять такі, що розраховані на соціальні, 
моральні, творчі й соціально-психологічні потреби працівника. Соціальні стимули 
пов’язані з прагненням людей брати участь в управлінні, просуватися по соціально-
професійних щаблях, мати престижну роботу. Тобто це вплив на потребу працівника 
в самоствердженні та владі [5]. Моральні стимули пов’язані з потребами людини у 
визнанні й повазі, моральному схваленні. Вони проявляються в уснихта письмових 
подяках, нагородженнях різних видів, присвоєнні почесних звань тощо. Важливою 
також є потреба в спілкуванні, що передбачає соціально-психологічні стимули 
[2].Існування різних форм та видів стимулювання праці та їх використання на 
підприємствах дає більше можливостей для управління персоналом. Їхнє поєднання 
дозволить: мобілізувати трудовий потенціал; створити необхідну зацікавленість 
працівників у зростанні індивідуальних результатів; проявити творчий потенціал; 
підвищити рівень компетентності підлеглих та якість виконуваних робіт. 

Загострення необхідностівирішення проблем зацікавленості кожної людини в 
якісній і творчій роботі на благо підприємства й суспільства викликає необ-
хідність впровадження нових, сучасних форм стимулювання праці. 

Аналіз теоретичних джерел показав, що на кожному підприємстві можна 
виявити ряд резервів, за рахунок реалізації яких можна удосконалити стиму-
лювання праці: 

– вдосконалення системи заробітної плати: зарплата повинна бути прямо 
пов’язана з підсумками праці і містити компонент залежності від результатів праці; 

– вдосконалення організації праці: містить встановлення цілей, розширення 
виробничих функцій, збагачення праці, застосування гнучких графіків, поліпшення 
умов праці; 

– вдосконалення системи соціальних пільг і гарантій, впроваджуючи 
додаткові стимули: визнання цінності працівника для організації, надання 
творчої свободи; застосування неповного робочого тижня; надання кредиту на 
придбання житла, автомобіля та інших потреб; 

– вдосконалення корпоративної культури, до основних принципів якої 
відносять: дисципліну і старанність; впевненість в кращому майбутньому; 
сміливість й усвідомлений ризик; відповідальність й обов’язок; творчість та 
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ініціативу; компетентність й високий професіоналізм; порядність, взаємоповагу, 
взаємодопомогу; працьовитість і самовдосконалення. 

Отже, підвищення ефективностістимулювання працівників повинно зводитись до 
таких основних принципів: не заощаджувати на заробітній платі продуктивних 
працівниківта оснащенні їхніх робочих місць; розробляти систему нематеріальних 
стимулів на підприємстві; покращувати відносини в трудовому колективі. Тобто 
грамотно стимульований персонал буде якісніше виконувати свою роботу і тим 
самим підвищувати ефективність діяльності організації, досягаючи її цілей. 
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32. СТРАТЕГІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ 
НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА 
А.М. Кузьмук  
Національний університет харчових технологій 

Розробка підприємствами стратегії викликана нестабільністю зовнішнього 
середовища і відсутністю повної інформації про майбутній стан підприємства. 
Формування стратегії дає змогу забезпечити ефективну діяльність та підвищити 
конкурентоспроможність підприємства. Історично термін «стратегія» викорис-
товувався у військовому лексиконі, проте з часом сфера застосування даного 
терміну знайшла своє застосування у бізнесі. Розглядаючи стратегію щодо 
діяльності підприємства, А. Чандлер дав таке визначення: стратегія — це 
визначення основних довгострокових цілей та задач підприємства, прийняття 
курсу дій і розподілу ресурсів, необхідних для виконання поставлених цілей. 

Стратегія підприємства має ієрархічну будову [1]. За рівнями прийняття 
управлінських рішень виділяють наступні види стратегій [2, 3]: 

1. корпоративна стратегія — спрямована на визначення загального напряму 
розвитку організації та з’ясування ролі кожногостратегічного господарського центру; 

2. конкурентна стратегія — підпорядковується корпоративній, вказує шляхи 
досягнення вибраного нею напрямку і являє собою план завоювання сильних 
довгострокових конкурентних позицій (переваг); 

3. функціональна — включає забезпечуючі стратегії, що визначають стратегічну 
орієнтацію функціональних напрямків — підсистем управління підприємством. 

Процес розробки стратегії включає такі елементи: місія, конкурентні переваги, 
специфіка та особливості продукції (або послуги) та ринки збуту. Запроваджуючи 
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стратегію, керівництво має бути готовим до ряду складнощів: опір зі сторони 
працівників підприємства; складність планування діяльності підприємства при не-
стабільному зовнішньому середовищі; різного роду обмеження, до яких можна від-
нести час, гроші, ресурси, екологічні норми тощо; керівництву потрібно враховувати 
також думку акціонерів, споживачів, наявність кредиторської заборгованості. 

Отже, розробка стратегії є складним і відповідальним завданням. Підпри-
ємству потрібно не лише розробити ефективний план дій, а й знайти шляхи його 
реалізації. Жодна стратегія не може дати негайного результатуі впевненого 
передбачення майбутнього. Наскільки ефективною буде стратегія покаже час. 
Якщо обрана стратегія виявилась неефективною, підприємство або буде мати 
негативні наслідки і розроблятиме нову стратегію, проаналізувавши помилки 
попередньої, або припинить своє існування. Відсутність стратегії на підприємстві 
в цілому зменшить ймовірність його виживання. 
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33. СТРУКТУРА ІННОВАЦІЙНОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 
О.С. Ралко 
Національного університету харчових технологій 

Економічне зростання будь-якої країни поєднує в собі екстенсивні та інтен-
сивні чинники розвитку. До екстенсивних чинників розвитку країни відноситься 
приріст маси використовуваних у виробничій сфері первинних ресурсів, до 
інтенсивних — підвищення якості застосовуваних ресурсів і збільшення 
інтенсивності їх використання. У сучасних умовах господарювання розвиток за 
рахунок екстенсивних чинників є обмеженим, відповідно вирішальне значення 
для економіки будь-якої країни в цілому та окремого підприємства, зокрема, 
мають інтенсивні фактори. До інтенсивних чинників розвитку можна віднести 
впровадження нових технологій, техніки та матеріалів, підвищення продуктив-
ності праці. Розвиток підприємства на основі інтенсивних чинників зростання 
визначається швидкістю поширення інновацій. Таким чином, досягнення 
стабільно високих показників ефективності діяльності підприємства можливе за 
рахунок успішної інноваційної діяльності підприємства, що досягається за 
належного рівня розвитку його інноваційного потенціалу. 

Інноваційність як здатність організації породжувати новації і здійснювати 
нововведення проявляється у відкритості змінам (мислення, поведінки, продукту 
і т. п.) та продуктивності управління, тобто орієнтації не стільки на слідування 
попиту, а стільки на вплив на попит. Механізм інноваційності полягає у 
постійній саморефлексії, вибудовуванні образу майбутнього, пошуку новацій та 
розвитку можливостей їх реалізації [1]. 
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Інноваційний потенціал — це інтегрована сукупність всіх наявних матері-
альних і нематеріальних активів, які використовуються підприємством для 
здійснення його інноваційної діяльності і забезпечують досягнення конкурентних 
переваг шляхом розробки і впровадження інновацій [2]. 

Одним з найважливіших аспектів дослідження інноваційного потенціалу є 
визначення його структури, оскільки сутність будь-якого об’єкта дослідження 
розкривається шляхом визначення його структури. 

На думку О.В. Фарат та Р.Р. Русин-Гриник, до структури інноваційного 
потенціалу входять: ринковий потенціал, інтелектуальний потенціал, кадровий 
потенціал, техніко-технологічний потенціал, інформаційний потенціал, фінан-
совий потенціал, мотиваційний потенціал, комунікаційний та науково-дослідний 
потенціал підприємства [3]. 

На нашу думку, до структури інноваційного потенціалу, варто також включи-
ти управлінський потенціал, що відображає рівень відповідності моделей, 
технології управління та прийняття рішень, що застосовуються на підприємстві 
вимогам зовнішнього середовища. 

Структура інноваційного потенціалу має відображати: рівень відповідності 
моделей, технології управління та прийняття рішень, що застосовуються на 
підприємстві вимогам зовнішнього середовища; рівень відповідності можливостей 
підприємства зовнішнім ринковим потребам в інноваціях, які генеруються 
ринковим середовищем; можливості генерації і сприйняття ідей, задумів новацій; 
можливості персоналу і робітників підприємства застосувати нові знання та 
технології; здатність оперативно переорієнтовувати виробничі процеси підпри-
ємства; інформаційну забезпеченість підприємства; відповідність фінансового 
стану підприємства забезпеченню стійкої інноваційної діяльності на усіх етапах 
інноваційного циклу; можливість підприємства щодо приведення у відповідність і 
узгодження різноспрямованих інтересів суб’єктів інноваційного процесу; наявність 
комунікаційних зв’язків, які відображають рівень визначеності та ефективності 
взаємодії підприємства з елементами зовнішнього середовища; наявність 
створеного резерву результатів науково-дослідних робіт, достатнього для генерації 
нових знань, спроможності проведення досліджень з метою перевірки ідей, 
новацій і можливості їх використання у виробництві нової продукції. 

Таким чином, можна зробити висновок, що високий інноваційний потенціал 
характеризує спроможність та швидкість підприємства вести інноваційний пошук і 
здійснювати організаційні зміни у відповідності до вимог зовнішнього середовища. 
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34. ВИТРАТИ ЯК ЕКОНОМІЧНА 
КАТЕГОРІЯ 
А.В. Гандурський 
Національний університет харчових технологій 

Витрати виробництва — це витрати різних видів економічних ресурсів у процесі 
виробництва товарів та послуг. Їх можна розглядати як на рівні суспільного процесу 
виробництва, так і на рівні окремого підприємства. Виробництво передбачає 
відшкодування витрат на створення та реалізацію продукції, оскільки покриття 
витрат із суми виручки від реалізації (виторгу) дозволяє відновити процес 
виробництва в тому самому або ж і в розширеному масштабі. 

Витрати виробництва досліджували Адам Сміт і Давід Рікардо. А. Сміт увів 
поняття абсолютних витрат, а Д. Рікардо — автор теорії порівняльних витрат. Під 
витратами вони розуміли середні суспільні витрати па одиницю, тобто в що 
обходиться виробництво окремої одиниці продукції на середньому підприємстві 
або чому дорівнюють середні витрати на всіх підприємствах даної галузі. Витрати 
виробництва розглядалися класиками політичної економії і як ціна виробництва з 
урахуванням рентних платежів. Згідно з марксистською концепцією, витрати 
виробництва — це те, що коштує товар, а саме сума витрат на придбання засобів 
виробництва та робочої сили (постійного і змінного капіталу). Від цих 
капіталістичних витрат К. Маркс відрізняє дійсні витрати виробництва товару 
(витрати праці), які утворюють додану вартість цього товару [1. с 45]. Наприкінці 
XIX ст. з’являється ціла низка нових концепцій витрат виробництва. У 
маржиналістів (Менгер, Візер) [2. с 51] витрати пояснюються як психологічне 
явище, основане на граничній корисності. На їхню думку, сума грошей, яку 
підприємство сплачує за фактори виробництва, визначається граничною 
корисністю, котру ці фактори мають з погляду продавця і покупця. Поняття витрат 
в маржиналістській економічній теорії відноситься до окремого підприємства, 
витрати та доходи котрого розглядаються як функції від масштабів виробництва. 

Австрійський теоретик Ф. Візер розробив суб’єктивну теорію витрат альтер-
нативних можливостей, згідно з якою дійсні витрати виробництва певного товару 
дорівнюють найвищій корисності тих благ, котрі суспільство могло б отримати, 
якби, по-іншому використовувало витрачені виробничі ресурси. Переведення на 
математичну основу поглядів маржиналістів представниками австрійської школи 
сприяло появі теорії мінімізації витрат. Неокласичні концепції витрат 
виробництва розглядають їх як суму витрат (постійних та змінних) на придбання 
факторів виробництва [3, с. 34]. 

Останнім часом досить поширеною є теорія трансакційних витрат, розроблена 
представниками неоінституціоналізму. До витрат відносять в основному витрати 
обігу, тобто витрати реалізації товару (реклама, вивчення ринків збуту тощо). 
Поняття трансакційних витрат увів американський економіст Р. Коуз [4, с. 43]. 

Із введенням національних та міжнародних стандартів обліку витрати 
характеризуються П (С) БО 16 «Витрати» Відповідно до чинного законодавства і 
методологічних підходів до формування виробничих витрат на виготовлення 
продукції (надання послуг чи виконання робіт) конкретного підприємства 
визначають «Операційні витрати» й «Виробничі витрати». 

Отже, система управління витратами підприємства — це система економічних 
засобів і методів спрямованого впливу на інтереси галузі, підприємства, 
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працівника з метою оптимального їх узгодження з інтересами споживачів і 
всього суспільства в цілому по дотриманню відповідних суспільно необхідних 
пропорцій у формуванні витрат. 

Управління витратами на підприємстві необхідне для оцінки факторів 
рентабельності, вибору потрібних замовлень, планування майбутніх напрямків 
діяльності, оцінки виробничих запасів і їх кошторису, розподілу й мінімізації витрат; 
для визначення рівня беззбитковості, можливих фінансових результатів при зміні 
ціни продажу; для складання кошторису і аналізу відхилень; для прийняття 
нестандартних рішень, наприклад таких, як «виготовляти чи продавати», «чи 
продавати нижче нормальної продажної ціни» тощо. Безумовно, значною мірою 
специфіка прийняття рішень визначається особливостями конкретного підпри-
ємства, його технології, організаційної структури, позиції на ринку. Проте існують і 
стандартні рішення, які на практиці необхідно приймати кожному керівнику: 
рішення про обсяг і структуру виробництва; вибір між власним виробництвом і 
закупівлею напівфабрикатів; рішення про визначення нижньої межі ціни продукції. 
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35. РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 
ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ 
Н.Г. Цепух 
Національний університет харчових технологій 

В сучасних умовах господарювання місія підприємства полягає у виробництві 
високоякісної продукції, виконанні робіт або наданні послуг для задоволення 
потреб ринку та отримання максимально можливого позитивного фінансового 
результату. Кінцевий результат роботи підприємства можна оцінювати шляхом 
визначення рівня рентабельності підприємства. 

Рентабельність — це вартісний показник, що характеризує рівень віддачі 
витрат або ступень використання ресурсів, що є в наявності, в процесі вироб-
ництва і реалізації продукції [5]. 

Витрати на виробництво і реалізацію продукції визначають рівень і структуру її 
собівартості. Виручка від реалізації продукції обчислюється в діючих або порівняних 
цінах. При радикальній зміні управління економікою показник виручки від реалізації 
продукції стає одним з найважливіших показників діяльності підприємства. Даний 
показник створює зацікавленість трудових колективів не стільки в зростанні 
кількісного обсягу продукції, що випускається, скільки в збільшенні обсягу 
реалізованої продукції (з урахуванням зниження залишків нереалізованої продукції). 

Рівень рентабельності всіх організацій та установ залежить від величини 
прибутку, товарної продукції, витрат виробництва, стану основних виробничих 
засобів і величини нормованих обігових засобів. Важливими факторами, що 
забезпечують зростання прибутку і рентабельності підприємства, є підвищення 
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продуктивності праці, фондовіддачі, економія матеріальних ресурсів, рівень 
технічного прогресу, а саме, механізації та автоматизації трудомістких техноло-
гічних процесів, удосконалення організації виробництва тощо. Урахування підпри-
ємством таких факторів дасть змогу підвищувати ефективність його діяльності [3]. 

До найважливіших шляхів підвищення рентабельності підприємства можна 
віднести: 

1) покращення маркетингу, пов’язане з коригуванням стратегії і тактики 
маркетингу. Якщо неефективно працює відділ маркетингу, то підприємство 
втратить багато потенційних споживачів і ринків збуту продукції; 

2) підвищення якості продукції, її конкурентоспроможності. Це можна 
досягнути за рахунок зниження собівартості, покращення дизайну, зовнішнього 
вигляду продукції; 

3) усунення каналів втрати прибутку (виплата різних штрафів, пені, неустойок); 
4) чітке і своєчасне виконання угод з поставок продукції; 
5) підвищення оптових або інших відпускних цін на продукцію за умови 

високої якості продукції [4]. 
Рентабельність використання фінансових ресурсів може бути підвищена, якщо 

підприємство досягає того ж обсягу прибутку за рахунок операційної діяльності, але 
зменшує при цьому суму коштів, які вкладені в основні і оборотні засоби (наприклад, 
реалізує частину машин, устаткування, якщо вони використовуються не достатньо 
ефективно, знижує залишки виробничих запасів, незавершеного виробництва, готової 
продукції, товарів, вивільняє кошти, іммобілізовані в дебіторську заборгованість). 

Отже, підприємства повинні активно шукати шляхи вдосконалення вироб-
ництва, підвищення конкурентоспроможності власної продукції, що є основою 
для зростання рентабельності підприємства. 
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36. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНО-
ПСИХОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ 
УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ КОЛЕКТИВОМ 
Ю.І. Весельська 
Національний університет харчових технологій 

Управлінська діяльність пов’язана в першу чергу з роботою з людьми, персоналом 
підприємства, що є суб’єктом управлінської діяльності менеджера. Процес управління 
трудовим колективом здійснюється за допомогою методів управління. 
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Методи управління — це сукупність прийомів впливу на трудовий колектив 
для активізації його діяльності з метою досягнення поставлених перед ним цілей. 
Відповідно до мотиваційної характеристики у складі методів управління виділяють 
три групи: економічні, організаційно-розпорядчі та соціально-психологічні. 

Економічні методи управління об’єднують усі методи, за допомогою яких 
здійснюється вплив на економічні інтереси колективів і окремих їхніх членів. 

Організаційно-розпорядчі (адміністративні) методи спрямовані на викорис-
тання таких мотивів трудової діяльності, як почуття обов’язку, відповідальності, 
у тому числі адміністративної. 

Соціально-психологічні методи управління — способи впливу на об’єкт 
управління, які засновані на використанні соціально-психологічних факторів і 
спрямовані на управління соціально-психологічними відносинами, що 
складаються в колективі. На думку О.В. Крушельницької та Д.П. Мельничук, 
соціально-психологічні методи засновані на використанні моральних стимулів до 
праці і впливають на персонал з допомогою психологічних механізмів з метою 
переведення адміністративного завдання в усвідомлений обов’язок, внутрішню 
потребу людини. Цього можна досягти через: формування колективу, створення 
нормального психологічного клімату й творчої атмосфери; особистий приклад; 
задоволення культурних і духовних потреб працівників; встановлення соціальних 
норм поведінки і соціального стимулювання розвитку колективу; встановлення 
моральних санкцій і заохочення; соціальний захист [1, c. 18]. Як відмічає 
Бичкова А. В., соціально-психологічні методи ґрунтуються на використанні 
соціального механізму, що діє у колективі (неформальні групи, роль і статус 
особистості, система взаємовідносин у колективі, соціальні потреби та ін.) та 
індивідуального підходу (потреби особистості) [2, c. 9]. 

За масштабом і способами впливу соціально-психологічні методи управління 
можна розділити на дві основні групи: соціологічні методи, які спрямовані на 
групи людей та їх взаємодії в процесі виробництва (зовнішній світ людини); 
психологічні методи, які спрямовано впливають на особистість конкретної 
людини (внутрішній світ людини) [3, c. 223]. 

Соціологічні методи відіграють важливу роль в управлінні персоналом, вони 
дозволяють встановити призначення і місце співробітників в колективі, виявити 
лідерів і забезпечити їх підтримку, пов’язати мотивацію людей з кінцевими 
результатами виробництва, забезпечити ефективні комунікації і вирішення 
конфліктів в колективі. 

Не менш важливу роль в роботі з людськими ресурсами відіграють психологічні 
методи, оскільки вони спрямовані на конкретну особистість робітника або 
службовця і, як правило, чітко персоніфіковані та індивідуальні [3, c. 224]. 

Прийоми й способи соціально-психологічних методів, які застосовуються на 
підприємствах, досить часто визначаються фаховим рівнем та компетентністю 
керівника, організаторськими здібностями й обізнаністю в галузі соціальної 
психології. Очолювати колектив повинні фахівці, які володіють методикою 
застосування системи соціального і психологічного впливу, а саме: 

– методами морального стимулювання колективної ініціативи; 
– методами соціального планування; 
– методами виховання та навчання; 
– особистим прикладом [4, c. 148]. 
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Успіх діяльності керівника залежить також від того, наскільки вірно він 
застосовує систему психологічних методів впливу, які формують позитивні 
міжособистісні відносини: 

– гуманізацію праці (дизайн робочих місць, застосування положень ергоно-
міки, впровадження сучасного технічного обладнання); 

– психологічну мотивацію; 
– формування оптимального психологічного клімату колективу [4, c. 148]. 
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ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ 
СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВ 
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Національний університет харчових технологій 

Сьогодні торговельні підприємства активно беруть участь у боротьбі за ринки 
збуту товарів та покупців. Необхідною основою успішного функціонування 
підприємств є розробка стратегій, які допоможуть справитися з несприятливим 
впливом факторів зовнішнього і внутрішнього ринкового середовища, перед-
бачати тенденції розвитку бізнесу та досягти поставлених цілей. 

Залежно від рівня ухвалення стратегічних рішень на вітчизняних підприємствах 
переважно використовують корпоративну, функціональну або оперативну стратегії. 
Проте, як свідчить практика діяльності підприємств, за умов посилення конкуренції 
особливу увагу необхідно приділяти розробці та реалізації конкурентної стратегії. 
Відсутність її є найбільшою помилкою, якої допускається керівництво. 

Конкурентна стратегія розробляється для кожної стратегічної господарської 
одиниці у складі торговельного підприємства. При цьому стратегічна господарська 
одиниця виступає самостійним підрозділом підприємства, який відповідає за певну 
асортиментну групу товарів та концентрує свою діяльність на конкретному ринку. 
Керівник даного підрозділу наділений повною відповідальністю за об’єднання всіх 
функцій у стратегію [1, 256 с]. 

Водночас загальна стратегія підприємства повинна формуватися на основі 
конкурентних стратегій окремих підрозділів та підсилювати їх дію. Інакше, як би 
ретельно вона не була розроблена, на практиці така стратегія, як правило, 
виявиться неефективною. 

При розробці конкурентної стратегії торговельного підприємства за основу 
необхідно брати конкурентні переваги. Саме від того, наскільки підприємство зуміє 
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виявити поточні переваги та підтримувати їх у перспективі, а також вестиме пошук 
нових можливостей, які дозволять отримати перемогу над конкурентами, залежать і 
частка ринку, яку воно займає, і сама можливість діяльності у перспективі. 

Також при розробці конкурентної стратегії потрібно враховувати, що більшість 
вітчизняних торговельних підприємств працюють на ринках, де вже не відбувається 
значного росту обсягів продажів, або обсяги продажів поступово знижуються. В 
даному випадку діяльність підприємства безпосередньо залежить від закономірностей 
життєвого циклу товару. Це один із найскладніших періодів, в якому відбувається 
перехід від зростання продажів товару до зрілості. На даному етапі для підприємства 
дуже важливо не помилитися при виборі конкурентної стратегії [2, 896 с]. 

В умовах зростання фінансових ризиків, розвитку тенденцій галузевої 
монополізації, конкурентна боротьба у різних ринкових сегментах потребує 
застосування торговельними підприємствами таких стратегій як поглибленого 
проникнення, розширеного використання, розширення ринку. 

Основними способами реалізації стратегії поглибленого проникнення є 
підвищення цінності товару для покупців за рахунок надання йому додаткових 
властивостей, поліпшення якості сервісу, стимулювання попиту за рахунок 
рекламної діяльності, яка акцентує увагу на нових властивостях товару, 
підвищення ефективності системи продажів. 

Заслуговує уваги також стратегія розширеного використання. Вона доцільна у 
випадку, коли товар міцно завоював ринок і його придбає велика частка від 
загальної кількості покупців, але покупки здійснюються періодично і у 
невеликих обсягах. Стратегія може бути реалізована підприємством шляхом 
заохочення разових покупок у великих обсягах, зміни властивостей товару з 
метою розширення сфери його використання, проведення рекламної кампанії, 
яка вказує покупцям на переваги частіших покупок. 

Стратегію розширення ринку можна використовувати, коли ринок неоднорідний 
та ступінь розвитку його окремих сегментів різна. Дана стратегія забезпечить 
розширення сфери продажів товарів за рахунок освоєння нових ринків [3, 160 с]. 

Таким чином, жодне торговельне підприємство не може досягти переваги 
відразу за всіма характеристиками товару і показниками ефективності власної 
діяльності. В процесі управління на основі аналізу зовнішнього і внутрішнього 
середовища підприємству необхідно вибрати пріоритетні напрями (конкурентні 
переваги) і розробляти таку конкурентну стратегію, яка дозволить використо-
вувати їх найефективніше. 
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38. ПОЛІТИКА ЦІНОУТВОРЕННЯ 
НА ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО 
ГОСПОДАРСТВА 
Ю.О. Пшенічнікова 
Національний університет харчових технологій 

Політика ціноутворення є невід’ємною і дуже важливою частиною загальної 
економічної та соціальної політики України. Саме за допомогою ціни виробник 
може покривати власні витрати на виробництво та просування продукції, 
забезпечувати собі отримання прибутку, достатнього для подальшої господарської 
діяльності, а також впливати на обсяг попиту на товар, що пропонується. Управління 
цінами відіграє важливу роль в організації процесів виробничої діяльності оскільки 
передбачає їх коригування на підставі стратегії і тактики підприємства, а також дії 
суб’єктів, сил і умов навколишнього бізнес-середовища. Ціноутворення на 
продукцію закладів ресторанного господарства має певні особливості, пов’язані з 
особливостями їх виробничої господарської діяльності. Ці підприємства виконують 
три функції: виробляють страви та іншу продукцію, реалізують виготовлену 
продукцію, організовують споживання продукції як власного виробництва, так і 
закупівельної [1; 3]. 

В наш час вчені виділяють 4 основні методи ціноутворення [2]: 
1. Метод «Витрати плюс середній прибуток» заснований на тому, що до 

витрат підприємства з виробництва того чи іншого товару додається прибуток у 
вигляді певного фіксованого відсотка. 

2. При агрегатному методі ціна визначається підсумовуванням ціни спільного 
для всіх виробів блоку і цін на окремі конструктивні елементи. 

3. Метод аналізу беззбитковості заснований на розрахунках сукупних витрат 
підприємства і його сукупного доходу, одержуваного в результаті реалізації 
різних обсягів виробленої продукції. Метод вимагає розгляд різних варіантів 
ціни, і визначення їх впливу на обсяг збуту, необхідний для подолання рівня 
беззбитковості. 

4. Сутність методів заснованих на думці споживачів полягає в тому, що ціна 
встановлюється не на основі витрат, а спирається на уявлення споживачів про 
цінність, користь товару або послуги. 

Основні особливості ціноутворення в закладах ресторанного господарства. 
– З метою відтворення витрат з обороту та реалізації товарів заклади 

ресторанного господарства отримують торговельну націнку. Але оскільки 
заклади ресторанного господарства найбільші витрати мають при виробництві та 
організації споживання, торговельна націнка відтворює тільки частину витрат. 
Тому на цих підприємствах продукція реалізується не за роздрібними, а за 
продажними цінами, що визначаються шляхом калькуляції. У такий самий спосіб 
розраховуються собівартість продукції і продажна ціна виробу. 

– Порядок розрахунку собівартості та калькуляції ціни в закладах ресторанного 
господарства відрізняється від калькуляції цін у промисловості. У промисловості 
спочатку визначається собівартість за кожним виробом, а потім відпускна ціна. У 
закладах ресторанного господарства діюча система обліку не дає змоги визначити 
повну собівартість кожної страви. Тому на цих підприємствах розраховується повна 
собівартість кулінарної продукції загалом, яка включає вартість сировини і 
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матеріалів за відпускними цінами, витрати виробництва та обороту, прибуток, 
податки та обов’язкові платежі. Тому в закладах ресторанного господарства 
визначається не собівартість, а продажна ціна страви або кулінарного виробу. 

– Калькулювання продажної ціни відбувається за роздрібними цінами, а 
розрахунки з постачальниками — за відпускними цінами. Отже, торговельна 
надбавка залишається в закладах ресторанного господарства. 

– Сировина, яка постачається в заклади ресторанного господарства для 
виробництва страв, різниться за сортами, видами, категоріями, видами кулінарної 
обробки та ін. Крім того, на виготовлення однієї й тієї ж страви можуть бути 
використані продукти одного найменування, але різних сортів. При цьому повинна 
змінюватись і продажна ціна страви. Для досягнення деякої постійності цін на 
однакові страви та вироби протягом певного періоду на підприємствах масового 
харчування використовуються середньозважені ціни. Вони встановлюються за 
групою продуктів одного найменування, що різняться за якістю, видами 
промислової обробки, тощо. 

– Ціни на продукцію закладів ресторанного господарства різняться залежно 
від типу підприємств, контингенту обслуговування, місця розташування. У 
цьому зв’язку всі заклади ресторанного господарства поділяються за ступенем 
матеріально-технічної оснащеності, рівнем та кількістю пропонованих послуг [4]. 

Отже, для діяльності закладів ресторанного господарства розрахунок цін за тим 
чи іншим методом це тільки перший крок до розв’язання однієї з найважливіших 
проблем: визначення такого рівня цін, який би робив товари доступними для 
споживачів, комерційно вигідними для підприємства і конкурентоспроможними. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Архіпов В.В. Організація ресторанного господарства: навчальний посібник — 
К.: «Інкос», 2007. 

2. Бородина В.В. Ресторанно-гостиничный бизнес: учет, налоги, маркетинг, 
менеджмент. — М.: Книжный мир, 2009. 

3. Волков Ю.Ф. Экономика гостиничного бизнеса. — М.: Феникс, 2008. 
4. Жарко І.В. Менеджмент підприємств ресторанного господарства: навчаль-

ний посібник — Харків, 2008. 
5. П’ятницька Г.Т. Менеджмент ресторанного господарства: навчальний 

посібник — 2-ге вид., — К.: КНТЕУ, 2010. 
Науковий керівник Л.Ф. Литвинець 

39. ОСНОВИ 
ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
ВИРОБНИЧИМИ ПРОЦЕСАМИ 
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Національний університет харчових технологій 

Виробничий процес — це сукупність взаємозалежних основних, допоміжних і 
обслуговуючих процесів праці і знарядь праці з метою створення споживчих 
цінностей — корисних предметів праці, необхідних для виробничого або 
особистого споживання. Розрізняють основні, допоміжні й обслуговуючі 
виробничі процеси [1]. 
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Основні виробничі процеси — це та частина процесів, у ході яких 
відбувається безпосередня зміна форм, розмірів, властивостей, внутрішньої 
структури предметів праці і перетворення їх на готову продукцію. 

Оперативне управління виробництвом характеризується ухваленням управлінь-
ким персоналом рішень у виробничій ситуації, що реально складається. В цих 
умовах розроблені планові завдання або рішення керівників виробничих підрозділів 
повинні забезпечити строгий порядок виконання запланованих робіт. Цьому 
відповідає розробка оперативно-календарних планів (графіків запуску-випуску 
виробiв) і змінно-добових завдань на рівні цехів, ділянок (бригад) і робочих місць. 

Оперативне управління передбачає здійснення, по суті, всіх функцій 
управління, пов’язаних з поточною діяльністю підприємства та його виробничих 
підрозділів: розробка та доведення до виконавців короткострокових (оперативних) 
планів та завдань; забезпечення виконавців необхідними матеріально-технічними 
ресурсами та розміщення їх на робочих місцях; організація взаємодії і координація 
діяльності керівників, спеціалістів та безпосередніх виконавців; надання їм 
допомоги в усуненні збоїв у роботі; здійснення оперативного розпорядництва, 
контролю і обліку виконаних робіт. 

Повсякденна діяльність менеджера з регулювання ходу господарських 
процесів об’єкта управління і виконання ним запланованих завдань та прийнятих 
рішень називається оперативним управлінням, яке складається з таких елементів 
і є суттю «трьох китів» оперативного менеджменту: 

– розробка оперативних планів та завдань; 
– організація виконання оперативних планів та завдань; 
– організація поточного контролю і регулювання ходу робіт. 
Система оперативного управління включає об’ємне і оперативно-календарне 

планування, облік і диспетчерування. У процесі об’ємного планування проводиться 
розподіл річної виробничої програми заводу в об’ємному (трудовому) і нату-
ральному вираженні між цехами та дільницями (на квартал або місяць) відповідно до 
виділених ним трудових і матеріальних ресурсів. При вирішенні задач об’ємного 
планування прагнуть до забезпечення рівномірного завантаження обладнання і 
робітників у всіх цехах і на дільницях підприємства. 

Оперативно-календарне планування здійснюється як на заводському, так і на 
внутрішньоцеховому етапах. 

У масовому виробництві об’єктами диспетчерського контролю є дотримання 
встановлених ритмів роботи потокових і автоматичних ліній на всіх стадіях ви-
робничого процесу. Контроль здійснюється щодо до добових і часових графіків [2]. 

Загальними вимогами, що пред’являються до системи оперативного управління, є 
наукова обґрунтованість, оптимальність, точність і оперативність керуючих рішень. 

Наукова обґрунтованість системи оперативного управління передбачає обґрун-
тованість вибору елементів системи (планово-облікових одиниць, планово-
облікового і планового періодів); вибору і розрахунку календарно-планових 
нормативів (періодичності і розмірів партій, тривалості виробничого циклу і 
випереджень запуску і випуску продукції, незавершеного виробництва і інших); 
побудови об’ємних і оперативно-календарних планів; системи контролю і 
регулювання виробництва і, нарешті, достовірність початкових даних. 

Оперативність потрібно розглядати як своєчасність передачі початкової 
інформації про хід виробництва, швидку її обробку, своєчасне прийняття необхідних 
рішень і вплив на хід виробництва. Дотримання вимоги оперативності управління 
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основним виробництвом забезпечується механізацією і автоматизацією праці, 
застосуванням обчислювальної техніки. Несвоєчасне надходження інформації 
приводить до того, що вона стає менш корисною і потрібною, у деяких випадках 
навіть шкідливою, а рішення, що приймаються на її основі є далеко не найкращими. 

Таким чином, оперативне управління виробництвом здійснюється на основі 
безперервного стеження за ходом виробництва та надання цілеспрямованого 
впливу на колективи цехів, дільниць чи бригад, робітників для забезпечення 
безумовного виконання затверджених виробничих програм. 
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Маркетинг — комплексна система організації виробництва та збуту, 
орієнтована на задоволення потреб конкретних споживачів й одержання 
прибутку з урахуванням досліджень, і прогнозування ринку, розробки стратегії і 
тактики поведінки ринку зa допомогою маркетингових програм. У цих програмах 
закладено заходи щодо поліпшення товару, розширення асортименту, вивчення 
споживачів, від конкурентів і конкуренції, забезпечення цінової політики, 
формування попиту, стимулювання та організації збуту, реклама, оптимізації 
каналів товароруху [5]. 

Ефективний маркетинг вимагає відповідної організації маркетингової діяльності. 
Спочатку під маркетинговою діяльністю розумілася діяльність, спрямована на 
вивчення ринкового попиту на вже вироблену продукцію і на організацію її збуту. 
Сьогодні маркетингова діяльність — це діяльність, насамперед орієнтована на 
перспективу, її головний напрямок — вивчати тенденції і можливості розвитку 
запитів споживачів і суттєво впливати на їхнє формування. Якщо маркетингова 
діяльність замикається на завданнях вирішення поточного ринкового попиту, то вона 
втрачає свої переваги. Тому так важливо виробляти і приймати обґрунтовані 
рішення у всіх видах маркетингової діяльності, а саме обґрунтування: доцільності 
розробки, освоєння і випуску нової продукції, орієнтованої на конкретний ринок або 
споживача, у встановлених обсягах з урахуванням життєвого циклу продукції; 
доцільності самостійного проведення науково-дослідних і дослідно-конструк-
торських розробок або закупівель патентів і ліцензій; джерел забезпечення 
сировиною, матеріалами, устаткуванням; основних напрямків кадрової політики; 
доцільності проведення комерційних операцій зі збуту продукції і т. д. 
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Маркетингова діяльність стосується ціноутворення, складування, упаковки, 
створення торгової марки, управління торговим персоналом, кредитів, транс-
портування, соціальної відповідальності, вибору місць для розміщення торгових 
точок, вивчення споживачів, правил торгівлі, реклами, ринкових досліджень і т. 
д. Таким чином, найважливішою частиною управління підприємства є орга-
нізація його маркетингової діяльності. 

Організація маркетингової діяльності — встановлює підпорядкованість і 
відповідальність за виконання поставлених цілей і завдань вона передбачає [2]: 

– побудову та вдосконалення структури управління маркетингом; 
– підбір фахівців з маркетингу належної кваліфікації; 
– розподіл завдань, прав та відповідальності серед працівників маркетингових 

служб; 
– створення належних умов для ефективної роботи маркетингового персоналу; 
– забезпечення ефективної взаємодії маркетингових та інших служб. 
Основними питаннями організації маркетингової діяльності на підприємстві 

можна назвати такі: 
– визначення комплексу маркетингових функцій, їх змістове наповнення; 
– розподіл маркетингових функцій серед структурних підрозділів і персоналу 

організації, закріплення їх у відповідних посадових інструкціях; 
– визначення функціональних зв’язків між співробітниками, які реалізують 

маркетингові функції; 
– створення системи взаємодії спеціалістів, які відповідають за маркетинг, з 

іншими спеціалістами компанії, забезпечення координації маркетингових та інших 
функціональних сфер діяльності компанії (між функціональних зв’язків) [1]. 

Алгоритм створення відповідної маркетингової організаційної структури на 
підприємстві може бути такий [3]: 

1. Дослідження ринку підприємства. 
1. Аналіз підприємства, з’ясування концепції організації маркетингу. 
2. Вивчення цілей та завдань діяльності маркетингової організаційної структури. 
3. Формування маркетингової організаційної структури. 
4. Розподіл функцій між виконавцями. 
5. Підбір працівників. 
6. Розроблення та запровадження системи стимулювання праці. 
7. Контроль. 
На першому етапі проводиться дослідження ринку, на якому працює підпри-

ємство: визначається величина попиту і пропонування продукції, співвідношення 
між ними, реальна і потенційна місткість ринку та його сегментів, стан конкуренції, 
аналізується поведінка споживачів, тенденції та перспективи розвитку ринку тощо. 
Доскональне знання ринку — головна передумова створення ефективної 
маркетингової організаційної структури на підприємстві. Після цього аналізується 
власне підприємство, його сильні та слабкі сторони, з’ясовується концепція 
управління маркетингом, тобто основна ідея його організації. 

Організаційна структура маркетингової діяльності на підприємстві може бути 
визначена як сукупність служб, відділів, підрозділів, до складу яких входять 
фахівці, що займаються тією або іншою маркетинговою діяльністю. Залежно від 
умов навколишнього бізнес-середовища і намірів підприємства можливі такі 
концепції організації маркетингу на підприємстві: 

– відділ збуту — маркетингові функції, як правило, виконуються спеціа-
лістами, яких наймають тимчасово; 
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– маркетингово-збутовий відділ — збутові й окремі маркетингові функції 
виконують штатні працівник відділу; 

– відділ маркетингу — збутові функції виносять за межі відділу, працівники 
концентрують увагу на виконанні тільки маркетингових функцій; 

– сучасна схема управління маркетингом — виконання маркетингових і 
збутових функцій об’єднують у єдиний комплекс під керівництвом заступника 
директора зі збуту і маркетингу, а до виконання маркетингових функцій 
залучаються в разі потреби всі робітники і службовці підприємства. 

Таке попереднє з’ясування концепції організації маркетингової діяльності на 
підприємстві дає змогу встановити його цілі та основні завдання [4]. 

Отже, головне в маркетинговій діяльності — розробка програм, спрямованих 
на визначення оптимальної структури виробництва, що орієнтується на 
одержання бажаного рівня прибутку. Робота над програмами — творчий процес, 
що потребує постійного пошуку найбільш ефективних рішень. 

При розробці маркетингової діяльності підприємства, сучасні концепції 
розглядають організацію, як відкриту систему, яка отримує ресурси і повертає 
готову продукцію і послуги в зовнішнє середовище. Така організація адаптується 
до змін зовнішнього середовища і реагує на мінливі можливості, загрози та 
виклики цього середовища. Організаційна структура управління маркетинговою 
діяльністю і рівень її функціонування поряд з обраною корпоративною стратегією 
має першорядне значення для забезпечення досягнення цілей підприємства. 
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41. ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
К.В. Кудря 
Національний університет харчових технологій 

Маркетинг відіграє ключову роль в декількох областях стратегічного планування 
компанії. По-перше, забезпечує керівні методологічні принципи — маркетингову 
концепцію, яка припускає орієнтацію стратегії компанії на потреби найважливіших 
груп споживачів. По-друге, маркетинг надає початкові дані для розробників 
стратегічного плану, допомагаючи виявити привабливі можливості ринку і 
дозволяючи оцінити потенціал фірми. По-третє, в рамках кожного окремого 
підрозділу компанії маркетинг допомагає розробляти стратегію виконання завдань. 
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Економічний зміст використання маркетингу полягає в прискоренні віддачі 
виробничих фондів підприємства, підвищенні мобільності виробництва і рівня 
конкурентоздатності товарів, своєчасному створенні нових товарів і прискоренні їх 
просування на ті зовнішні ринки, де може бути досягнутий максимальний комер-
ційний ефект. В умовах зростання конкуренції і боротьби за споживача виробники 
змушені вивчати конкретних потенційних споживачів, вимоги ринку і цілеспря-
мовано ставити завдання перед техніко-економічними розробками. Споживач диктує 
свої вимоги до продукту, що робить необхідним використання оптимальних струк-
тур управління, поєднання в управлінні принципів централізації і децентралізації, 
здійснення програмно-цільового підходу до розробки і прийняття управлінських 
рішень. Гостро постає питання забезпечення ефективної взаємодії на різних рівнях 
управління маркетингу, планування, контролю, організації і управління. 

Планування може надати багато переваг як великим, так і малим підпри-
ємствам. Воно спонукає керівництво думати про майбутнє, визначати свої цілі і 
політику, що призводить до більш скоординованої роботи. Крім того, розумне 
планування допомагає передбачати зміни середовища і оперативно реагувати на 
них, а також готує до непередбачуваних обставин. Успішні компанії працюють у 
відповідності з планом, але він складається таким чином, щоб не обмежувати 
підприємницької ініціативи. 

Планування маркетингу — це впорядкована сукупність етапів і дій, що пов’я-
зані з аналізом оточення, постановкою цілей маркетингу, розробкою заходів для 
їх досягнення. Основними вимогами для всіх видів планів маркетингу є їх 
реальність, досяжність, можливість вираження в кількісних величинах і 
здійсненні їх узгодженості і інтеграції. 

У фірмах, що працюють на декількох ринках, стратегічні плани звичайно 
розробляють у кожному стратегічному підрозділі, а потім координують у головному 
офісі. У компаніях, що працюють на одному ринку, або середніх і невеличких фірмах, 
стратегічні одиниці бізнесу — підрозділи, орієнтовані на ринки з подібним попитом 
— відсутні. У цьому випадку стратегічний план охоплює всі товари компанії. 

За планування маркетингу у фірмі відповідають два види менеджерів: менеджер 
по товару та менеджер підрозділу. Менеджер по товару відповідає за розробку 
плану маркетингу товару і маркетинг окремого товару. Він зобов’язаний сфор-
мувати комплекс маркетингу, скласти кошторис для його реалізації і забезпечити 
здійснення маркетингових заходів. Менеджер по товару відповідальний за 
одержання прибутку від збуту даного товару. У той же час менеджер підрозділу 
відповідає за розробку стратегічного плану маркетингу стратегічної одиниці 
бізнесу. Він визначає можливості самої компанії, з’ясовує чи можливо ними 
скористатися шляхом створення нових або перепозиціонування існуючих товарів, 
а також розподіляє ресурси між окремими товарами. 

Перед тим, як почати перетворення, керівництво компанії повинно мати у 
своєму розпорядженні певний систематизований метод визначення комплексу 
видів діяльності компанії. Для оцінки потенціалу одержання виручки кожним 
підрозділом і відповідного розподілу ресурсів між ними використовують метод 
аналізу бізнес-портфелю. Потенціал оцінюють за двома критеріями: маркетин-
гові можливості та економічний стан компанії, тобто спроможність скористатися 
цими можливостями. 

Маркетингові можливості й економічний стан компанії — це два критерії, що 
утворюють матрицю бізнес — портфелю. Аналіз портфелю повинний визначити 
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комплекс видів діяльності, що є перспективними і які компанія має можливість 
освоїти, використовуючи наявні ресурси. Види діяльності, які дозволяють 
отримати прибуток, забезпечують необхідні для майбутнього розвитку нових 
видів діяльності грошові потоки. 

Головною ціллю аналізу бізнес-портфелю є отримання оптимального комплексу 
видів діяльності. Для проведення аналізу використовують різноманітні методи. 
Проте найбільш широко використовуються методи «зростання частки ринку» 
Бостонської консалтингової групи й аналіз «привабливості ринку», розроблений 
Дженерал Електрик і консалтинговою фірмою МАККінсі. 

Найбільш розповсюдженою помилкою при виборі маркетингового комплексу 
є те, що при переході від одного цільового сегмента до іншого підприємство 
намагається використовувати той же комплекс. Однак при зміні потреб і 
поведінки покупців слід змінювати маркетинговий комплекс таким чином, щоб 
він відповідав новим вимогам. 

Здійснюючи планування маркетингової діяльності, підприємство перш за все 
планує так званий «маркетинг– мікс», або комплекс маркетингу. Маркетинг — 
мікс — це комплексна програма маркетингових заходів, яка виступає як 
інструмент оптимального розміщення ресурсів в системі планування маркетингу. 
Менеджери повинні прийняти рішення щодо товарів, рівнів цін, каналів 
розподілу і рівнів обслуговування, системи просування товарів, тобто по 
чотирьом елементам даного комплексу. Там, де стандарти підприємства по 
товарам, розподілу, просуванню перевищують аналогічні товари конкурентів, 
можливо досягти конкурентної переваги. Разом з тим об’єктивна оцінка 
можливостей підприємства може свідчити про те, що підприємство здатне 
досягнути за окремими елементами комплексу маркетингу відповідного 
конкурентного рівня, тоді як за іншими може не здобути конкурентних переваг. 
Важливо прагнути розробки такого варіанту, який забезпечував би споживачам 
найкращу пропозицію при оптимальних витратах підприємства. 

При плануванні комплексу маркетингу здійснюється постійна узгодженість 
попиту і пропозиції товару за допомогою маркетингових досліджень та контролю 
відповідності дійсних показників маркетингової діяльності. В найбільш часто 
використовуваній формі маркетинг –мікс включає чотири елементи маркетингу. 
Це — товарний мікс, ціновий, розподільчий і комунікативний. Кожний з 
елементів включає самостійний комплекс заходів, реалізація яких формує 
відповідну політику в комплексі маркетингу. 

Ціновий мікс передбачає проведення заходів, при здійсненні яких реалізуються 
узгодженість умов акту купівлі — продажу товару, і оформлення цього акту у 
вигляді контракту. До таких заходів відносять цінову політику, систему знижок і 
надбавок, умови поставки товару і його оплату, а також кредитну політику. 

Розподільчий мікс здійснюється з метою своєчасної поставки товару з місця 
його виготовлення до споживача. Він провадиться за допомогою таких заходів 
як: аналіз і обґрунтування каналів збуту, маркетинг логістики, політики торгівлі, 
поставок, складування і зберігання продукції та інших. 

Завдання комунікативного міксу — організація взаємодії підприємства — 
виробника продукту з усіма суб’єктами маркетингової системи для забезпечення 
стабільної і ефективної діяльності по формуванню попиту і просуванню товарів на 
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ринок. Це такі заходи як планування бізнес — комунікацій, стимулювання збуту, 
організація, якщо необхідно, персональних продажів, а також зв’язків з суспільством. 

Кожний з елементів комплексу маркетингу виконує своє завдання. Так, мета 
товарної і цінової політики є створення пропозиції для ринку. Завдання 
розподільчої — представлення, забезпечення готовності реалізації цієї пропозиції 
на ринку, задача комунікацій — забезпечити інформацію пропозиції на ринку і в 
формування позитивного іміджу товару і підприємства. 

Саме тому найбільшу частину в програмі маркетингу займає опис інстру-
ментарію реалізації поставлених стратегічних цілей, тобто набору конкретних 
маркетингових заходів по реалізації конкретної стратегії маркетингу — товарної 
політики, цінової політики, збутової політики, комунікаційної політики. В більшості 
маркетингових програм вказується зміст і план маркетингових досліджень, методика 
інформаційного забезпечення, визначаються потреби в ресурсах. 

Для окремих товарів значний вплив має ціна товару, для інших вона може не 
мати такого домінантного значення. Товарна політика не завжди є важливою для 
стандартизованих або однофункціональних товарів. Аналогічно і комунікація 
сильно варіює в залежності від виду товару. 

План маркетингу повинен передбачати апробацію альтернативних стратегій 
комплексу маркетингу, щоб вибрати найбільш вдалу форму пропозиції товарів 
ринку. Менеджери можуть перевірити ідею товару, провівши опитування 
споживачів, підприємство може випустити дослідну партію товару і перевірити 
реакцію ринку на нього. Інші елементи комплексу маркетингу також можна 
випробувати в реальних ринкових умовах. 

Після формування комплексу маркетингу проводиться розрахунок бюджету 
на реалізацію маркетингових заходів, дається попередня оцінка ефективності 
заходів, а також передбачаються реалізація контролю за виконанням. Фінансове 
планування маркетингу або складання бюджету має вагоме значення в реалізації 
планування маркетингової діяльності, і означає трансформування усіх заплано-
ваних заходів маркетингу у витрати з наступною їх компенсацією з очікуваних 
грошових потоків. Бюджет маркетингу дозволяє правильно встановити 
пріоритети між цілями і стратегіями маркетингової діяльності, прийняти рішення 
в сфері розподілу ресурсів, здійснити ефективний контроль. 
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42. ПЛАНУВАННЯ ПІДВИЩЕННЯ 
ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА 
І.В. Мірошніченко 
Національний університет харчових технологій 

Запорука успіху діяльності будь-якого підприємства криється в постійному 
підвищенні ефективності виробництва, систематичному аналізі виробничої діяль-
ності, розробці й упровадженні заходів, націлених на підвищенні ефективності 
виробництва. 

Найважливішою якісною характеристикою господарювання на всіх рівнях  
є — ефективність виробництва. Фактично визначення ефективності виробництва 
полягає в оцінці його результатів. Такими результатами можуть бути обсяги 
виготовленої продукції в натуральному чи вартісному (за оптовими цінами або за 
собівартістю) виразі або прибуток. Але ж сама по собі величина цих результатів 
не дає змоги робити висновки про ефективність або неефективність роботи 
підприємства, оскільки невідомо, якою ціною отримані ці результати. 

Крім того, істотним чином на виробництво впливає фінансовий стан під-
приємства, а також певні організаційні, управлінські, технологічні та інші переваги, 
що відображаються як нематеріальні ресурси. Тож за оцінку витрат логічно взяти 
оцінку всіх перелічених ресурсів. Виходячи з цього можна дати таке визначення 
ефективності: ефективність підприємства являє собою комплексну оцінку кінцевих 
результатів використання основних і оборотних фондів, трудових і фінансових 
ресурсів та нематеріальних активів за певний період часу. 

Ефективність виробництва — найважливіша якісна характеристика господ-
дарювання на всіх рівнях. Під економічною ефективністю виробництва розуміється 
ступінь використання виробничого потенціалу, що виявляється співвідношенням 
результатів і витрат суспільного виробництва. Чим вище результат при тих же 
витратах, чим швидше він зростає в розрахунку на одиницю витрат суспільно 
необхідної праці, чи чим менше витрат на одиницю корисного ефекту, тим вище 
ефективність виробництва. 

Ефективність виробництва являє собою комплексне відображення кінцевих 
результатів використання засобів виробництва і робочої сили за певний 
проміжок часу (у зарубіжних країнах із розвитою ринковою економікою для 
окреслення результативності господарювання використовують іншу категорію — 
продуктивність системи виробництва й обслуговування, під якою розуміють 
ефективне використання ресурсів (праці, капіталу, землі, матеріалів, енергії, 
інформації) при виробництві різноманітних товарів і послуг. 

Отже, ефективність виробництва й продуктивність системи — це по суті 
терміни-синоніми, що характеризують ті самі результативні процеси. 

Серед основних шляхів підвищення ефективності діяльності підприємства 
можна виділити два напрямки підвищення вище згаданих показників — 
організаційний, технологічний та ресурсний. 

В межах організаційного напрямку здійснюється пошук можливостей 
підвищення ефективності тих процесів, що відбуваються на підприємстві. При 
цьому насамперед увага звертається на ефективність управління. 

В межах технологічного напрямку основним є вирішення проблем техноло-
гічного відставання, що особливо актуальне для українських підприємств. 
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Причому проблема ця є комплексною і має, принаймні, два компоненти: 
матеріальний та нематеріальний. Перший з них — це удосконалення технічної 
бази, а другий — організаційно-правові проблеми. 

Ресурсний напрямок відображає першочергову необхідність аналізу 
ефективності використання наявної матеріальної бази виробництва та живої праці. 
При цьому слід враховувати рівень завантаження обладнання в часі, структуру 
собівартості продукції, що виготовляється, з точки зору співвідношення в ній 
часток амортизації, матеріальних витрат, витрат на оплату праці. 

Технологічні нововведення, особливо сучасні форми автоматизації та інформа-
ційних технологій, справляють найістотніший вплив на рівень і динаміку ефектив-
ності виробництва продукції (надання послуг). Устаткуванню належить провідне 
місце в програмі підвищення ефективності передовсім виробничої, а також іншої 
діяльності суб’єктів господарювання. Самі продукти праці, їхня якість і зовнішній 
вигляд (дизайн) також є важливими чинниками ефективності діяльності суб’єктів 
господарювання. Важливою передумовою зростання ефективності діяльності 
підприємств (організацій) є достатній рівень розвитку мережі різноманітних 
інституцій ринкової та виробничо-господарської інфраструктури. 

Підвищення ефективності діяльності організації ґрунтується на досягненнях 
науки і техніки, передового вітчизняного і зарубіжного досвіду, підвищенні 
технологічного рівня й організації виробництва, його ефективності, якості 
продукції і усієї діяльності. 

Таким чином, основним завданням організаційно-технічного розвитку є 
забезпечення прискорення впровадження перелічених вище елементів у діяльність 
підприємства в межах стратегічних і тактичних планів. Комплексне планування і 
підвищення ефективності діяльності повинно висвітлюватися у плані органі-
заційно-технічного розвитку підприємства, показниках ефективності виробництва, 
планах капітальних вкладень і капітального будівництва (інвестицій). 

Головною причиною зменшення обсягів виробництва є підвищення вартості 
ресурсів і кредитних ставок, збільшення податків, а також раптове відкриття внут-
рішнього ринку для конкуренції з іноземними товаровиробниками. До спаду ви-
робництва призвело також скорочення ресурсів, зниження ефективності їх ви-
ристання, ослаблення виконавчої і технологічної дисципліни, зменшення стимулів і 
можливостей щодо інвестування і прискорення науково-технічного прогресу. 

Результатом проведення заходів щодо підвищення ефективності виробництва 
є ефект, що виражається в підвищенні продуктивності праці, зниженні собі-
вартості й підвищенні конкурентноздатності продукції на ринку. 

Практична цінність результатів роботи полягає в обґрунтуванні рекомендацій 
щодо оцінювання та забезпечення економічної ефективності діяльності підпри-
ємств на основі підвищення ефективності використання трудових і виробничих 
ресурсів підприємства; підвищення рівня конкурентоспроможності підпри-
ємства; забезпечення ефективної системи збуту продукції підприємств. 

Отже, фактично визначення ефективності виробництва полягає в оцінці його 
результатів і витрат. Такими результатами можуть бути обсяги виготовленої про-
дукції в натуральному чи вартісному (за оптовими цінами або за собівартістю) 
виразі або прибуток. 
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43. УПРАВЛІННЯ ПЛАНУВАННЯМ 
ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ 
Б.О. Рубан 
Національний університет харчових технологій 

Основним завданням діяльності підприємства є виробництво необхідних 
споживачам товарів і послуг. Будь-яка виробнича діяльність в ринкових умовах 
ефективна лише у тому випадку, коли вартість виготовленого кінцевого продукту 
буде більше вартості початкових ресурсів, витрачених на виробництво і збут. 
Одна із основних цілей підприємства полягає в максимізації цієї різниці. При 
цьому існують об’єктивні економічні критерії, які задають оптимальні розміри 
випуску товарів і послуг при існуючих обмеженнях ресурсів, які повною мірою 
слід враховувати в процесі планування. 

Поняття «витрати» трактується як зменшення економічних вигід у вигляді 
вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення 
власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення 
або розподілення власниками). 

Важливим моментом в управлінні витратами є їх чіткий розподіл, що дає 
змогу більш вдало використовувати ресурси підприємства. Для чіткого розподілу 
витрат необхідно використати економічно обґрунтовану класифікацію витрат. 

Класифікація витрат — це поділ витрат на економічно однорідні групи з 
метою планування, обліку і аналізу. В основу класифікації витрат покладено 
принцип: різні витрати для різних цілей. Тобто, одні витрати можна прямо 
зараховувати на продукцію, інші не можна [2, с. 146]. 

Певні види витрат можуть бути важливими для одного типу рішень і не мати 
значення для іншого. З економічної точки зору існує багато класифікацій витрат, 
як: постійні та змінні; умовні та натуральні; уречевлені та нематеріальні, тощо. 
Для збереження конкурентних позицій підприємства в діяльності і розвитку 
підприємства необхідно використовувати різні класифікації витрат та різні 
методи їх групування і розподілу. При вдалому використанні цих пунктів 
підприємство гарантує собі успішну діяльність в галузі. 

Планування витрат — це визначення цілей підприємства і його підрозділів у 
формі постановки виробничих завдань ефективного використання ресурсів і 
вибору засобів для їхнього виконання. Таким чином, планування витрат полягає 
у виявленні складу витрат і їхній кількісній оцінці. Для ефективної планово-
аналітичної роботи і підвищення якості управлінських рішень необхідно 
організувати роздільний управлінський облік, який інформуватиме про рівень 
постійних і змінних витрат і буде вестися за такими їх групами: 
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– змінні витрати, які змінюються пропорційно обсягу виробництва; 
– постійні витрати, які не пов’язані зі змінами обсягів виробництва; 
– змішані витрати, які складаються з постійної та змінної частин [4, с. 223]. 
Для планування витрат використовують наступні дані: 
– норми затрат праці, розрахунки чисельності та професійного складу ро-

бітників, умови оплати їхньої праці, що визначаються контрактом та колектив-
ними угодами; 

– планові обсяги виробництва продукції в натуральному та вартісному 
вираженні; 

– норми витрат матеріальних ресурсів для виробництва продукції та 
розрахунок потреби в ресурсах у натуральному вираженні; 

– плани організаційно-технічних заходів, економії матеріальних ресурсів, 
поліпшення використання праці; 

– ціни на матеріально-технічні ресурси, необхідні для виробництва, та цінина 
послуги виробничого характеру сторонніх організацій; 

– економічні нормативи: норми амортизаційних відрахувань, відрахувань на-
соціальні заходи, податків, обов’язкових платежів, передбачених законодавством. 

Існують наступніспеціальні методи планування: 
– економіко-математичне моделювання — математичний опис закономір-

ностей, притаманних якому-небудь об’єкту, системі, процесу; 
– балансовий метод — метод, який полягає у зіставленні врівноважуючих 

одна одну систем взаємопов’язаних показників; 
– матричний метод — є побудовою моделей взаємозв’язків між виробничими 

підрозділами і показниками; 
– пробно-статистичний метод — передбачає використання фактичних ста-

тистичних даних за попередні роки і середніх величин при встановленні 
планових показників [3; c. 107]. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Бондар Н.М. Економіка підприємства: [Навчальний посібник] / Н.М. Бон-
дар. — Київ: А. С. К, 2004. — 450 с. 

2. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств / А.М. Поддєрьогін, М.Д. Білик, 
Л.Д. Буряк. –– К.: КНЕУ, 2006. — 552 с. 

3. Сідун В.А. Економіка підприємства: [Навчальний посібник] / В.А. Сідун, 
Ю.В. Пономарьова. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 345 с. 

4. Чабанова Н.В. Бухгалтерський фінансовий облік / Н.В. Чабанова, Ю.А. Ва-
силенко. — К.: Академія, 2002. — 672 с. 

Науковий керівник: М.П. Буковинська 

44. УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ 
ПІДПРИЄМСТВА 
Н.Р. Очиченко 
Національний університет харчових технологій 

Основним фінансовим джерелом розвитку підприємства в умовах ринку, 
джерелом науково-технічного удосконалення його матеріальної бази і продукції та 
всіх форм інвестування є прибуток. Враховуючи значення прибутку, вся діяльність 
підприємства спрямована на те, щоб забезпечити зростання його величини або 
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стабілізації на певному рівні. З цієї причини прибуток виступає основним 
показником ефективності виробництва. Прибуток є рушійною силою ринкової 
економіки, яка забезпечує інтереси держави, власників та персоналу підприємств. 

Прибуток — це виражений в грошовій формі чистий дохід підприємця на 
вкладений капітал, що характеризує його винагороду за ризик здійснення 
підприємницької діяльності, який визначається як різниця між сукупним доходом 
і сукупними витратами в процесі здійснення цієї діяльності[2, с. 127]. 

Прибуток виконує три найважливіші функції: 
– оцінки підсумків діяльності підприємства; 
– розподілу (розподіл доходу між підприємством і державою, підприємством і 

його робітниками, між сферою виробництва і невиробничою сферою); 
– джерела утворення фондів економічного стимулювання і соціальних фондів. 
Прибутки поділяються за видами діяльності, функціями, та елементами 

витрат: валовий прибуток, фінансові результати, прибуток від операційної 
діяльності, фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування, 
фінансові результати від звичайної діяльності, надзвичайний прибуток та чистий 
прибуток підприємства. Прибутки як фінансові результати відображаються у П 
(С) БО 3 «Звіт про фінансові результати». 

Процес управління прибутком підприємства має відбуватися в певнійпослі-
довності і забезпечувати реалізацію головної мети та основних задачцього 
управління. З цією метою можна побудувати структурно-логічну схему 
здійснення процесу управління прибутком підприємства (рис.). 

 
 

Рис. Структурна схема управління прибутком [1, с. 124] 
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Політика управління формуванням прибутку підприємства повинна бути 
спрямована на максимізацію розміру позитивного фінансового результату через 
виконання комплексу завдань щодо забезпечення зростання обсягів його діяльності, 
ефективного управління витратами, підвищення ефективності використання 
матеріально-технічної бази, оптимізації складу та структури обігових коштів, 
підвищення продуктивності праці та системи управління суб’єктом господарювання. 

Стосовно політики управління розподілом прибутку підприємства, то вона 
повинна відображати основні вимоги загальної стратегії розвитку підприємства, 
забезпечувати підвищення його ринкової ціни, формувати необхідні обсяги 
інвестиційних ресурсів, забезпечувати матеріальні інтереси власників і працівників 

Система управління прибутком має бути органічно інтегрована із загальною 
системою управління підприємством, оскільки прийняття управлінських рішень 
у будь-якій сфері діяльності підприємства прямо або опосередковано впливає на 
рівень прибутку, який у свою чергу є основним джерелом фінансування розвитку 
підприємства та зростання доходів його власників і працівників. 
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45. СТРУКТУРНІ ФАКТОРИ 
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 
В ЦУКРОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ 
Т.П. Василенко 
Національний університет харчових технологій 

В умовах невиправдано великої, як на сьогодні, енергоємності цукрової 
промисловості суттєвою складовою політики енергозбереження повинно стати 
проведення цілеспрямованої структурної перебудови виробництва на базі 
науково обґрунтованих підходів та інвестиційних проектів в контексті структур-
ної перебудови економіки України з врахуванням всього комплексу соціально-
економічних факторів. 

Виробництво та споживання енергії є одним з ключових чинників розвитку 
цукрової промисловості як складової промислового комплексу держави та її 
економіки в цілому, що включає макроекономічні підходи та підходи, не 
пов’язані напряму з виробництвом та споживанням енергоресурсів. 

Для оптимізації енергообігу в цукровій галузі, в першу чергу, необхідним є 
впровадження адекватних фінансових, податкових та соціальних заходів. Низький 
рівень інфляції, збалансовані бюджети, якісна освіта є ключовою умовою для 
забезпечення позитивного інвестиційного та інноваційного клімату в цукровій 
промисловості. Там, де національні ринки занадто малі, що має місце на ринку цукру 
України, необхідна державна політика забезпечення широких привабливих 
перспектив для внутрішніх та прямих зовнішніх інвестицій та розширення торгівлі. 
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При цьому уряд повинен ухилятися від прямого управління ринками цукру і 
енергоносіїв та обмежити свою роль встановленням стабільних твердих правил, 
що впроваджуються відповідними регуляторами. Ключові слова: лібералізація, 
торгівля та, в більш загальному розумінні, вибір постачальника та замовника. 
Необхідним є відповідний збалансований комплекс правил, що впроваджується 
незалежно від короткотермінових політичних втручань. 

Минулий досвід з девальвацією національної валюти, змінами в податковій 
політиці, крім іншого, створюють політичні ризики, що збільшують вартість 
капіталу. Ці ризики роблять іноземні та вітчизняні інвестиції більш дорогими. 
При тому, що ринкові реформи будуть грати позитивну роль в створенні 
сприятливого клімату для інвестування, існуючі фінансові схеми для розв’язання 
проблеми некомерційних ризиків занадто слабкі для покриття масштабів ризиків, 
пов’язаних з інвестиціями в енергетичні проекти.[1] 

Важливим фактором є проблема цін на енергоносії. Ціни у кінцевого споживача 
є, в принципі, ключовою рушійною силою енергоспоживання та, відповідно, 
енергоефективності. Разом з об’єктивними цінами для споживачів енергоносіїв 
важливим є впровадження працюючої системи обліку та розрахунків за них. 

Енерготехнологічні комплекси цукрових заводів характеризуються високою 
вартістю та насиченням складним обладнанням, великою інерцією, тому їх адаптація 
до нових реалій ціноутворення на ринку енергоносіїв також відбувається повільно та 
високою ціною. Відповідними стратегіями є диверсифікація джерел енергії як на 
державному, так і на галузевому рівні, та інтенсифікація торгівлі енергоносіями, 
впровадження альтернативних джерел енергії. 

Хоча інтенсивність споживання енергії підприємствами напряму пов’язана з 
ціновими відгуками, в той же час, енергетична ефективність в більшій мірі залежить 
від впровадження найбільш ефективних технологій. Надзвичайно важливим є 
питання введення мінімальних юридичних стандартів енергоефективності для 
технологічного і енергетичного обладнання та технологій [2]. 

Відповідно, важливим фактором є питання розроблення вітчизняного енерго-
ефективного обладнання для цукрової промисловості. Очевидно, окремі гравці 
вітчизняного цукрового виробництва не в змозі фінансувати відповідні 
масштабні проекти. Тому роботи з дослідження, розробки та впровадження, 
направлені на забезпечення загальнонаціональних інтересів зі зменшення енерго-
споживання, потребують адекватного фінансування з боку держави. Однак, 
державне фінансування повинне обмежуватись базовими дослідженнями, не 
пов’язаними з комерційними інтересами та партнерством. 

Необхідно створити умови, що сприяють конкуренції при розробці та впро-
вадженні енергозбережних техніки та технологій, та пропонувати інші стимули через 
фінансові механізми. Адекватні стимули, податки та інші економічні інструменти 
повинні відображати негативні зовнішні фактори, наприклад, забруднення, чи 
позитивні зовнішні фактори, наприклад, дослідження, розробки та впровадження 
нових техніки та технологій. 

Впровадження високоефективного обладнання та технологій потребує комп-
лектування підприємств кадрами вищої кваліфікації, що вимагає реформування 
системи їх підготовки на державному рівні, а також системи фінансування цієї 
підготовки. 
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На сьогодні в числі найважливіших факторів, що впливають на розвиток енерго-
збереження, є захист навколишнього середовища, в першу чергу, зменшення викидів 
діоксину вуглецю. Але ініціативи зі зменшення цих викидів, якими б бажаними вони 
не були, будуть виконуватись лише у випадку введення відповідних стимулів. 
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В сучасних умовах розвитку ринкового середовища та постійних змін 
характеру діяльності підприємства виникає необхідність стратегічного підходу 
до управління та планування діяльності підприємства. Загальна стратегія 
розвитку підприємства пов’язана з діяльністю підприємства в цілому, 
використанням всіх ресурсів і орієнтована на виконання його головної цілі. 

Слово «стратегія» походить від грецького strategia (стратос — військо, аго — 
веду), тобто за походженням це військовий термін, який означає військове 
мистецтво, що вивчає закономірності та характер війни, теоретичні основи 
планування, підготовки і проведення крупних військових операцій із заздалегідь 
сформульованими стратегічними завданнями [1]. 

Уперше термін «стратегія» запозичив у військових і використав у економіці 
для визначення одного із видів керівництва будь-яким комерційним підпри-
ємством А. Чандлер-молодший у 1962 році. Власне з того часу розпочався етап 
стратегічного планування на підприємствах в умовах ринкової економіки. 

Згідно з поглядами класика стратегічного планування А. Чандлера, стратегія — 
це визначення основних довгострокових цілей та задач підприємства, прийняття 
курсу дій і розподілу ресурсів, необхідних для виконання поставлених цілей [3]. 

Відомий спеціаліст зі стратегічного управління А. Томпсон поєднує планові 
засади стратегії з поведінковими аспектами організації. Стратегія, на його думку, — 
це специфічний управлінський план дій, спрямованих на досягнення встановлених 
цілей [4]. 

Отже, стратегія — це конкретизована у певних показниках позиція в середо-
вищі, яку займає підприємство, це — своєрідний погляд на внутрішнє і зовнішнє 
середовище і спроба знайти шляхи ефективного пристосування до зовнішніх, 
неконтрольованих фірмою факторів, а також проведення необхідних змін еле-
ментів та їхніх комбінацій внутрішнього середовища [3]. 

Що стосується терміну «стратегія підприємства», то існує чимало визначень, і 
її розуміють як: 

– систему організаційно-економічних заходів для досягнення довгострокових 
цілей підприємства; 

– генеральний напрямок розвитку підприємства, який забезпечує узгодження 
його цілей і можливостей та інтересів усіх суб’єктів; 
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– ефективну ділову концепцію досягнення конкурентних переваг підпри-
ємством; сукупність перспективних орієнтирів для роботи підприємства; 

– план дій, що визначає пріоритети розв’язання проблем і ресурси для 
досягнення основної мети [2]. 

Проте, лише в комплексі всі визначення найбільш повно відображають сут-
ність поняття «стратегія підприємства». 

Стратегія підприємства — це систематичний план його потенційної поведінки 
в умовах неповноти інформації про майбутній розвиток середовища та підпри-
ємництва, що включає формування місії, довгострокових цілей, а також шляхів і 
правил прийняття рішень для найбільш ефективного використання стратегічних 
ресурсів, сильних сторін і можливостей, усунення слабких сторін та захист від 
загроз зовнішнього середовища задля майбутньої прибутковості [3]. 

Стратегічний план повинен бути розроблений так, щоб не тільки залишатися 
цілісним протягом тривалих періодів часу, але і бути достатньо гнучким, щоб 
при необхідності можна було здійснити модифікацію і переорієнтування. Загал-
ний стратегічний план варто розглядати як програму, що спрямовує діяльність 
фірми протягом тривалого періоду часу, з’ясовуючи, що конфліктні та часто мін-
ливі ділові та соціальні обставини роблять постійні коригування неминучими [1]. 

Отже, необхідність розробки підприємствами стратегії викликана нестабіль-
ністю ринкового середовища, неповнотою інформації про його майбутній стан і 
вплив на підприємство. 
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47. ВПЛИВ ВИРОБНИЧОЇ СТРАТЕГІЇ 
НА КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ 
ПІДПРИЄМСТВА 
К.В. Кравченко 
Національний університет харчових технологій 

Поняття «стратегія» бере свої витоки ще з військового лексикону, де воно 
визначало планування і запровадження в життя політики держави та військово-
політичного союзу ряду країн з використанням усіх доступних засобів. 

Виробнича стратегія (Production Strategy) полягає в розробці загальної політики і 
планів використання ресурсів фірми, націлених на максимально ефективну 
підтримку її довгострокової конкурентної стратегії. Виробнича стратегія, у 
сукупності з корпоративною стратегією (Corporate Strategy), охоплює весь спектр 
діяльності компанії і допускає довгостроковий процес, що покликаний забезпечити 
фірмі можливість швидко реагувати на будь-які неминучі зміни в майбутньому [1]. 
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Виробнича стратегія — це така функціональна стратегія, яка забезпечує 
досягнення певних рівнів розвитку виробництва (по обсягах, номенклатурі, 
якості, ефективності, технології) відповідно до вимог корпоративної, конку-
рентних і функціональних стратегій, особливо маркетингової [2]. 

Основні завдання виробничої стратегії можна звести до наступних [2]: 
– планування виробництва відповідно до корпоративної, конкурентних і 

функціональних стратегій підприємства; 
– створення системи контролю за реалізацією виробничих планів і завдань по 

стратегічних строках; 
– раціональне використання виробничих фондів, зростання фондовіддачі; 
– раціональне використання особистого фактору виробництва і зростання 

продуктивності праці; 
– систематичне оновлення техніки і обладнання; 
– оновлення технологій, постійне освоєння ресурсозберігаючих технологій; 
– вдосконалення організації виробництва; 
– вдосконалення організації праці її і її оплати; 
– покращення умов праці; 
– економія ресурсів, зниження собівартості продукції; 
– інтенсифікація виробництва; 
– розвиток мотиваційних механізмів і інші завдання. 
Основна мета виробничої системи полягає в переробці ресурсів, що надхо-

дять, у кінцеву продукцію для задоволення запитів споживачів. Виконуючи це 
завдання, виробнича функція виражається в досягненні фірмою компетентності і 
конкурентоспроможності на ринку [3]. 

Виражена компетентність полягає в тім, що фірма робить щось краще, ніж її 
конкуренти, тобто, зберігає конкурентоспроможність, що дозволяє їй залучати і 
зберігати споживачів. 

Конкурентоспроможність фірми через реалізацію виробничої функції можна 
досягти різними методами. Найбільш очевидними є зниження витрат фірми в 
порівнянні з конкурентами. Однак, це далеко не єдиний підхід. 

До інших методів забезпечення конкурентоспроможності фірми через вироб-
ничу функцію можна віднести такі: 

1. Технічна характеристика продукції. Конструкція виробу дозволяє експлу-
атувати його з більш високими показниками, ніж у конкурентів. 

2. Надійність виробу. Рекламу автомобілю можна зробити, рекламуючи, 
наприклад, пробіг автомобіля при мінімумі поломок на 10000 км пробігу. 

3. Швидкість доставки. 
4. «Індивідуалізація» виробів за вимогами замовників. У деяких фірм можна 

придбати будь-який виріб за вашим індивідуальним замовленням. 
5. Своєчасне впровадження продукції на ринок. 
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48. ЗНАЧЕННЯ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА 
Г.С. Норко 
Національний університет харчових технологій 

Сучасні підприємства мають альтернативи в організації розподілу свого 
продукту. При цьому в її основі лежить принципова орієнтація задоволення 
різноманітних запитів кінцевого і спосіб її існування, що розглядається як 
сукупність дій по максимальному наближенню товару до цільової групи 
споживачів (або навпаки, залучення споживачів до товару фірми) [1]. 

Поняття збутової діяльності вперше було сформульовано Гарвардської школи 
бізнесу в 1958 році: «Збутова діяльність існує для того, щоб із прибутком 
задовольнити споживчі вимоги». Суть даної логіки можна представити як 
купівлю-продаж товарів, націлену на ринковий (купівельний) попит і одержання 
заслуженої прибутку. 

Основоположник французької адміністративної школи А. Файоль говорив: 
«Майстерність продавати характеризується глибоким знанням ринку і сили 
суперників, далеким передбаченням і практикою угод. Збутова функція 
піклується про те, щоб ціни, призначувані вищим організаціям, не були 
джерелом небезпечних оман» [1]. 

Отже, збутова діяльність підприємства — це комплекс заходів, спрямованих 
на організацію дієвої та результативної збутової мережі з метою підвищення 
ефективності продажу продукції. 

Збутова діяльність здійснюється через механізм операцій, які мають такий зміст: 
– знайти покупця, укласти з ним угоду (тобто грамотно оформити контракт 

або договір, в якому необхідно обумовити всі умови: товар, його кількість, 
якість, ціну, термін) поставки, базисні умови поставки, форму розрахунку, 
обставини форс-мажору, умови здачі-приймання товару тощо); 

– виконати контракт, тобто підготувати товар до поставки, доставити його 
покупцю, провести розрахунки за поставлений товар [2]. 

Тобто, збутова діяльність має органічно поєднуватись з іншими елементами 
комплексу маркетингу: ціновою, товарною, та політикою просування. Але такі 
фактори, як постійне зростання витрат, що пов’язано з реалізацією продукції, 
посилення конкуренції на ринках збуту, підвищення вимог споживачів до якості 
сервісного обслуговування, значно посилюють значущість ефективного управління. 

Вибір орієнтації і способу задоволення запитів споживачів і складає суть 
«діяльності» підприємства в області збуту. Процес розподілу (збуту) визначає 
місце будь-якої компанії в каналах розподілу, включає рішення щодо видів та 
способів збуту продукції підприємства.  

Основним завданням збутової діяльності є створення умов для перетворення 
потреб потенційного покупця в реальний попит на конкретний товар. До числа 
таких умов відносяться елементи збутової діяльності, канали розподілу (збуту, 
товароруху) разом з функціями, якими вони наділені [3]. 
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Основними елементами збутової діяльності є наступні: 
– транспортування продукції — її фізичне переміщення від виробника до 

споживача; 
– підготовка товару до продажу — підбір, сортування, складання готового 

виробу та інше, що підвищує ступінь доступності і готовності продукції до 
споживання; 

– зберігання продукції — організація, створення і підтримання необхідних її 
запасів; 

– контакти з споживачами — дії по фізичної передачі товару, оформленню 
замовлень, організації платіжно-розрахункових операцій, юридичного 
оформлення передачі прав власності на товар, збору інформації про ринок [2]. 

Система збуту продукції — ключова ланка і свого роду фінішний комплекс у 
всій діяльності підприємства по створенню, виробництву і доведенню товару до 
споживача. Існує кілька причин, що визначають роль збутової діяльності у 
функціонуванні підприємства: 

1. Необхідність здійснення для забезпечення діяльності підприємства; 
2. Боротьба за гроші споживача, які купують продукцію підприємства; 
3. Раціоналізація виробничих процесів — є ряд кінцевих операцій вироб-

ництва, які пов’язані в більшій мірі не з виготовленням, а з підготовкою товару 
до продажу (сортування, фасування, упаковка); 

4. Проблеми ефективності ринкової поведінки і розвитку фірми — це 
вивчення думки споживачів про продукцію фірми, конкуруючі товари, проблеми 
і перспективи життя й роботи споживачів [2]. 

Наведених причин цілком достатньо, щоб зрозуміти, яка важлива у діяльності 
підприємства підсистема збуту і чому в умовах рясних ринків на неї витра-
чаються величезні кошти [3]. 
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49. ПЕРЕШКОЛИ НА ШЛЯХУ 
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Функціонування підприємства здійснюється під випливом як зовнішнього, так 
і внутрішнього середовища його функціонування. Швидкість його адаптації до 
змін під впливом цих факторів та досягнення ним високої ефективності суттєво 
залежить від налагодженості його комунікаційного процесу. Від ефективності 
взаємодії, а саме умов ефективної комунікації залежить успішність управління 
підприємством. 



 446 

Комунікація є одним із важливих психологічних компонентів процесу 
управління, яка забезпечує створення особистісного комунікативного комфорту 
для кожного працівника й організації загалом [1, c. 203]. 

Можна виокремити наступні перешкоди на шляху до ефективних комунікацій: 
1. Перешкоди, зумовлені сприйняттям інформації. Для ефективного управ-

ління підприємством керівник повинен мати уявлення про особливості процесу 
сприйняття інформації працівниками. Зазвичай, однією з таких перешкод є кон-
флікти, що виникають між сферами компетенції працівників. Люди можуть 
інтерпретувати одну й ту саму інформацію по-різному залежно від набутого 
досвіду, кола інтересів, потреб, емоційного стану та зовнішнього оточення. 
Інформація, що суперечить досвіду або раніше засвоєним поняттям, часто або 
повністю не сприймається, або трактується відповідно до їх досвіду чи понять. 
Ще одна причина труднощів сприйняття в процесі комунікацій полягає в 
перешкодах, зумовлених соціальними установками людей. 

2. Семантичні бар’єри. Семантика вивчає спосіб використання слів і значень, 
які передаються словами. Оскільки слова (символи) можуть мати різні значення 
для різних людей, то те, що хтось намагається повідомити, одержувач інформації 
не обов’язково має інтерпретувати і зрозуміти так само. Семантичні бар’єри 
можуть створювати комунікативні проблеми для підприємств, що діють у 
багатонаціональному середовищі. 

3. Невербальні перешкоди. Хоча вербальні символи (слова) — основний засіб 
для кодування ідей, призначених для передачі інформації, використовують і 
невербальні символи з метою трансляції повідомлень. Частіше невербальна 
передача відбувається одночасно з вербальною і може посилювати або змінювати 
значення слів. Прикладами невербальної комунікації є: обмін поглядами, вираз 
обличчя, прикривання рота рукою, дотик тощо. 

4. Відсутність зворотного зв’язку. Перешкодою ефективності міжособистісного 
обміну інформацією також може бути брак зворотного зв’язку стосовно надісланого 
повідомлення. Цей зв’язок важливий, оскільки дає змогу встановити, чи справді 
повідомлення, отримане одержувачем, розтлумачено так, як ви того бажаєте. 

5. Невміння слухати. Ефективна комунікація можлива, якщо людина однаково 
точна, відправляючи й отримуючи повідомлення. До звичок, які заважають 
слухати відносяться: попередньо вирішувати, що предмет розмови буде нецікавий, 
після чого людина починає думати про інше; критичне ставлення до манери 
співбесідника говорити; відсутність згоди з тим, що говорить співбесідник, і 
відповідно бажання негайно розпочати дискусію, оскільки ви думаєте про 
наступну суперечку, і все інше, сказане співбесідником, не усвідомлюється. 

Недостатньо тільки сприймати факти, варто прислухатися до почуттів. Таким 
чином, ви розширюєте можливості зрозуміти ситуацію і повідомити про поважне 
ставлення до того, що насправді людина, яка говорить, намагається вам передати 
[3, c. 58]. 

На думку К. Девіса, необхідно керуватися наступними принципами для 
оволодіння мистецтвом ефективної комунікації [4, c. 25]: припиніть розмовляти; 
допоможіть людині, яка розмовляє, розслабитися, створіть відчуття свободи; 
дайте зрозуміти співрозмовнику, що ви готові його слухати; усуньте моменти, що 
дратують співрозмовника; співпереживайте людині, яка говорить, симпатизуйте 
їй; будьте терплячі; стримуйте свій характер; не допускайте суперечок або 
критики; ставте запитання. 
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На думку Л.Ї. Скібіцької, окрім уміння ефективно слухати, є ще низка способів, 
які можна використовувати для підвищення віддачі міжособистісних комунікацій: 
з’ясуйте свої ідеї перед початком їх передачі, будьте сприйнятливі до потенційних 
семантичних проблем, виключайте із повідомлення двозначні слова або 
ствердження, стежте за мовою власних рухів, жестів та інтонацією, виразом 
обличчя, руками, позами, щоб не посилати суперечливих сигналів [2, c.198]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що розуміння процесу міжособистісного 
обміну інформацією та методів удосконалення вміння спілкуватися сприяє 
підвищенню ефективності управлінської діяльності підприємства. 
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50. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 
В ОРГАНІЗАЦІЇ 
І.С. Мартинюк 
Національний університет харчових технологій 

В сучасних умовах розвитку ринкових відносин важливо розуміти, що для 
того, щоб розвиватись, одержувати прибуток і зберегти конкурентоспроможність 
організації, керівництво повинно отримувати віддачу від вкладень будь-яких 
ресурсів: матеріальних, фінансових і головне — людських. Актуальною 
проблемою сучасного менеджменту є саме активізація людських ресурсів для 
досягнення успіху організації [2]. Тому, при прийомі на роботу працівників 
необхідно відразу чітко визначати людей, які зможуть принести користь 
компанії, а які — ні. На даному етапі розвитку системи управління з’явилися 
напрямки, принципово нові для українського менеджменту. Це тестування при 
прийомі на роботу, тренінг прийнятих працівників і вільний режим роботи. 

В даний час багато компаній широко застосовують тестування при прийомі на 
роботу. При цьому для кожної вакансії, як правило, розробляється свій набір 
тестів. Якщо заповнення анкет використовується для отримання біографічних 
даних про претендента, то тестування при прийомі на роботу дозволяє дізнатися 
здібності кандидата на ту чи іншу посаду, його характер, темперамент, здатність 
до навчання, вміння працювати в колективі і тощо. 

Отже, тестування при прийомі на роботу — це випробування, яке допомагає 
роботодавцю з’ясувати основні особистісні характеристики претендента. Тест, 
спрямований на з’ясування професійних навичок, визначає рівень знань та 
підготовки здобувача в певній галузі. Це можуть бути тести на знання 
законодавства або бухгалтерського обліку, іноді роботодавці пропонують пройти 
тест на увагу і пам’ять, рівень інтелекту, мотиваційний тест [1]. 
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Використання тестування пояснюється складністю вибору, який стоїть перед 
роботодавцем або співробітником, відповідальним за підбір персоналу. 
Тестування зручно тим, що дозволяє максимально точно з’ясувати, наскільки той 
чи інший претендент підходить на дану посаду. Тим не менш, тестування не є 
основоположним при ухваленні рішення про прийом людини на роботу. Тут 
враховується сукупність всіх обставин і характеристик претендента [1]. 

Більшість сучасних управлінських працівників є високопрофесійними 
фахівцями, які володіють інструментами економічного аналізу, сучасними 
комп’ютерними технологіями. Але, тим не менш, багато хто з них не готовий до 
рольової позиції менеджера, оскільки сучасна вузівська освіта не сприяє 
формуванню управлінських працівників. Мислення у починаючих менеджерів в 
значній мірі «технічне» — їм легше самим виконати поставлене завдання, ніж 
організувати процес його виконання [4]. 

На сьогоднішній день, одним з популярних і ефективних методів розвитку 
професійних компетенцій управлінських працівників є тренінги. 

Тренінг — це особлива форма навчання, під час якої людина максимально 
оволодіває новими знаннями, отримує нові навички, переглядає власні цінності 
та пріоритети, коригує, удосконалює та розвиває певні якості та властивості своєї 
особистості, обирає для себе такі форми та методи поведінки, які відповідають 
саме її ситуації та індивідуальності. Серед інших форм навчання саме тренінг дає 
можливість на 90 % засвоїти отриману інформацію [4]. 

Значна віддаленість робочого місця від будинку не дозволяє багатьом 
співробітникам повною мірою реалізувати себе. Розв’язанню цієї проблеми сприяє 
вільний (плаваючий) режим роботи, який отримав на Заході назву «телеворкінг». 

Телеворкінг — вид дистанційної роботи, коли співробітник організації пра-
цює не на території роботодавця, а в зручному для нього місці, наприклад, вдома. 
Час і режим своєї роботи він встановлює сам — головне, вчасне виконання 
отриманих завдань [3]. 

Телеворкінг дозволяє знизити трудові витрати, витрати на розміщення 
співробітників, транспортні витрати, витрати на електроенергію і одночасно 
підвищити конкурентоспроможність підприємства за рахунок залучення 
додаткових фахівців. За спостереженнями експертів, люди, що працюють в 
колективі, більш схильні уникати виконання своїх професійних обов’язків, ніж ті, 
які працюють індивідуально. Даний спосіб організації праці вигідний не тільки 
роботодавцям, а й працівникам, оскільки дозволяє їм краще розпоряджатися своїм 
часом і поєднувати декілька видів діяльності [3]. 

Отже, на сучасному етапі трансформація кадрового менеджменту знайшла своє 
відображення в декількох тенденціях. По-перше, протягом останніх років 
спостерігається відносний і абсолютний приріст чисельності працівників кадрових 
служб, перш за все за рахунок формування спеціальних підрозділів кадрових 
фахівців. По-друге, підвищився статус цієї професії: керівники служб персоналу в 
більшості корпорацій були введені до складу правлінь і рад директорів. По-третє, 
різко зросла увага до рівня професійної підготовки менеджерів з персоналу. Тому, 
ми вважаємо, що буде доцільним використовувати вище наведені правила прийому 
на роботу працівників, які допоможуть нам досягти активізації людських ресурсів і 
закладуть основу для ефективної та налагодженої роботи організації. 
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51. УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ 
ПІДПРИЄМСТВА 
О.А. Червона 
Національний університет харчових технологій 

Управління витратами — це складний багатоаспектний та динамічний процес, 
що включає управлінські дії, метою яких є досягнення високого економічного 
результату діяльності підприємства [1, с. 5]. 

У сучасних умовах управління витратами означає створення єдиної, раціо-
нальної, чітко та безперебійно функціонуючої системи з певними цільовими 
установками та взаємопов’язаними елементами. Управління витратами на 
підприємстві передбачає виконання всіх функцій управління, тобто функції 
повинні реалізовуватись через елементи управлінського процесу: прогнозування, 
планування, нормування, організація, калькулювання, мотивація та стимулю-
вання, облік, аналіз, регулювання та контроль витрат. 

Система управління витратами — це сукупність взаємопов’язаних елементів, 
методів і механізмів, що діють в межах функціональних обов’язків і утворюють 
певну цілісність, за допомогою яких узагальнюються процеси постачання, 
використання ресурсів, вирішуються чітко поставлені цілі, реалізуються тактичні 
і стратегічні плани. Метою цієї системи є надання управлінцям контролю і 
прогнозування витрат, вибір найефективніших шляхів розвитку підприємства, 
прийняття оперативних управлінських рішень [4, с.76]. 

Ефективна система управління витратами ґрунтується на дотриманні певних 
принципів. Принципи управління витратами — це сукупність правил, положень і 
норм, які спрямовані на оптимізацію витрат підприємства. До загальних 
принципів управління витратами належать: 

– системний характер організації та ведення системи управління витратами; 
– орієнтація на задоволення виключно власних інформаційних потреб під-

приємства під час управління його виробничо-збутовою діяльністю; 
– пріоритет стратегічних цілей перед поточними завданнями; 
– принцип безперервності; 
– принцип бюджетного (кошторисного) методу управління витратами, собі-

вартістю й дохідністю підприємства; 
– принцип оцінювання результатів діяльності підрозділів на основі бюджетів і 

внутрішньої звітності надає системі управління витратами рис інструмента мотивації 
персоналу як головного елемента економічного механізму підприємства; 

– принцип періодичності; 
– принцип економічної обґрунтованості та достовірності; 
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– принцип мінімальної трудомісткості [5, с. 237]. 
Названі принципи вказують загальні напрями побудови системи управління 

витратами, а на конкретних підприємствах їх застосовують з урахуванням орга-
нізаційно-економічних особливостей. Надзвичайно тісно з принципами системи 
управління витратами пов’язані їх завдання. Система управління витратами 
спрямована на вирішення таких завдань: 

– виявлення ролі управління витратами як фактора підвищення економічних 
результатів діяльності; 

– визначення витрат за основними функціями управління; 
– здійснення контролю за ходом господарської діяльності підприємства; 
– збір, аналіз інформації про витрати; 
– нормування, планування витрат за елементами, виробничими підрозділами і 

видами продукції; 
– пошук резервів економії ресурсів і оптимізації витрат [1, с. 19]. 
Завдання управління витратами потрібно вирішувати в комплексі. Тільки 

такий підхід дає бажані результати, сприяє стрімкому зростанню економічної 
ефективності роботи підприємств. Також необхідно правильно визначити 
завдання, які стоять перед системою та відповідають цілям підприємства. 

Для забезпечення ефективного менеджменту необхідно організувати управ-
ління витратами в різних аспектах — за технологіями, центрами відповідаль-
ності, видами продукції, за відповідальними особами, що дає змогу всебічно 
аналізувати рівень витрат і визначати їх відповідність встановленим нормам і на 
цій основі розробляти власну політику управління витратами, застосовуючи 
ефективні методи і механізми на всіх рівнях управління. 

Управління витратами є складним багатоцільовим процесом, який потребує 
оцінювання багатьох чинників, розроблення численних взаємопов’язаних заходів, 
залучення і координацію роботи багатьох служб та спеціалістів різного профілю. З 
цією метою потрібно розробити регламентацію системи управління. Регламентація є 
одним із принципів сучасного менеджменту і означає встановлення та суворе 
дотримання певних правил, положень, інструкцій, нормативів, побудованих на 
наукових принципах управління. 
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52. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА 
О.М. Сімчук 
Національний університет харчових технологій 

У сучасних умовах розвитку ринкових відносин в Україні гостро стає питання 
підвищення конкурентоспроможності підприємств на ринку та їх своєчасної 
адаптації до змін конкурентного маркетингового середовища. Перед підприємствами 
стоїть проблема формування стійких конкурентних переваг на основі найбільш 
повного взаємоузгодження можливостей підприємств з внутрішнім потенціалом та 
невикористаними резервами з метою максимальної синергізації ефективності роботи 
підприємств на ринку. Успішне функціонування підприємств у складному та 
динамічному ринковому просторі залежить від понять, що виражають сутність 
ринкових відносин: конкуренції та конкурентоспроможності. 

Конкуренція — це суперництво між учасниками ринкового господарства за 
найвигідніші умови виробництва, продажу і купівлі товарів [1, с. 12]. 

Позитивна роль конкуренції в ринковій економіці проявляється в ряді 
функцій, які вона виконує [1, с. 11]: 

– цінової конкуренції, задачею якої є мінімізація витрат при використанні 
базових технологій; 

– інноваційної конкуренції, яка передбачає залучення у виробництво нових 
технологій, техніки, методів управління та організації виробництва, які б дозво-
лили диференціювати продукцію і максимально наблизити її до індивідуальних 
потреб споживачів. 

З розвитком конкуренції виникла необхідність впровадження поняття 
конкурентоспроможність підприємств. 

Конкурентоспроможність підприємства — це рівень його компетенції, щодо 
інших підприємств-конкурентів у нагромадженні та використанні виробничого 
потенціалу певної спрямованості, а також окремих його складових: технології, 
ресурсів, менеджменту, навичок і знань персоналу тощо. Конкурентоспро-
можність організації можна виявити тільки серед групи організацій, які належать 
до однієї галузі або випускають товари-субститути, тобто конкурентоспромож-
ність є поняттям відносним [1, с. 13]. 

Оскільки конкурентоспроможність підприємства характеризує ступінь 
реалізації потенційних можливостей підприємства з надбання та утримання 
впродовж тривалого періоду часу конкурентної переваги, то під конкуренто-
спроможністю слід розуміти не тільки поточну ефективність та внутрішнє 
наповнення, а й динаміку пристосування підприємства до змінних умов 
зовнішнього середовища. Існує значна кількість факторів, які впливають на 
конкурентоспроможність підприємства із середини та ззовні. Напрям дії цих 
факторів та сила їх впливу можуть мати різну значущість і спрямованість. Вони 
можуть підсилювати або послаблювати конкурентні позиції фірми. Всі ці фактори 
класично поділяють на дві великі групи: внутрішні (система управління фірмою, 
технології, маркетингова концепція, інноваційний характер виробництва) та 
зовнішні (політична обстановка, демографічна ситуація, конкуренти, економічні 
зв’язки, сировинні ресурси, загальний рівень технологій, законодавча база). 
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В арсеналі здобутків сучасної науки менеджменту є багато методів оцінки 
конкурентних переваг та підходів до визначення загального рівня конку-
рентоспроможності підприємства. Розглянемо основні методи, які найбільш 
застосовувані у сучасній практиці: 

1. Метод бенчмаркінгу базується на необхідності вивчення досвіду діяльності 
підприємств-лідерів галузі, що дасть змогу покращити власні конкурентні позиції 
за рахунок застосування окремих методів роботи інших компаній. Зазвичай 
вивчаються такі показники: частка підприємства на ринку, якість продукції, її 
собівартість, ціна та рентабельність, технологія виробництва, рівень продуктив-
ності праці, обсяг продажу, канали збуту, можливість впровадження нової 
продукції, імідж підприємства тощо [1, с. 33]. 

2. Метод побудови багатокутника конкурентоспроможності підприємства 
передбачає вибір та обґрунтування факторів найбільшого впливу на рівень кон-
курентоспроможності підприємства; визначення їх величини щодо оцінюваного 
та конкурентного підприємства [2, с. 342]. 

3. Метод рангів визначає сильні та слабкі сторони оцінюваного підприємства 
у боротьбі з конкурентами. Застосування цього методу ґрунтується на визначенні 
місця підприємств-конкурентів за кожним об’єктом оцінки шляхом ранжируван-
ня досягнутих значень показників [1, с. 37]. 

4. Метод балів дає можливість визначити узагальнюючу кількісну оцінку 
позиції підприємства у конкурентній боротьбі за наявності кількох конкурентів. 

5. Матриця конкуренції (М. Портера). М. Портер довів, що для досягнення 
необхідного рівня рентабельності підприємство повинно мати сильну позицію 
щодо конкурентів. Він пропонує дві основні концепції планування маркетингу: 

– вибір цільового ринку (у межах всієї галузі або окремих сегментів); 
– стратегічні переваги (унікальність або ціна). 
Для того, щоб випередити конкурентів, підприємству слід обрати одну із 

трьох стратегій: стратегії лідерства за витратами; стратегія диференціації; 
стратегія концентрованого маркетингу. 

Важливим результатом аналізу М. Портера є висновок про те, що: 
– підприємство, частка якого невелика, може мати комерційний успіх завдяки 

сконцентрованій стратегії та діяльності, сфокусованій на певному визначеному 
сегменті; 

– невелике підприємство може мати хороші показники та бути високо 
прибутковим, концентруючи свою діяльність лише в одній конкурентній ніші; 

– підприємство, частка якого на ринку середня, може мати комерційний успіх 
завдяки перевазі за загальними витратами або диференційованій стратегії. 

Але одночасно «середнє» підприємство може потерпати від не визначеного 
положення і низької прибутковості через відсутність унікального продукту або 
переваг за загальними витратами [1, с. 41]. 

6. SWOT-аналіз — це один з найпоширеніших видів аналізу на сьогоднішній 
день. SWOT- аналіз дозволяє виявити і структурувати сильні і слабкі сторони 
компанії, а також потенційні можливості та загрози. Досягається це за рахунок 
порівняння внутрішніх сил і слабкостей своєї компанії з можливостями, які дає 
ринок. Виходячи з результатів цього аналізу, робиться висновок про те, в якому 
напрямі організація повинна розвивати свій бізнес, і в кінцевому підсумку 
визначається розподіл ресурсів по сегментах. 

Всім зазначеним методам властиві певні недоліки й переваги, які визначають 
можливість і доцільність їхнього застосування вітчизняними підприємствами. 
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Виявивши і оцінивши основних конкурентів, компанія повинна розробити 
конкурентні стратегії, за допомогою яких вона зможе отримати конкурентну 
перевагу, запропонувавши товари вищої споживчої цінності. Конкурентні стратегії 
складаються з ряду підходів і напрямів, що розробляються керівництвом з метою 
досягнення найкращих показників роботи в одній конкретній сфері діяльності. Вони 
визначають засоби конкурентної боротьби фірми на цільових ринках і виступають 
як: своєчасна реакція на зміни в галузі, в економіці в цілому, у політиці й інших 
значущих сферах; розробка конкурентоздатних заходів і дій, ринкових підходів, які 
можуть забезпечити міцну перевагу перед конкурентами; об’єднання стратегічних 
ініціатив функціональних відділів; вирішення конкретних стратегічних проблем, 
актуальних в даний момент. 
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53. ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА 
В.В. Грабенко 
Національний університет харчових технологій 

В умовах сучасних реалій української економіки, що характеризуються частими 
змінами вектора економічного розвитку, політико-правових умов економічної 
діяльності, запитів споживачів, підвищеним ризиком, диверсифікація є засобом 
забезпечення виживання і розвитку виробника на ринку. 

Термін «диверсифікація» (від латин, diversus — різний, fasere — робити) означає: 
1) різноманіття, різнобічний розвиток; 
2) проникнення спеціалізованій фірм (промислових, транспортних, буді-

вельних) до інших галузей виробництва, сфери послуг тощо; у процесі дивер-
сифікації виникають багатогалузеві комплекси; 

3) розширення асортименту виготовлення виробів, надання послуг [1]. 
Дослідження етимології дозволяє з’ясувати сутність «диверсифікації», як 

освоєння виробництва нових товарів, товарних ринків, а також видів послуг, що 
включає не просто диверсифікацію товарних груп, але й розповсюдження 
підприємницької діяльності на нові та не пов’язані з основними видами 
діяльності фірми, області [3]. 

Розглядаючи питання диверсифікації як альтернативу розвитку підприємства, 
доречно зупинитися на дослідженні мотивів її проведення. По-перше, 
підприємство не досягає цілей в рамках наявного бізне-портфеля, отже можливі 
два варіанти розвитку: якщо аналіз можливостей засвідчує, що навіть після 
диверсифікації підприємства цілі не будуть досягнутими, це означає, що вони 
завищені і їх переглядають в сторону зменшення; якщо ж можливості відповідають 
цілям, але наявна структура бізнес-портфеля не забезпечує їх досягнення, тоді 
вдаються до диверсифікації [4]. Обов’язковим є врахування причин нижчого 
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порядку: насичення ринку, старіння товару підприємства; втрата гнучкості 
(звуження ринку, поява нових технологій (обмежена власна технологічна база)). 

По-друге, велика група причин диверсифікації підприємства має місце тоді, коли 
його можливості перевищують цілі. Щойно з’являються можливості поставити 
більш високі цілі підприємство диверсифікується. Тут також є причини нижчого 
порядку: сума прибутку, що залишається, недостатня для виконання планів по 
розширенню поточної діяльності, хоча підприємство успішно рухається до 
поставлених цілей, має можливості для розширення виробництва; диверсифікація 
дасть можливість отримувати більші прибутки, ніж просте розширення виробництва, 
хоча досягаються поточні цілі. Описана ситуація може скластися в наступних 
випадках: коли ефект диверсифікації великий настільки, що перекриває неминуче 
зниження синергізму; коли керівництво підприємства не зважає на синергізм (у 
випадку конгломерації) або синергетичні переваги простого розширення над 
диверсифікацією незначні; коли підприємство розробило нові додаткові товари. 

Третій мотив диверсифікації має місце там, де керівники не співставляють 
цілі з можливостями, діють спонтанно, диверсифікація для них самоціль, а не 
засіб досягнення цілей. В цілому таке має місце, коли приступають до негайних 
практичних дій без достатньої інформації [2]. 

Таким чином, сучасне підприємство може обрати наступні варіанти диверси-
фікації: диверсифікація, пов’язана з потребами споживачів, що являє собою 
освоєння нової для підприємства технології з метою продовжити обслуговування 
традиційного ринку; диверсифікація, пов’язана з технологією, що полягає у 
застосуванні традиційної технології підприємства для задоволення нових потреб; 
диверсифікація, що передбачає перехід у галузь, не пов’язану з поточним 
бізнесом підприємства, до нових технологій чи потреб ринку. 
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54. МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ 
ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ 
НА ПІДПРИЄМСТВІ 
А.М. Дяченко 
Національний університет харчових технологій 

Формування теорій інноваційного розвитку почалося у другій половині ХІХ — 
першій половині ХХ ст., хоча ще у ХVIII ст. шотландець Адам Сміт (1723 – 1790) у 
своїй праці «Дослідження про природу та причини багатства народів» вказав на роль 
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новацій у забезпеченні зростання економічної продуктивності. Вплив інноваційних 
факторів на соціально-економічний розвиток підприємства, а також суспільства, 
нині визнаний усіма. Інновації на сучасному етапі розвитку економіки стають 
головним засобом збереження конкурентоспроможності [1, с. 48]. 

Мотивація інновацій являє собою сукупність потреб і мотивів, що спонукають 
підприємства до активної діяльності в напрямку інноваційного процесу 
наукового-технічного прогресу і розробки інновації або, навпаки, шляхом купівлі 
її і використання в господарському процесі. Зазвичай основним мотивом 
впровадження інновацій є одержання прибутку від продажу вдосконаленого 
продукту або продукту, який є результатом новаторства. Проте, не менш 
поширеними причинами використання інновацій є: 

– підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства; 
– покращення іміджу; 
– збільшення частки ринку або захоплення нових ринків; 
– збільшення величини грошового потоку; 
– зниження собівартості, ресурсоємності продукції тощо [2, с. 139]. 
Дуже цікавим є вплив інноваційних процесів на імідж організації. Незважаючи на 

те, що взаємозв’язок між ними досить важко виявити, результати є вражаючими. 
Підприємства, які регулярно впроваджують інновації та займаються дослідженнями 
в даній області є лідерами на ринку, а також першим вибором споживачів. 

В багатьох випадках держава є могутнім спонсором інноваційної діяльності 
на підприємствах. Інноваційне виробництво активно підтримується державою у 
формі пільг, субсидій, «податкових канікул» тощо. Окрім послаблення податко-
вого тиску, держава здійснює дотації на підвищення кваліфікації науково-
дослідного персоналу (стажування у ВУЗах, наукових інститутах, інших дер-
жавних або приватних науково-дослідних організаціях). 

Нажаль, в Україні всі ці дієві механізми підтримки, стимулювання розвитку 
інновацій використовуються не у повній мірі. Інколи ситуація в країні стає навіть 
протилежною — нестабільна економіка, постійна зміна законодавства не 
сприяють зростанню впроваджень інновацій на підприємствах. Тому варто 
звернути увагу на зарубіжний досвід. 

У країнах Європейського Союзу (наприклад, у Німеччині) широко розповсюджена 
практика інвестування в екологічно чисті джерела енергії. Багато з цих проектів, 
зокрема, винаходи у сфері біоенергетики (добування енергії від промислової 
переробки рослин), стають рентабельними лише через 8 – 10 років. Проте головним 
аргументом на користь саме цього проекту стає екологічний і соціальний, а не 
фінансовий ефект, тому ці заходи підтримуються державою у вигляді послаблення 
податкового тиску або «податкових канікул» на певний період. У Великобританії, для 
венчурних фірм звичайний податок на прибуток зменшується на 25 %, субсидії на 
проведення досліджень із розробки нових видів продукції чи технологій складають 
75 % витрат фірм, на яких зайняті до 50 чол. У Німеччині держава здійснює дотації на 
підвищення кваліфікації науково-дослідного персоналу на термін до трьох років, 
надає пільгові кредити фірмам, що впроваджують ЕОМ на термін до 15 років, а 
податкова знижка на приватні інвестиції у НДДКР складає 7,5 % [3, с. 9 – 13]. 
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55. ВПЛИВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
ПІДПРИЄМСТВА НА ПРОЦЕС 
УПРАВЛІННЯ ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЮ 
В.О. Онищук 
Національний університет харчових технологій 

Підприємство існує в складному світі, який чинить на нього багатосторонній 
вплив. Жодне підприємство не може функціонувати ізольовано, незалежно від 
зовнішніх орієнтирів. Воно багато в чому залежить від зовнішнього середовища. 
Умови і чинники, що виникають у навколишньому середовищі незалежно від 
діяльності підприємства, так чи інакше впливають на нього. Організація 
знаходиться в стані постійного обміну з зовнішнім середовищем, забезпечуючи 
тим самим собі можливість виживання. 

Зовнішнє середовище — це сукупність активних господарюючих суб’єктів, 
економічних, суспільних і природних умов, національних та міждержавних 
інституційних структур та інших зовнішніх умов і факторів, що діють в оточенні 
підприємства і впливають на різні сфери його діяльності. Це всі ті фактори, які 
знаходяться за межами підприємства і можуть на нього впливати [2, с. 83]. 

Зовнішнє середовище будь-якого підприємства можна визначити як 
сукупність двох сфер: макросередовища та мікросередовища. 

Макросередовище складається з елементів, які не знаходяться у зв’язку з 
підприємством постійно, але впливають на формування загальної атмосфери 
бізнесу. Це середовище непрямих контактів підприємства. 

Мікросередовище — це середовище, елементи якого прямо і постійно впли-
вають на діяльність підприємства [1, с. 52]. 

В управлінській думці уявлення про значення зовнішнього оточення та 
необхідність враховувати зовнішні сили по відношенню до організації, з’явилися 
наприкінці 50-х років. Це стало одним з найважливіших внесків в науку 
управління, оскільки підкреслювалась необхідність для керівника розглядати 
організацію як цілісність, що складається з взаємозалежних частин, в свою чергу 
з’єднаних зв’язками із зовнішнім світом. 

Існує багато думок щодо зовнішнього середовища підприємства. Так, Дж. 
Белл доводить, що «зовнішнє середовище організації містить такі елементи, як 
споживачі, конкуренти, урядові установи, постачальники, фінансові організації 
та джерела трудових ресурсів, релевантні (тобто значущі) відносно до операцій 
організації» [5, с. 121]. 

Зовнішнє середовище являє собою об’єктивні обставини, фактори, що 
оточують підприємство в суспільстві, до яких воно має пристосовуватися. У 
свою чергу саме підприємство направляє результати своєї діяльності в зовнішнє 
середовище. Підприємство і зовнішнє середовище перебувають у постійному 
взаємозв’язку і взаємодії. 
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Підприємство повинно істотно обмежувати негативні впливи факторів, які 
найбільш суттєво впливають на результат його діяльності, але так само слід по 
максимуму використовувати сприятливі можливості. Так, для виробництва 
конкурентоспроможної продукції важливо постійно вивчати своїх конкурентів, 
розробляти і дотримуватися певної стратегії. 

Ф. Котлер вважає, що «зовнішнє середовище (макросередовище) складається 
з шести основних факторів: демографічних, економічних, природних, науково-
технічних, політичних і факторів культурного середовища» [3, с. 29]. 

До зовнішнього середовища фірми належить інституційне середовище, яке, 
згідно з визначенням Л. Девісона та Д. Норта, є «сукупністю основоположних 
політичних, соціальних та юридичних правил, що утворюють базис для 
виробництва, обміну та розподілу» [4, с. 141]. 

На думку Ф. Емері і Е. Тріста, взаємозв’язок факторів зовнішнього середо-
вища привів до бурхливих змін у ньому. Річ у тім, що всі фактори взаємозалежні 
і постійно змінюються, і їх не можна розглядати ізольовано. Пітар Друкур описав 
проблеми й завдання, пов’язані з цим у книзі Managing In Turbulent Times. А 
недавно в теорії менеджменту з’явився термін «гіпертурбулентність», використо-
вуваний для опису зовнішнього середовища, що характеризується ще більш 
стрімкими змінами і тісним взаємозв’язком його факторів. За словами Ф. Емері і 
Е. Тріста, «виживання організації усе більше обумовлене тим, наскільки 
організація знає своє зовнішнє середовище» [5, с. 87]. 

Отже, зважаючи на важливе значення впливу зовнішнього середовища на 
діяльність підприємств вищому керівництву необхідно враховувати цей вплив у 
практичній діяльності. 
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ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ 
РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
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Організаційно-економічний механізм управління підприємством являє собою 
різнорівневу систему основних взаємопов’язаних між собою елементів і їх 
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типових груп (суб’єктів, об’єктів, принципів, методів та інструментів і т. п.), а 
також способів їх взаємодії, включаючи інтеграцію та дезінтеграцію, в ході і під 
впливом яких гармонізуються економічні відносини (інтереси) держави, 
власників (учасників та акціонерів), кредиторів і персоналу, включаючи 
представників вищого менеджменту корпорації, і суспільства. 

Підприємства харчової промисловості є інтеграційною основою ефективного 
розвитку виробництва, вони виконують основні координуючі функції щодо 
налагодження сталих, взаємовигідних з економічних позицій, міжгалузевих 
виробничо-технологічних зв’язків, надання виробникам сільськогосподарської 
сировини різноманітних послуг, забезпечення раціонального використання 
природного, науково-технологічного та інших ресурсних потенціалів [1]. Вони 
виступають організаторами та інтеграторами координації системи складних 
міжгалузевих виробничо-технологічних процесів з випуску і задоволення потреб 
населення в продуктах харчування, формування потужного експортного потенціалу 
країни, виходу на світові та регіональні ринки. Характер і специфіка інтеграційних 
процесів визначаються, з одного боку, наявністю тісних взаємних виробничо-
економічних зв’язків, а з другого боку, важливістю їх продукції і діяльності в 
суспільному розвитку, забезпеченні соціальної стабільності розвитку країни. 

При формуванні організаційно-економічного механізму в умовах інтегра-
ційних процесів слід враховувати зовнішні і внутрішні фактори, які можуть мати 
негативний вплив. До числа внутрішніх факторів можна віднести: 

1) дефіцит власного оборотного капіталу як наслідок неефективної вироб-
ничо-комерційної діяльності або неефективної інвестиційної політики; 

2) низький рівень техніки, технології та організації виробництва; 
3) зниження ефективності використання виробничих ресурсів підприємства, 

його виробничої потужності, що призводять до високого рівня собівартості, 
збитки, зменшення власного капіталу; 

4) створення наднормативних залишків незавершеного будівництва та 
виробничих запасів, готової продукції, у зв’язку з чим відбувається уповільнення 
оборотності капіталу і утворюється його дефіцит; 

5) низька рентабельність продажів через низький рівень організації 
маркетингової діяльності, вивчення ринків збуту продукції; 

6) залучення позикових коштів в оборот підприємства на невигідних умовах, 
що веде до збільшення витрат, зниження рентабельності господарської діяльності 
і здатності до самофінансування; 

7) швидке і неконтрольоване розширення господарської діяльності, в 
результаті якої запаси, витрати і дебіторська заборгованість зростають швидше 
обсягу продажів, завдяки чому з’являється потреба в залученні короткострокових 
позикових коштів, що перевищують власні оборотні кошти, в результаті чого 
підприємство потрапляє під контроль банків та інших кредиторів. 

Можна виділити наступні зовнішні чинники, що чинять негативний вплив на 
організаційно-економічний механізм: 

1) економічні: кризовий стан економіки країни, загальний спад виробництва, 
інфляція, нестабільність фінансової системи, зростання цін на ресурси, зміна 
кон’юнктури ринку, неплатоспроможність і банкрутство партнерів, неправильна 
фіскальна політика держави (високий рівень оподаткування може виявитися 
непосильним для підприємства); 
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2) політичні: політична нестабільність суспільства, зовнішньоекономічна 
політика держави, розрив економічних зв’язків, втрата ринків збуту, зміна умов 
експорту та імпорту, недосконалість законодавства в галузі господарського 
права, антимонопольної політики, підприємницької діяльності та інших проявів 
регулюючої функції держави; 

3) демографічні: чисельність, склад народонаселення, рівень добробуту 
народу, що визначають розмір і структуру потреб та платоспроможний попит 
населення на ті чи інші види товарів і послуг. 

Спеціалізовані продуктові підкомплекси інтегрують підприємства, галузі, 
виробництва та окремі види підприємницької діяльності як сільськогосподарсько-
го, так і промислового виробництва харчових продуктів. Цей ланцюг тісно 
взаємопов’язаний у виробничо-технологічному відношенні — від вирощування 
вихідної сировини до отримання кінцевої готової продукції. Створення групи 
виробничої інфраструктури і матеріально-технічного забезпечення буде сприяти — 
зменшенню корупційних схем у діяльності харчової промисловості України. 
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57. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
В УПРАВЛІННІ КОМУНІКАЦІЯМИ 
НА ПІДПРИЄМСТВІ 
О.В. Яндюк 
Національний університет харчових технологій 

На даний час інформаційні технології як на макрорівні, так і на макрорівні 
відіграють дуже важливу роль у прийнятті управлінських рішень для ефективного 
управління підприємством. За допомогою технологій досягається гармонійна 
атмосфера на підприємстві між керівниками та підлеглими. Інформаційне 
забезпечення у нинішньому суспільстві є дуже важливим для управління 
персоналом. 

Комунікація — це процес передачі інформації від однієї особи до іншої (інших). 
Комунікаціями (спілкуванням) пронизана вся система управління організацією. 
Метою комунікації є розуміння, осмислення переданої інформації [1]. 

Комунікації є невід’ємним атрибутом процесу управління. Вони зв’язують окремі 
елементи організації у єдине ціле, даючи можливість координувати їх дії, 
аналізувати успіхи та невдачі, виправляти допущені помилки, доручати нові 
завдання тощо; з’єднують її із зовнішнім середовищем — дозволяють отримувати 
інформацію про стан ринку та поведінку на ньому суб’єктів господарювання, 
повідомляти партнерів по бізнесу і споживачів про свої наміри та впливати на їх 
поведінку. Отже, організаційні комунікації мають відбуватися у різних напрямках — 
всередині організації і назовні. В останні десятиліття в діловому світі по-
справжньому осмислено значення технологічних сторін управління — як головної 
зв’язкової ланки між цілями, принципами керівництва і економічним механізмом. 
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Без технологічного забезпечення, котре внаслідок комп’ютеризації повинно бути 
радикально змінено, не можуть прийматися та реалізовуватись ефективні рішення. 
Звідси рішуче відкидається погляд на процедури, регламенти, документи як на 
«дрібницю», що не заслуговує уваги науки і технології [2]. 

За кордоном, як і в нашій країні, спостерігається суттєвий розрив між рівнем 
автоматизації виробництва і рівнем управлінської діяльності. У результаті темпи 
росту продуктивності праці в управлінні значно відстають від темпів росту 
продуктивності праці в сфері виробництва. У зв’язку з цим особливу актуальність 
отримує проблема прискореного розвитку нових засобів автоматизації менеджменту, 
а також відповідної сучасної технології обробки даних. 

Створення організаційної автоматизованої системи управління — це шлях до 
впровадження нової інформаційної технології. Однією з головних задач поряд з 
розробкою основ економіко-організаційного моделювання апарату управління є 
раціоналізація організаційних зв’язків і приведення структури апарату 
управління у відповідність з реальними виробничими умовами [1,3]. 

Повна інтегрована автоматизація менеджменту передбачає охоплення 
наступних інформаційно-управлінських процесів: зв’язок, збір, зберігання і 
доступ до необхідної інформації, аналіз інформації, підготовка тексту, підтримка 
індивідуальної діяльності, програмування і вирішення спеціальних задач. 

Повна інтегрована автоматизація менеджменту передбачає охоплення 
наступних інформаційно-управлінських процесів: зв’язок, збір, зберігання і 
доступ до необхідної інформації, аналіз інформації, підготовка тексту, підтримка 
індивідуальної діяльності, програмування і вирішення спеціальних задач. 

Найпростіші засоби організаційної техніки, призначені для роботи з 
паперовим документообігом, застосовуються досить широко (копіювальна 
техніка, різних видів папки і файли, каталоги). Однак збереження паперової 
системи документообігу як у великій установі, так і в установах середнього та 
малого розміру не принесе відчутного зменшення витрат на управління і майже 
не вплине на його ефективність. 

Раціонально організована структура технічних засобів управління має 
допомогти звільнитися від паперового документообігу всередині організації. 
Тому останнім часом, поряд із простими пристроями, що полегшують 
управлінську працю, та засобами оргтехніки, які використовуються для 
складання документів, їх розмноження, обробки, зберігання, пошуку та передачі, 
особливої популярності набули електронні комунікаційні системи і технології. 
Для їх створення використовуються комп’ютери, комп’ютерні мережі, телефони 
та інше устаткування, а також засоби програмного забезпечення, які дозволяють 
автоматизувати більшість рутинних операцій. 

На сучасному етапі інформаційні технології відіграють дуже важливу роль в 
управлінні комунікативними процесами, за допомогою цих технологій 
(комп’ютерні мережі, система підтримки рішень, управлінська інформаційна 
система), прийняття управлінських рішень забезпечується на високому рівні, 
відбувається тісний взаємозв’язок керівництва та підлеглих. 
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58. МЕТОД «МОЗКОВОГО ШТУРМУ» 
ЯК ЗАСІБ ГЕНЕРАЦІЇ ІДЕЙ РОЗВ’ЯЗАННЯ 
УПРАВЛІНСЬКИХ ПРОБЛЕМ 
А.В. Правдива 
Національний університет харчових технологій 

Метод мозкового штурму (англ. brainstorming) винайден Алексом Осборном 
(США) у 40-ві роки 20-го століття. Основна ідея така: відокремити генерацію ідеї 
від її критики, а точніше відокремити «мрійника» від «критика», тобто послабити 
контроль над своїми думками, дозволивши їм литися суцільним некерованим 
потоком у напрямку вирішення якої-небудь проблеми. 

Сьогодні «Мозкови́й штурм» — популярний метод висування творчих ідей у 
процесі розв’язування наукової чи технічної проблеми організації, сеанс якого 
стимулювати творче мислення у працівників. Серед численних різновидів 
мозкового штурму найбільш простим з точки зору його організації є індиві-
дуальний штурм (коли одна людина спочатку генерує ідеї, а потім оцінює їх) [1]. 

Метод «мозкового штурму» відомий також під багатьма іншими назвами, 
серед них такі: «метод Осборна», «фабрика ідей», «ярмарок ідей», «серія нових 
ідей», «конференція ідей» та ін. Мозковий штурм іноді називають технікою 
групового творчого мислення (Е. Вітковский); В. Оконь відносить цей метод до 
групи дискусійних. 

Метод мозкового штурму призначений для того, щоб вирішувати завдання, а 
точніше, генерувати рішення і вибирати найбільш підходящі. Потім, з усіх 
придуманих варіантів відбираються ті, які можуть бути реалізовані на ділі [2]. 

Мозковий штурм включає в себе три обов’язкових етапи: 
1. Чітке формулювання завдання. На данному етапі кожний працівник органі-

зації вільно висуває свої пропозиції щодо вирішення поставленого завдання. Ця 
форма обговорення базується цілковито на дотриманні загальноприйнятих етичних 
норм. На цій стадії перевага віддається кількості, а не якості висунутих ідей. 

2. Генерація ідей. Основний етап всього мозкового штурму, під час якого 
відбувається генерація можливих способів вирішення проблеми. Необхідно без 
виключень записувати всі ідеї щодо вирішення проблеми, які прийдуть вам у 
голову, не аналізуючи і не оцінюючи їх. Пізніше після відбору кращої ідеї треба 
розділитися на дві групи — прибічників і противників, що дасть змогу 
проаналізувати всі аргументи «за» і «проти» висловленої ідеї. 

3. Розбір і оцінка ідей. Заключний етап — розбір всіх записаних ідей, їх 
сортування та аналіз того, як конкретну ідею можна реалізувати на практиці для 
вирішення проблеми. Намагайтеся поєднувати декілька ідей в одну, не 
відносяться до проблеми — відкидайте, і через деякий час ви побачите ту ідею, 
яка найкраще підходить до вашої конкретної ситуації [3]. 

Під час «мозкового штурму» важливо виконувати й інші правила, що сприяють 
підвищенню ефективності роботи в середині робочого колективу. По-перше, бажано, 
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щоб на розгляд виносилася лише одна проблема. По-друге, у процесі обговорення 
мають брати участь щонайбільше 12 осіб. По-третє, варто розмістити учасників по 
колу, щоб вони бачили одне одного і були рівноправними. Бажано обмежити час 
обговорення до 30 хвилин. Дефіцит часу породжує стрес і стимулює діяльність 
мозку. Максимальна тривалість засідання — 1,5 години. Ефективність методу 
«мозкового штурмування» зменшується, якщо в групі є сильна особа, що домінує 
над іншими, якщо недостатня кваліфікація учасників або якщо їх дуже багато. 

Основні правила сучасного менеджера для успішного сеансу «мозкового 
штурму»: 

1. Потрібно заохочувати працівників, придумати якнайбільше ідей, якими б 
дивними вони не здавалися (немає поганих ідей). 

2. Не слід представляти ніякі судження про будь-яку ідею до завершення 
сеансу. Будь вона негативна або позитивна. 

3. Потрібно заохочувати робочий персонал поліпшувати ідеї інших, 
створюючи малоймовірні комбінації і непередбачені сценарії. 

Звичайно, велику роль у досягненні результатів під час «мозкового штурму» 
відіграє її керівник. Саме він має зробити все для того, щоб створити відповідну 
моральну і психологічну атмосферу у групі. Від нього залежить, щоб не було 
втрачено жодної пропозиції, щоб навіть «дика» ідея була обговорена, щоб усі 
висловлювання перетворилися з оціночних на змістовні. Психологічний бар’єр у 
групі людей зникає, якщо склад учасників більш-менш однорідний [4]. 

Отже, колективні форми обговорення, при яких розвивається зацікавленість 
його учасників процесом пізнання, сприяють підвищенню активності людини, 
розвитку її творчого потенціалу, що в подальшому призводить до ефективного 
існування оранізації. 
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59. ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ 
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Однією зі стратегічних задач забезпечення розвитку економіки України на 
сьогодні є підвищення конкурентоспроможності вітчизняних виробничих 
підприємств. Важливий фактор вирішення даної задачі — створення ефективної 
системи управління на підприємствах, яка б забезпечувала їм стійкі конкурентні 
переваги на ринку. 
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Досягнення конкурентних переваг є метою і результатом стратегічного 
управління підприємства, концентрованим проявом лідерства серед конкурентів. 
Їх особливості і механізм формування представляють собою один із ключових 
факторів конкурентоспроможності. 

Конкурентні переваги — це характерний для певної галузі перелік чинників, 
що приносять їй переваги перед іншими галузями, а також одним підприємствам 
галузі над іншими. Ці фактори не є постійними, вони змінюються залежно від: 
особливостей галузей; сегментів ринку, що обслуговуються, а також часу та 
етапу «життєвого циклу» галузі та підприємства. 

В історичному аспекті теорія конкурентних переваг прийшла на зміну теорії 
порівняльних переваг. Порівняльні переваги, що лежать в основі конкурентоспро-
можності фірми, визначаються наявністю та використанням факторів виробництва, 
таких як трудові, сировинні ресурси, капітал, інфраструктура тощо. Але по мірі 
розвитку технологічних інновацій та глобалізації бізнесу на зміну порівняльним 
перевагам приходить нова парадигма — конкурентні переваги. Це означає наступне: 

– Переваги перестали бути статичними, вони змінюються під впливом 
інноваційного процесу. Тому необхідне постійне впровадження нововведень. 

– Глобалізація бізнесу змушує компанії враховувати національні та 
міжнародні процеси. 

– Держава і територія розглядаються як основа стратегії компанії, а не лише 
як місце, де компанія реалізує свою діяльність. 

Конкурентні переваги можуть мати різноманітні форми в залежності від 
специфіки галузі, товару, ринку. При визначенні конкурентних переваг важливо 
орієнтуватися на запити споживачів та переконатися в тому, що ці переваги 
сприймаються ними як такі. 

Головна вимога — відмінність від конкурентів повинна бути реальною, 
виразною, суттєвою. Б. Карлоф відзначає, що, «нажаль, дуже легко заявити про 
наявність у себе конкурентних переваг, не перевіривши, чи відповідають ці переваги 
потребам клієнтів… В результаті, з’являються товари з видуманими перевагами». [2] 
Фірма повинна мати декілька (чотири-п’ять) конкурентних преваг, котрі необхідно 
захищати. Засобами захисту конкурентних переваг можуть бути: монополія, патенти, 
ноу-хау, таємничість, закритий доступ до джерел сировини та комунікацій. 

Існує велика кількість напрямків досягнень конкурентних переваг, чи ділових 
стратегій, але найбільш загальними є: 

– Лідерство у витратах (собівартість продукції). 
– Диференціація продукції. 
– Фокусування (концентрація). 
– Ранній вихід на ринок (стратегія першопрохідця). 
Перші три напрямки М. Портер називає базовими стратегіями [3], маючи на увазі 

їх універсальну застосовуваність. Але можуть бути і інші шляхи досягнення 
конкурентних переваг. Так, основою стратегії може бути характеристики бізнесу — 
інноваційний, глобальний. 

Слід зазначити, що конкурентні переваги підприємства в галузі визначаються 
також широтою цільового ринку. Тому перед обранням однієї із загальних 
стратегій підприємство повинне обмежувати такі фактори як асортимент, канали 
розподілу і регіон продажу. 

Можна зробити висновок, що конкурентні переваги — це результат низької 
собівартості продукції, високої міри диференціації товарів, розумного сегментування 
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ринку, впровадження нововведень, швидкого реагування на потреби ринку. До них 
також можуть належати вищий рівень продуктивності праці й кваліфікації 
виробничого, технічного, комерційного персоналу; якість і технічний рівень 
виготовлених виробів; управлінська майстерність, стратегічне мислення на різних 
рівнях управління, що відображаються в економічному зростанні. 
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60. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ 
ПІДПРИЄМСТВОМ ТА НАПРЯМИ 
ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ 
Я. В. Мудрий 
Національний університет харчових технологій 

Система управління демонструє високу ефективність не лише тоді, коли 
менеджери підприємств, які приймають управлінські рішення та встановлюють 
форми контролю, і працівники, які беруть на себе відповідальність за виконання 
рішень, діють злагоджено, але й тоді, коли між рівнями управління (інститу-
ційним, управлінським та операційним) налагоджений зрозумілий і чіткий 
алгоритм взаємовідносин. Відсутність такого механізму між рівнями управління 
знижує управлінську ефективність усієї системи. 

Серед українських науковців розробкою шляхів вдосконалення системи 
управління підприємством: Й. Ситник, Р. Задорожна, В. Павлик, В. Перебийніс, 
Ю. Кабаков та ін. Водночас, в науковій літературі не нагромаджено в достатній 
мірі результативних досліджень, тому проблематика формування ефективної 
системи управління підприємством потребує подальшої розробки. 

Удосконалення системи управління підприємством має відбуватися за такими 
основними напрямами: 

– удосконалення організаційної? структури управління підприємством; 
– оптимізація організації менеджменту і бізнес-процесів через поліпшення 

системи планування, обліку і контролю за основними показниками діяльності 
підприємства; 

– удосконалення управління виробничими? ресурсами і запасами; 
– підвищення ефективності управління? інноваційними процесами на підпри-

ємстві, поліпшення якості вироблюваної продукції. 
Удосконалення організаційної структури підприємства означає насамперед 

необхідність встановлення оптимальної чисельності та структури управлінського 
апарату підприємства, а також чисельності працівників виробничих відділів та 
підрозділів згідно з діючими нормами, нормативами та реальними потребами 
підприємства з урахуванням сучасних ринкових умов тощо [3, c. 126]. 
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Поліпшити систему планування, обліку і контролю за основними показниками 
діяльності підприємства можна за допомогою впровадження ефективної системи 
внутрішнього контролю, широкого і всебічного впровадження обчислювальної 
техніки, розвитку комп’ютерних мереж зв’язку, застосування сучасних програмних 
засобів: технологій управління та інформаційних технологій. Насамперед це 
стосується системи організації фінансового менеджменту, бюджетування, 
управління фінансовими потоками та витратами. 

Удосконалення управління виробничими ресурсами і запасами означає 
раціональне використання всіх видів матеріальних ресурсів, застосування 
енергозберігаючих технологій, регулювання використання виробничих запасів 
згідно з прогресивними нормами. 

Одним з напрямків удосконалення системи управління є об’єктно-цільовий 
підхід із закінченим циклом управління при визначенні організаційної структури, 
нових прав і обов’язків працівників, а також міри відповідальності за свої 
посадові функції керівників і фахівців різних рівнів. 

Організація автоматизованої системи збирання і обробки економічної 
інформації також є одним із напрямків удосконалення системи управління, що 
сприяє побудові раціональної структури апарату управління підприємством і 
більш ефективному його використанню для виробничих цілей [1, c. 216]. 

Отже, стратегія удосконалення системи управління зосереджується на: цілях 
розвитку і порядку удосконалення комплексної системи управління підприємством і 
його складовими частинами; впровадження сучасних засобів і методів керування в 
межах вибраної комплексної концепції системи керування; удосконалення 
організаційних структур керування підприємством головним чином шляхом 
використання сучасних гнучких форм; покращення інформаційної системи для 
керування підприємством з метою покращення якості інформаційного масиву і 
розширення можливостей його швидкого використання; використання засобів 
автоматизації і обчислювальної техніки для вдосконалення техніко-економічного 
рівня і якості виробництва (роботизація, гнучкі виробничі ділянки); використання 
світового досвіду, а також співпраця всередині країни з іноземними партнерами для 
забезпечення необхідного рівня якості розвитку системи управління на підприємстві. 
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61. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ 
СТРУКТУРИ БІЗНЕС-ПЛАНУ 
М.А. Шереметинський 
Національний Університет Харчових Технологій 

Бізнес–план — письмовий документ, в якому викладено загальний опис 
направлень діяльності або конкретний проект і його технічні, ринкові, виробничі, 
організаційні і фінансові характеристики, особливості управління ними, шляхи й 
засоби його реалізації за визначений період часу, включаючи основні припущення. 

Інформація, що міститься в бізнес-плані, повинна бути повною, перевіреною і 
обґрунтованою. 

Всі розділи бізнес плану підкріплюються фінансовими документами і де-
тальним аналізом. 

Бізнес-план складається із таких основних документів: 
– Баланс підприємства; 
– Аналіз потоку грошових коштів; 
– Звіт про прибутки або збитки. 
На основі яких формуються такі основні складові: 
– Програма капітальних вкладень і резервування ресурсів; 
– Початкові інвестиції; 
– Потік грошових коштів; 
– Залишкова вартість проекту; 
– Список припущень; 
– Прогнозування продаж; 
– Аналіз ринку і конкурентів; 
– Формування прибутку. 
На основі яких обчислюються основні показника оцінки ефективності проектів: 
– Чистий грошовий потік; 
– Чиста приведена вартість; 
– Внутрішня норма рентабельності; 
– Індекс прибутковості; 
– Індекс доходності; 
– Термін окупності проекту звичайний; 
– Термін окупності проекту дисконтований. 
Інвестиційний меморандум вміщує більше інформації, ніж бізнес-план. 
Крім тієї інформації, яка знаходиться в бізнес-плані, інвестиційний мембран-

дум повинен вміщувати наступне: 
– Цілі, характер і направленість інвестиційного меморандуму; 
– Інвестиційні ризики (ринки капіталу, оцінки акцій, політична і економічна 

ситуація, формат і вимоги до звітності підприємств, бухгалтерський облік і 
аудит, оподаткування, тощо); 

– Структура угоди; 
– Історія підприємства; 
– Детальна інформація про дочірні підприємства; 
– Детальний аналіз структури акціонерного капіталу і акціонерів, структура 

боргу і кредиторів, в тому числі процент акцій, які знаходяться у розпорядженні 
керівництва компанії і(або) її директорів, наявність в обігу опціонів по акціям, 
дані про філіали; 
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– Звіти, які задовольняють нормам аудиту, що підтверджені українськими 
законодавчими нормами, життєздатність проекту згідно з міжнародними фі-
нансовими стандартами; 

– Пояснення до фінансової інформації. 
Проспект емісії повинен відповідати встановленим законом нормам. 
Згідно з українським законодавством підготування проспекту емісії є обов’яз-

ковим для публічного акціонерного товариства, яке бажає збільшити кількість 
акцій. Це можливо шляхом: 

приватизації; 
виплати дивідендів по новим акціям (в тому числі зарахування акцій на 

спеціальний рахунок для переоцінки активів; 
випуску нових акцій (приватні або публічні розміщення). 
Вимоги про склад документів для емісії акцій включають: 
основну інформацію про емітента; 
дані про фінансовий статус емітента; 
дані про емісію. 
Детальна інформація обумовлюється відповідними інструкціями Комісії по 

цінним паперам і може змінюватись в часі. 
Проспект емісії повинен також задовольняти умовам ринку капіталу. 
Проспект емісії призначається для будь-якого потенційного інвестора, від 

портфельного до приватної особи. За законом він повинен вміщувати всю 
необхідну інформацію, яка може впливати на прийняття інвестиційного рішення. 

Важливо пам’ятати — керівники підприємств несуть особисту відповідаль-
ність за зміст проспекту емісії. 

Складність документів визначає важливість ролі фінансового консультанта в 
залученні фінансування. 

Бізнес-плани інформативні, але інформація, що входить до нього, не 
виключна, зазвичай вони законодавством не регламентуються. 

Фінансовий консультант може давати вам поради в процесі складання бізнес-
плану. Інвестиційні меморандуми вміщують максимально детальну інформацію; 
їх підготування вимагає високого професійного рівня. 

Проспект емісії може бути представлений будь-якій особі, яка бажає вкласти 
свої кошти. Тому ці документи повинні бути професійно підготовлені і складені. 
Фінансовий консультант повинен приймати активну участь в складанні 
проспекту емісії і нести відповідальність за створення остаточного варіанту 
проспекту. Всю повноту відповідальності за точність, детальність і повноту 
інформації про діяльність компанії несе керівник підприємства. 
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62. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ 
МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ 
НА ОБСЯГ ІНВЕСТИЦІЙ 
Н.О. Гунько 
Національний Університет Харчових Технологій 

На обсяги та спрямування інвестицій впливають багато факторів та окремих 
макроекономічних процесів, причому в більшості випадків ця залежність може 
бути як прямою, так і оберненою. 

В своїй роботі Н. Менкью зазначає, що обсяг інвестицій залежить від 
розподілу отримуваного доходу на споживання і накопичення (заощадження)[1, 
с. 322]. В умовах низьких доходів на душу населення основна їх частина 
використовується на споживання. Із зростанням доходів збільшується їх частка, 
що спрямовується на заощадження, які є джерелом інвестиційних ресурсів. 
Основним фактором, який негативно впливає на рівень інвестицій, автор 
розглядає рівень інфляції (чим вище значення цього показника, тим більшою 
мірою знецінюватиметься майбутній прибуток інвестора і менше стимулів до 
збільшення обсягу інвестицій, особливо в довготерміновому періоді). 

В. Нордхауса, П. Самуельсона, Г. Хаберлера, К. Макконнелл та С. Брю 
виділяють ставку позикового відсотка, як основний фактор впливу на інвестиції, 
оскільки в процесі інвестування зазвичай використовуються не тільки і власні, а 
й позикові кошти [2, с. 45; 3, с. 192 – 193]. Якщо очікувана норма чистого 
прибутку перевищує ставку банківського процента, то за подібних умов 
інвестування буде ефективним, і навпаки. Тому зростання ставки проценту під 
позику викликає зниження обсягів інвестицій. 

Окрім наведених вище, Дж. Кейнс, виділив норму очікуваного прибутку від 
інвестування та темпи зміни національного доходу [4, с. 226 – 227]. Прибуток є 
основним мотивом інвестування, тому чим вища норма дохідності очікується, 
тим більш привабливими будуть вкладення. Приріст національного доходу 
викликає збільшення простимульованих інвестицій, що пожвавлює підпри-
ємницьку діяльність та сприяє прискореному зростанню виробництва [5, с. 6]. 

Суттєвий вплив на інвестування здійснює податкова політика. Збільшення 
податків на бізнес призводить до зниження рентабельності, і, як наслідок,– 
обсягу інвестицій. 

Для об’єктивнішого оцінювання впливу зміни цих чинників на динаміку обсягів 
інвестицій можна скористатися методом кореляційного аналізу. Даний метод 
дозволяє охарактеризувати тісноту й спрямованість впливу зміни факторних ознак 
(макроекономічних чинників) на результативну ознаку (обсяг інвестицій в 
основний капітал) на основі розрахунку коефіцієнта парної кореляції. 

В табл. 1 наведено розраховані коефіцієнт кореляції та коефіцієнт детермі-
нації для всіх заданих чинників. 

Виконавши кореляційно-регресійний аналіз факторів впливу на кінцевий 
обсяг інвестицій, можна зробити висновок, що стимулювання попиту на товари 
та послуги, призведе до збільшення обсягу їх виробництва, що, в свою чергу, 
сприятиме зростанню інвестицій, проведення соціальної політики, спрямованої 
на збільшення реальних доходів населення є одним із головних джерел 
поліпшення динаміки інвестицій. 
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Таблиця 1. Коефіцієнт кореляції та коефіцієнт детермінації 

Причина Коефіцієнт 
кореляції 

Коефіцієнт 
детермінації 

Валовий внутрішній продукт (у фактичних цінах), млн. грн. 0,9 0,81 
Заощадження населення (сума приросту фінансових 
активів та нагромадження не фінансових активів), млн. грн. 

0,57 0,321 

Процентні ставки банків за кредитами у національній валюті, % – 0,38 0,144 
Рентабельність операційної діяльності промислових підпри-
ємств, % 

0,12 0,015 

Рівень інфляції, % 0,29 0,081 
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63. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ 
ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНОГО ПЕРСОНАЛУ 
Н.В. Бортніченко 
Національний університет харчових технологій 

На сьогоднішній день існує досить багато проблем, які турбують власників 
підприємств: розширення каналів збуту, перехід до нових стратегій розвитку, вихід 
іноземних компаній на український ринок, формування стратегії підбору персоналу. 
На нашу думку, всі проблеми, які виникають можна вирішити лише за допомогою 
висококваліфікованого персоналу, але виникає проблема його пошуку. 

Тому, доцільно виникає необхідність у розробці нових стратегій добору 
кадрів, оскільки успішність роботи підприємства багато в чому залежить від 
якості персоналу. А якість персоналу, в свою чергу, може залежати від того, 
наскільки правильно він відібраний. 

Практика консалтингової діяльності свідчить, що значення людського 
потенціалу для конкурентоспроможності підприємств усвідомлене вітчизняними 
власниками ще недостатньо. Світовий та вітчизняний досвід створення нових 
підприємств показує, що добір кадрів за таких умов відбувається спонтанно. 

Сьогодні в переважній більшості на підприємствах використовують при 
прийнятті на роботу лише особистий контакт або ж співбесіду, при цьому не 
використовуючи інші прийоми, які зможуть дати кращі результати. 

На кожній співбесіді роботодавець, в основному менеджер по підбору персоналу, 
намагається створити невимушену атмосферу. Слід зазначити, що людина 
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розкривається по справжньому лише в стресових ситуаціях, забуваючи про зазда-
легідь підготовлені фрази. Також співбесіда не може дати точну оцінку правдивості 
словам найманого працівника, оскільки перше враження не завжди правильне. 

Для прийняття на роботу висококваліфікованого персоналу необхідно 
створити такі умови, щоб виявити з усіх претендентів того, хто дійсно відповідає 
вимогам посаді, що пропонується. Тому при проведенні конкурсу по прийняттю 
на роботу, потрібно розробити чітку схему, яка б проходила в декілька етапів, 
кожен з яких повинен проводитися в різні дні, для створення атмосфери 
очікування і напруження. Оскільки кандидати, які приходять на співбесіду, що 
вже мають роботу, бажають певних змін (заробітна плата, графік роботи, умови 
праці тощо) в кращий бік, але майже кожен із них не усвідомлює того, що зміна 
роботи не змінить їхнього ставлення до неї. Учасники, які не мали попереднього 
місця роботи повинні усвідомити, що на роботі потрібно буде працювати досить 
наполегливо і важко, щоб досягти певного результату. Керівнику слід намагатися 
з’ясувати як можна більше інформації про кожного учасника, і при цьому 
необхідно ознайомлювати їх з безпосередніми обов’язками. 

Отже, перший етап конкурсу по прийняттю на роботу пропонується пов’язати 
з початковим відбором, а на другому етапі з’ясувати практичні навички тих 
учасників, які успішно пройшли перший етап. 

Перший етап відбору повинен враховувати наступні позиції: 1) повідомляти 
заздалегідь умови проведення усім кандидатам та проводити відбір в одному й тому 
ж місці, де кожен із них буде перебувати в рівних умовах; час потрібно вираховувати 
в залежності від кількості всіх учасників; 2) створити конкуренцію між учасниками; 
3) безпосередньо провести співбесіду з кандидатами; 4) співбесіду розділити на 
декілька частин; 5) підвести підсумки першого етапу конкурсу. 

Співбесіду потрібно чітко розробляти наперед з обговорення ролей кожного 
хто буде її проводити. В проведенні співбесіди доцільно виділити такі частини: 

– ознайомити учасника з історією компанії її цілями, пріоритетами та зав-
даннями, які стоятимуть перед робітником; 

– надати слово кандидату, з’ясувавши його вміння та навички, а також визна-
чити його особистий внесок, як працівника, в розвиток підприємства; 

– запропонувати учаснику розв’язати ситуаційну задачу з відповідними 
коментарями і обґрунтуванням прийнятого рішення. 

Конкуренція необхідна умова, за допомогою якої учасники конкурсу проявляють 
ініціативу та в атмосфері напруження невпевнені і не наполегливі відсіються. 

Другий етап конкурсу слід проходити у більш невимушеній атмосфері, де 
учасники безпосередньо повинні ознайомитись зі своїми обов’язками, а 
керівники проекту запропонувати кожному із них пройти стажування на протязі 
незначного терміну (1 – 2 тижні). До другого етапу потрібно допускати не більше 
п’яти учасників. Після підведення підсумків стажування необхідно оголосити 
результати про прийняття на роботу найкращого кандидата, який буде чітко 
відповідати вимогам, які поставило перед собою підприємство. 

З економічної сторони даного процесу, такі рекомендації щодо проведення 
прийому на роботу висококваліфікованого персоналу є досить складними до 
виконання, адже, по-перше, займають досить багато часу на підготовку і саме 
проведення; по-друге, вимагають додаткових коштів і, як показує практика для 
вітчизняних підприємств це є рушійний фактор; по-третє, рекомендації доцільно 
застосовувати лише при прийнятті на роботу менеджерів вищої та середньої 
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ланок управління. Зазначені перепони можуть перешкоджати впровадженню 
такої системи на практиці, але на противагу даних заперечень виступають ті 
показники, яких можуть досягти підприємства, при використанні такого процесу, 
а саме: можливість розширення діяльності та виходу на інші ринки, а також 
забезпечення відповідного рівня їх розвитку за короткі терміни. 

Науковий керівник: О.П. Литвинюк 

64. НЕМАТЕРІАЛЬНЕ СТИМУЛЮВАННЯ 
ПЕРСОНАЛУ НА МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ 
ПІДПРИЄМСТВАХ 
Д.М. Карась 
Національний університет харчових технологій 

У малих та середніх підприємствах не приділяють особливої уваги роботі, яка 
пов’язана з розвитком персоналу. Це пояснюється невеликою кількістю персоналу у 
штатному розписі підприємства. Наймати та утримувати спеціаліста, який займався 
б розробкою та впровадженням програм розвитку інтелектуальної активності 
персоналу дуже затратно. У таких умовах постає проблема стимулювання інтелекту-
альної активності, зокрема шляхом нематеріального стимулювання. Результат 
роботи трудової організації (колективу) в значній мірі залежить саме від 
цілеспрямованих зусиль відносно стимулювання трудової активності працівників. 

Розвиток персоналу як потенційна частина менеджменту малих та середніх 
підприємств, на даний час має безліч перешкод, які заважають йому ефективно 
розвиватися [1]. 

Дана проблема полягає, у першу чергу, в тому, що часто на вітчизняних 
підприємствах малого та середнього бізнесу посади керівників підприємств та HR-
служб займають працівники без відповідної управлінської освіти. Часто це люди, які 
досить довго працюють на підприємстві і переростають з класу виробничого чи 
допоміжного персоналу в управлінський. Дана стратегія не є правильною, оскільки 
вона не надає можливості справжнім спеціалістам займати відповідні їм посади. 
Перевагою речей використання такої стратегії є те, що дані управлінці пройшли весь 
виробничий процес і добре розуміють стан речей на виробництві та його проблеми. 
Недоліком — незнання відповідної освіти менеджера, незважаючи на можливі 
набуті чи природні навички управління на інтуїтивному рівні, дані працівники 
зазвичай бачать лише поверхневі аспекти управління. Тому, підприємства, що 
використовують таку стратегію, часто зустрічаються з проблемою нерозуміння 
важливості розвитку персоналу, зокрема розвитку його інтелектуальної активності, а 
також сутності нематеріального стимулювання персоналу. 

При керівництві підприємством потрібно думати не лише про вкладання в нього 
фінансів і отримання поточного прибутку, потрібно намагатися удосконалити 
ефективність виробництва та управління персоналом, щоб підвищити його 
ефективність роботи. Розвиток інтелектуальної активності персоналу, навіть 
методами нематеріального стимулювання, потребує грошових вливань в тих чи 
інших формах, але видимої віддачі в грошовій формі від подібних інвестицій немає. 

Проте, існує значимий економічний ефект від інвестицій у розвиток інтелектуаль-
ної активності персоналу, але не як прямий наслідок, а як похідна від інших ефектів. 

Цю проблему можна вирішити наданням працівникові можливостей для 
розширення свого професійного світогляду шляхом опанування нових знань, вмінь і 
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навичок. Працівникові потрібно дати змогу спілкуватися з професіоналами з 
вирішення певних виробничих проблем, обмінюватися досвідом роботи, взаємо-
збагачуватися й, таким чином, забезпечувати подальший свій розвиток та розвиток 
підприємства. 

Отже, можна забезпечити вплив на розвиток інтелектуальної активності 
персоналу не менший, ніж за допомогою капітальних інвестицій в освіту та 
кваліфікацію, проте з меншими витратами ресурсів (як матеріальних, так і 
нематеріальних), та більш швидким результатом. 
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65. РОЛЬ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ В 
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
О.А. Ковальчук 
Національний університет харчових технологій 

Організаційна культура — це нова галузь знань, що входить в серію управ-
лінських наук і є недостатньо розробленою. Вона є оболонкою будь-якого 
підприємства. Необхідність дослідження та визначення ролі організаційної 
культури пояснюється недостатньою увагою до неї з боку керівників та 
зниженням ступеню її значущості в діяльності підприємства. 

Значення і роль організаційної культури були усвідомлені практиками і 
теоретиками менеджменту не відразу. Інтерес до культурних особливостей 
організації з’явився приблизно у кінці 70-х років XX ст. і був викликаний 
переоцінкою ролі персоналу в діяльності організації, а також служби персоналу в 
системі управління організацією. 

Організаційна культура є одним із найскладніших матеріально-духовних 
явищ, системних по своїй суті, тому і досліджувати її необхідно як можна більш 
усебічно та узагальнено, з позицій різних наук. Тільки в цьому випадку можливе 
її адекватне розуміння та вивчення. 

Поняття «організаційна культура» слід розглядати в контексті основного 
тлумачення поняття «культура», складовими якої є цінності, норми і традиції. 
Організаційна культура є частиною культури, що властива організації як певній 
групі людей, діяльність яких свідомо координується з метою досягнення певних 
цілей. За визначенням у [2], культура — це рівень розвитку суспільства і людини, 
який визначається історичними даними та виражається в типах і формах 
організації життєдіяльності людей, а також у цінностях (духовних і матеріальних), 
які створюються людьми. Організаційна культура — це «душа» та характер, 
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переконання і цінності організації, що проявляються в поведінці і судженнях її 
членів. Як правило, це система колективних цінностей, символів, переконань, 
зразків поведінки працівників підприємства, що витримали випробування часом. 

В розвинених економічних країнах організаційна культура набуває рис добре 
скоординованої та пріоритетної стратегії діяльності, стає все більш значущою 
поряд з такими факторами, як виробничі потужності, технології, персонал. 
Підприємства, що приділяють значну увагу питанням формування та підтримки 
організаційної культури, домагаються більшого, ніж ті, хто не приділяє питанням 
їм належного значення. 

Іноземні підприємці прийшли до висновку, що процвітання підприємства 
залежить від рівня згуртованості колективу, його зацікавленості у загальному 
успіху, від якого значною мірою залежить їхнє матеріальне благополуччя. 

На українському ринку вітчизняні підприємства без сформованої організацій-
ної культури програють іноземним із сильною організаційною культурою. А в 
умовах відкритості нашої економіки та ринку, коли кількість сильних зарубіжних 
конкурентів невпинно росте, українським підприємствам стратегічно необхідно 
реорганізувати стару систему управління і формувати власну ефективну 
організаційну культуру. 

Сильна культура дозволяє швидко приймати рішення, допомагає розуміти цілі 
і завдання підприємства, задає стандарти якості, визначає критерії оцінки та 
самооцінки діяльності, сприяє вибудовуванню ділових і конструктивних 
відносин. У слабких культурах відсутні чітко виражені цінності і розуміння того, 
що приводить до успіху. 

Сучасним менеджерам підприємств треба розглядати свою організаційну 
культуру як потужний стратегічний інструмент, що дозволяє орієнтувати всі 
підрозділи та окремих осіб на спільні цілі, мобілізувати ініціативу співробітник-
ків, забезпечувати відданість і полегшувати спілкування. Керівнику слід 
прагнути створити власну культуру для підприємства так, щоб всі співробітники 
розуміли і дотримувалися її. 

Розвинена організаційна культура здатна створити таке «соціально-економіч-
не поле», яке забезпечить найвищу продуктивність, успішність підприємству і 
прихильність до неї його співробітників. 

Отже, організаційнакультура — це набір найбільш важливих норм, цінностей, 
переконань, які задають менеджерам орієнтири їх поведінки і дій в організації 
для здійснення ефективного соціального управління і успішної діяльності всього 
підприємства. 

Таким чином, необхідність і важливість організаційної культури визначається 
тим, що, з одного боку, менеджеру, вивчивши організаційну культуру, легше 
орієнтуватися в ситуації, будувати відносини, формувати очікування в зв’язку зі 
своєю діяльністю. З іншого боку, високий рівень організаційної культури дає 
можливість керувати діяльністю працівників через цінності, традиції, 
переконання, ніж шляхом прямого впливу на них. 
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66. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ 
ТА ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗРОБКИ І 
ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 
С.Ю. Кондратюк 
Національний університет харчових технологій 

Реалізація цілей будь-якої організації забезпечується шляхом прийняття і вико-
нання численних управлінських рішень. Своєчасно прийняте науково обґрунтоване 
рішення стимулює виробництво, а рішення, яке прийняте із запізненням, знижує 
результативність праці колективу чи окремих виконавців. Керівникам важливо вміти 
приймати рішення, а найголовніше приймати правильні управлінські рішення. 

Для менеджера прийняття рішення є постійною, досить відповідальною робо-
тою, а здатність приймати правильні рішення — це один з показників ефектив-
ності його діяльності. 

Управлінське рішення — це результат аналізу, прогнозування, оптимізації, 
економічного обґрунтування і вибору альтернативи з безлічі варіантів досягнен-
ня конкретної мети системи менеджменту. Дослідження показують, що багато 
проблем прийняття управлінських рішень зумовлено відхиленням від його 
раціональної процедури. Наприклад, близько 60 % управлінських рішень прий-
маються під впливом суб’єктивних факторів. Найзначніші відхилення від проце-
дури прийняття рішень властиві тим керівникам, для яких типово повністю 
покладатися на стереотипно-інтуїтивне прийняття рішень. Інтуїтивні механізми 
недосконалі тим, що діють лише у звичному середовищі, яке є непередбачуване і 
часто змінюється, тому цей метод не є дієвим. 

Пропонуються наступні напрями підвищення ефективності прийняття 
управлінських рішень. 

1. Підвищення якості розробки і прийняття рішень. Недостатня якість знач-
ною мірою зумовлена ігноруванням раціональної технології розробки і прий-
няття управлінських рішень. При навчанні менеджерів увагу потрібно акценту-
вати на тому, що на етапі вироблення управлінського рішення потрібно створю-
вати якомога більше альтернатив і тільки потім їх оцінювати. Також потрібно 
враховувати негативний досвід. 

2. Модернізація внутрішньої системи комунікацій. Відсутність налагоджених 
комунікаційних зв’язків негативно впливає на функціонування всієї підприєм-
ницької структури. Прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності 
призводить до збільшення перешкод в комунікаційних процесах (перекручування 
повідомлень, інформаційні перевантаження, недоліки в організаційній струк-
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турі). Чіткі і налагоджені інформаційні канали та відомості, які поширюються, 
повинні підвищувати ступінь задоволеності підприємницькою структурою і 
стимулювати продуктивність праці. Способи поширення інформації є стандарт-
ними, але при цьому досить різноманітними (аркуш новин, буклети, плакати, 
дошки оголошень, сайт компанії в Інтернеті, виступи керівників у ЗМІ, тематичні 
сторінки в місцевих газетах, спеціалізовані телепрограми та ін.). Організації 
необхідно обрати найбільш прийнятні для неї та персоналу. 

3. Створення корпоративної культури. В успішних організаціях діє механізм 
саморегулювання, який на початковому етапі нейтралізує неприйнятні стратегії. 
Будь-яка організація обтяжена своїм минулим, тому потрібно зробити акцент на 
створенні корпоративної культури, яка спонукатиме членів організації ставити 
запитання, чутливо реагувати на зміни і бути відкритими та сприйнятливими до 
всього нового. Кожен керівник має привчити і себе, і підлеглих постійно 
перевіряти і коригувати свої вихідні настанови в режимі реального часу. 

Практика свідчить, що виконання нескладних рекомендацій щодо культури по-
ведінки спроможне перетворити організацію — зробити колектив більш згуртова-
ним, створити в ньому сприятливу психологічну атмосферу, розвинути у співроб-
ітників лояльне ставлення до організації. Останнє дуже важливо, оскільки лояльний 
співробітник завжди прагне бути чесним і щирим, переживає і турбується за успіхи 
компанії, хоче виконати свою частину роботи якнайкраще і навіть готовий приноси-
ти певні жертви заради успіхів організації, відчуваючи почуття гордості за її перемоги. 

4. Розробка ефективної системи контролю. В організації повинна існувати 
ефективна система контролю. Навіть найбільш лояльний працівник не може 
функціонувати без належного контролю. За результатами контролю повинна 
здійснюватись об’єктивна і справедлива оцінка праці (похвала або критика), але 
все потрібно здійснювати у певному співвідношенні і правильно ставитись до 
помилок, аби працівники не боялися ризикувати і помилятися. 

5. Вирішення проблем відтворення персоналу. Необхідно відзначити тісний 
взаємозв’язок корпоративної культури і мотивації персоналу. Належна і зрозуміла 
система мотивації сприяє позитивному прийняттю будь-яких корпоративних 
розпоряджень. Саме низьким рівнем мотивації пояснюється відсутність лояльності 
співробітників вітчизняних організацій до організацій-роботодавців. 

Оскільки всі перелічені напрями підвищення якості та ефективності розробки 
і прийняття управлінських рішень взаємопов’язані, взаємозумовлені, то і заходи 
щодо усунення проблем, що виникають, повинні бути комплексними. 

Таким чином, в теперішній час перед спеціалістом з методів прийняття рішень 
стоять проблеми, так як багато реальних процесів, які протікають в адміністра-
тивному апараті, набагато складніше тих, для яких вже розроблені аналітичні 
підходи. Процес прийняття управлінських рішень є ключовою ланкою функціону-
вання будь-якого підприємства. Тому необхідно приділяти надзвичайно сильну 
увагу цьому аспекту діяльності організації. Пропоновані напрями підвищення 
якості та ефективності розробки і прийняття управлінських рішень дозволять 
оптимізувати функції управління у підприємницьких структурах. 
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Успішна діяльність будь-якого підприємства неможлива без ефективного 
управління фінансовими ресурсами. Вони мають створити передумови для 
стабільного процесу виробництва та його постійного зростання, що визначає 
конкурентоспроможність підприємства на ринку. 

Фінансові відносини підприємства виникають тоді, коли на грошовій основі 
відбувається формування власних ресурсів підприємства, його прибутків, залу-
чення позичкових джерел фінансування господарської діяльності, розподіл 
прибутків, що утворюються в результаті цієї діяльності, їхнє використання на 
цілі розвитку підприємства. 

Достатній розмір фінансових ресурсів забезпечує: фінансову стійкість, плато-
спроможність, стабілізацію обсягів виробництва, а також можливість його роз-
ширення; високий, але не повний рівень використання виробничих потужностей; 
достатній рівень забезпечення організації матеріальними ресурсами, а, отже, 
здатність в процесі виробництва відшкодувати авансовані фінансові ресурси в 
обсязі, що не буде поступатися використаному. 

Надлишковий обсяг фінансових ресурсів сприяє тенденції збільшення обсягів 
виробництва, розширення асортименту продукції, освоєння нових видів продук-
ції, повного використання існуючих виробничих потужностей, повного забезпе-
чення підприємства необхідними товарно-матеріальними цінностями, що забез-
печить зростання об’ємів фінансових ресурсів, проте може також вести до пере-
витрат та недоцільного їх використання і скорочення обсягів виробництва. 

Утворення власного фінансового капіталу може відбуватися за рахунок 
зовнішніх і внутрішніх джерел власних коштів. До зовнішніх джерел належать 
кошти, що формуються за рахунок особистих внесків і за рахунок можливостей 
фінансового ринку. Це кошти засновників, що вкладаються у статутний капітал, 
кошти, що надходять за рахунок випуску акцій і пайові внески учасників. Також до 
зовнішніх джерел належать кошти, що формуються у порядку розподілу та 
перерозподілу фінансових ресурсів у масштабах економічної системи держави: 
страхові відшкодування, фінансові ресурси державного і місцевих бюджетів, що 
використовуються на безповоротній основі та інша безплатна фінансова допомога. 

До внутрішніх джерел відносяться фінансові ресурси, які формуються в 
процесі виробничо-фінансової діяльності підприємства — це прибуток та 
амортизаційні відрахування. 

Спроможність підприємства досягти успіху на ринку залежить від ефективності 
управління його фінансовими ресурсами. Добре організоване управління є необхідною 
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складовою для їх успішної роботи в умовах жорсткої конкуренції. Склад ресурсів, їх 
обсяг залежать від виду та розміру підприємства, роду його діяльності, обсягів 
виробництва. При цьому їх обсяг тісно пов’язаний з обсягом виробництва, ефектив-
ною роботою підприємства. Чим більший обсяг виробництва і вища ефективність 
роботи підприємства, тим більший обсяг власних фінансових ресурсів і навпаки. 

Наукові дослідження, що проводяться у фінансовій сфері, здійснюються через 
оцінку існуючих теоретичних підходів та глибокий аналіз сучасності. Наслідком 
цього є пошуки раціональних управлінських рішень, що дозволять удосконалити 
існуючі економічні системи шляхом ефективного розподілу та використання 
фінансових ресурсів. 

Отже, фінансові ресурси підприємств — це грошові доходи і нагромадження, які 
формуються у юридичних осіб в процесі їх господарської діяльності за рахунок 
власних, позикових і залучених джерел фінансування і використовуються для фор-
мування активів підприємства, грошових резервів, виконання фінансових зобов’я-
зань, стимулювання працівників, а також для здійснення інших заходів з метою 
забезпечення ефективності розвитку підприємства. 
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68. ПОКАЗНИКИ ВИМІРЮВАННЯ 
ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ 
А.С. Мархай 
Національний університет харчових технологій 

Результативність будь-якої виробничо-господарської та комерційної діяль-
ності залежить від компетентності та творчої активності управлінських кадрів, 
достатньо глибокого знання ними економіки, законодавчої бази та соціальних 
основ господарювання. 

На даному етапі продуктивність праці є важливим планово-економічним 
показником, що характеризує не тільки ступінь використання трудових ресурсів 
на підприємстві, але й рівень ефективності всієї ринкової системи в цілому. Це 
означає, що фундаментальним напрямком розвитку нової ринкової системи 
повинні стати стабілізація вітчизняного виробництва і ріст на цій основі 
продуктивності праці. 

Продуктивність праці — це показник її ефективності, результативності, що 
характеризується співвідношенням обсягу продукції, робіт чи послуг, з одного 
боку, та кількості праці, витраченої на виробництво цього обсягу, з іншого боку. 
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Залежно від прямого чи оберненого співвідношення цих величин ми маємо 
два показники рівня продуктивності праці: виробіток і трудомісткість. 

Виробіток — це прямий показник рівня продуктивності праці, що визна-
чається кількістю продукції (робіт, послуг), виробленої одним працівником за 
одиницю робочого часу, і розраховується за формулою [1, c 258]: 

 VB T  (1) 

де В — виробіток; V — обсяг виробництва продукції (робіт, послуг); Т — затрати 
праці на випуск відповідного обсягу продукції (робіт, послуг). 

Трудомісткість — це обернений показник рівня продуктивності праці, що 
характеризується кількістю робочого часу, витраченого на виробництво одиниці 
продукції (робіт, послуг), і розраховується за формулою: 

 TTM V  (2) 

де ТМ — трудомісткість; Т — затрати праці на випуск відповідного обсягу 
продукції (робіт, послуг); V— обсяг виробництва продукції (робіт, послуг). 

Трудомісткість продукції являє собою витрати робочого часу на виробництво 
одиниці продукції в натуральному вираженні. Показник трудомісткості має 
перевагу перед показниками виробітку: 

– по-перше, він визначає прямий зв’язок між обсягом виробництва і трудо-
витратами; 

– по-друге, застосування цього показника дає змогу пов’язати проблему ви-
міру продуктивності праці з факторами і резервами її збільшення; 

– по-третє, він дає змогу зіставити витрати праці на однакові вироби в різних 
цехах і ділянках. 

Для планування й аналізу праці на підприємстві розраховуються наступні 
види трудомісткості [2, c. 311]: 

– технологічна трудомісткість (Тт) — визначається витратами праці основних 
робітників та розраховується для окремих операцій, деталей, виробів; 

– трудомісткість обслуговування (ТО) — визначається витратами праці 
допоміжних робітників, що зайняті обслуговуванням виробництва; 

– виробнича трудомісткість (ТВ)– складається з технологічної трудомісткості 
та трудомісткості обслуговування, тобто показує витрати праці основних і 
допоміжних робітників на виконання одиниці роботи; 

– трудомісткість управління (ТУ) — визначається витратами праці керівників, 
професіоналів, фахівців, технічних виконавців; 

– повна трудомісткість продукції (ТП)– відображає всі витрати праці на 
виготовлення одиниці кожного виробу. 

Отже, управління продуктивністю праці — це складне комплексне завдання, 
яке є важливим для організацій будь-якої сфери діяльності і масштабу, якщо 
вони планують досягти успіху в конкурентній боротьбі. Реалізація цього зав-
дання залежить від розумної та скоординованої роботи економістів і менеджерів 
на всіх етапах програми. 
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69. ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ 
УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 
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Національний університет харчових технологій 

В умовах ринкових відносин необхідно приділяти увагу вивченню особли-
востей системи управління організацією, оскільки ринок потребує як продуманої 
господарської діяльності, так і надійної теоретичної основи. 

Система управління є формою реального втілення управлінських взаємозв’яз-
ків. Вона включає сукупність усіх служб організації, всіх підсистем та комуніка-
цій між ними, а також процесів, що забезпечують функціонування організацією. 

Сучасний етап розвитку економіки характеризується необхідністю досліджен-
ня системи управління суб’єктами господарювання, причин, що обумовлюють 
внутрішні зміни, та самого характеру цих змін. Особливу увагу слід приділити 
організаційно-правовим формам функціонування підприємства, стратегічним 
підходам діяльності та управління підприємством, а також персоналу, який 
забезпечує злагоджену роботу підприємства та виконання поставлених завдань. 

Існування підприємств різних організаційно-правових форм не заперечує той 
факт, що система управління кожним із них націлена на досягнення бажаного 
результату. Діяльність кожного суб’єкта господарювання здійснюється в умовах 
невизначеності та ризику і залежить від впливу як внутрішнього, так і зовніш-
нього середовища. Зміни у зовнішньому середовищі носять непередбачуваний 
або недостатньо прогнозований характер, що змушує підприємства приймати 
рішення, які могли б зменшити негативний вплив на результати діяльності 
підприємства факторів зовнішнього впливу. 

Підприємство — це відкрита система, яка невпинно саморозвивається і 
самонавчається; зважаючи на це, кожний керівник для досягнення конкретної 
цілі повинен зважати на певні фактори, а саме: універсальну систему управління, 
яка забезпечує оптимальну діяльність підприємства на всіх етапах його розвитку; 
колективну стратегію та виробниче самоврядування; якісну систему підготовки 
та перепідготовки кадрів. 

Ефективне управління повинно ґрунтуватися на системному підході, який 
передбачає: композиції, тобто узгодження спільної і приватної мети; пропорцій-
ності, що визначає високу якість товару на всіх стадіях виробничого процесу 
(внутрішня пропорційність повинна поєднуватись із зовнішньою пропорцій-
ністю, тобто відповідним рівнем розвитку елементів зовнішнього середовища); 
зважання на «вузьке місце», де особлива увага приділяється найбільш слабкому 
елементу системи; онтогенезу, що враховує послідовність стадій життєвого 
циклу підприємства (товару); інтеграції, що спрямовують систему на високий 
рівень організації і дають змогу одержати синергетичний ефект; інформованості, 
що виділяє інформаційне забезпечення як головну вимогу конкурентоспромож-
ності; стійкості, що висуває вимоги до побудови системи (статичний стан) і до її 
функціонування (динамічний стан). 
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Необхідність застосування системного підходу спричинена: ускладненням 
внутрішньої структури об’єктів управління, розширенням і розгалуженням 
зв’язків, швидким і безперервним зростанням обсягу інформації, нестабільністю 
навколишнього середовища, посиленням конкурентної боротьби. 

Головним вектором менеджменту всіх рівнів підприємницького середовища 
повинно бути визначення мотиваційних пріоритетів для подальшого удоскона-
лення управління підприємством. Процес створення системи мотивування в 
управлінні підприємствами неможливий без адаптивного вибору напрямів моти-
вування на різних етапах розробки та реалізації стратегії, а також без передба-
чення ступеня мотиваційних впливів на всіх рівнях менеджменту, які повинні 
забезпечити підвищення ефективності стратегічного управління підприємством. 

На сьогоднішній день склалась досить специфічна тенденція у мотивуванні 
працівників: якщо намагатися підвищити продуктивність праці, не звертаючи 
уваги на потреби та бажання людини, то результат буде недоцільним, але якщо 
всю увагу приділяти людині, то результат буде незадовільним. Саме в цьому 
полягає складність розробки та формування системи мотивування персоналу в 
процесі управління. 

Основними елементами ефективної системи мотивування, що має врахову-
вати керівник при створенні на своєму підприємстві системи мотивування пра-
цівників і які мають бути доступні кожному працівнику, є наступні: комплекс-
ність, справедливість, придатність, дієвість, відкритість, прозорість, реальність, 
різноплановість, автономність, стабільність. 

Єдиним способом розвитку економічних систем є інноваційний. Різноманітні 
інновації не дають змоги конкурентам виявити стратегію підприємства, зберіга-
ючи і підвищуючи його конкурентоспроможність. Інноваційний процес завжди 
спрямований на втілення завершених наукових досліджень і розробок та інших 
науково-технічних досягнень у практичну діяльність. Він забезпечує вдоскона-
лення структури підприємства відповідно до реалізації його цілей, чіткість і 
злагодженість взаємозв’язків підсистем, ефективність системи управління. Це 
неможливо без формування необхідного механізму управління підприємством на 
засадах інноваційного підходу для здійснення процесу створення, втілення та 
розповсюдження технічної, організаційної, інформаційної новизни, яка не тільки 
задовольняє потреби розвитку суспільства, а й стимулює його розвиток у потріб-
ному напрямі. Інноваційний механізм управління підприємством в сучасних 
умовах це є цілісна система основних елементів, які регулюють процес управлін-
ня його інноваційною діяльністю. 

Отже, для підвищення ефективності діяльності підприємств через систему 
управління потрібно використати всі можливі важелі, які позитивно впливати-
муть на розвиток підприємства. 
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Важливу роль у діяльності орагнізацій відіграють менеджери, які відпові-
дають за здійснення управлінських рішень. Для того, щоб успішно здійснювати 
управлінські функції, менеджеру потрібно уміти вести за собою підлеглих. 
Виступаючи в ролях керуючого, дипломата, вихователя, новатора і просто 
людини, менеджер, насамперед, виявляє себе як лідер. Лідерські дії в сучасному 
менеджменті превалюють у всіх сферах дії професійної діяльності керівника 
будь-якого рангу. 

Трудовий процес протікає в соціальних групах, де у кожній конкретній групі 
діє індивід, до якого прислухаються і придивляються інші. Лідер впливає на 
навколишніх головним чином через два соціально-психологічні канали: 

1) за каналом авторитету (члени групи визнають перевагу лідера перед ін-
шими в силу його положення, досвіду, майстерності, освіти тощо); 

2) за каналом харизматичних властивостей (людяність, ввічливість, моральність). 
У реальному житті все це виливається в добровільне визнання винятковості 

лідера, що характеризується наслідуванням, копіюванням його дій і в цілому 
його поведінки. 

У світі склалася так ситуація, що без визнаних лідерів неможливо вижити ні 
підприємницькій, ні іншій організації. Лідерство є видом діяльності, який поряд 
із керівництвом та прийняттям рішень властивий всій системі управління. Якщо 
ефективний керівник однозначно позитивно впливає на ефективність управління, 
то ефективні лідери не завжди є одночасно й ефективними керівниками. Про 
ефективність лідера можна судити з того, якою мірою він впливає на персонал 
організації. Інколи ефективне лідерство (неформальний лідер) може бути 
перепоною досягненню мети організації. 

Між керівництвом та лідерством є певні відмінності. Керівництво — це 
розумовий та фізичний процес, який веде до того, що підлеглі виконують 
рішення керівників і вирішують визначені завдання. Лідерство — це процес, за 
допомогою якого одна особа впливає на членів групи, при цьому не обов’язково 
посідаючи формальну посаду. Посада керівника — це результат свідомої дії 
формальної організації. Лідерами стають не з волі організації і дії лідерів не 
обмежуються рамками повноважень та структур. Дуже часто керівник є лідером 
без будь-якого зв’язку з його посадою в існуючій управлінській ієрархії. Тому 
проблема поєднання функцій лідера і менеджера в одній особі все більш 
привертає увагу теоретиків. 

Згідно з теорією особистих якостей лідерства (теорією великих людей), кращі 
керівники — це ті, котрі мають певний набір властивих усім людям особистих 
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якостей (знання, інтелект, чесність, здоровий глузд, ініціативність тощо). 
Враховуючи необхідність цих рис, люди можуть навчатися виховувати їх у собі й 
ставати хорошими керівниками. Для успішного здійснення лідерства потрібно, 
щоб особисті риси керівника співвідносилися з особистими рисами, діяльністю, 
метою і завданнями його підлеглих. 

Діловим людям незалежно від місця здійснення бізнесу необхідний лідер 
думки, лідер інтуїції, лідер дії, лідер результату. Серед головних рис, які повинен 
мати кожен лідер варто виділити: мистецтво розподіляти ресурси в організації; 
мистецтво бути рівним; мистецтво бути керівником; мистецтво розв’язувати 
конфлікти; мистецтво обробляти інформацію; мистецтво приймати нестандартні 
управлінські рішення; мистецтво самоаналізу; захист підприємця. Лідерів можна 
розподілити за певними типами (табл.). 

Таблиця. Типи лідерів 

Тип лідера Характеристика 
Регламентатор Прагне до повної регламентації роботи підлеглих в посадових інструк-

ціях, приписах, нормативах і ін. 
Колегіал У своїй діяльності відводить важливе місце комісіям, зборам, засіданням, 

нарадам. Тобто вважає, що ефективне управління можна забезпечити 
виключно використанням колегіальних форм прийняття рішень. 

Спринтер Дуже швидко реагує на зміни ситуації, особливо коли вбачає для себе 
можливість зробити ділову кар’єру. 

Об’єктивіст Постійно посилається на об’єктивні фактори, особливо коли має місце 
відставання в роботі. Деяка переоцінка об’єктивних факторів робить 
діяльність лідера малоефективною. 

Волокитник Схильний до бюрократичних прийомів в роботі: кожен папір повинен 
«вилежатися», а кожне рішення — «дозріти». 

Максималіст Працює лише з великими проблемами і не визнає дрібних. 
Організатор Основну увагу приділяє організаційним питанням (добір і розстановка 

кадрів, розробка різних планів і завдань тощо), випускаючи з поля зору 
інші важливі функції управління. 

Клопотун Діяльність характеризується великою різноманітністю, він старається брати 
участь у всіх справах, бути присутнім на всіх засіданнях, відвідати протягом 
робочого дня всі ділянки роботи. Такий керівник не вміє відрізняти головне 
в роботі від другорядного, а тому «тоне» у поточних справах. 

Лідер своєю поведінкою повинен постійно демонструвати чесність, певну 
мужність говорити правду підлеглим, колегам на роботі і вищим керівникам, не 
боятися признатися у здійсненні помилки. 

Отже, ефективному стилю лідерства притаманний високий рівень особистої 
культури керівника-лідера, знання норм міжособистісного спілкування і дотримання 
правил службової етики. Такий лідер шанобливий до людей, особливо до жінок і 
досвідчених працівників, терпляче відноситися до їх потреб, прагнень і запитів, вміє 
радитися з людьми і довіряє їм, критично оцінює власні досягнення. 
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ПІДПРИЄМСТВА 
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Культура надає всеохоплюючий вплив на діяльність підприємства та є однією 
з вагомих конкурентних переваг. 

Термін «організаційна культура» охоплює більшу частину духовного і матеріаль-
ного життя колективу: цінності, ритуали, вірування, моральні норми, звичаї, поведін-
ка, форма одягу персоналу, символіка, інтер’єр та інше. Ці прояви організаційної 
культури присутні на кожному підприємстві і відчутні для кожного працівника. 

Організаційна культура як важлива і необхідна конкурентна перевага 
підприємства існує протягом всього періоду функціонування виробництва, але на 
даний момент керівництво підприємств недостатньо уваги приділяє питанням 
організаційної культури, втрачаються набуті цінності і не створюються нові. 

Окремим питанням особливостей організаційної культури у контексті мене-
жменту присвячені праці відомих закордонних вчених таких, як М.Х. Мескон, 
Е. Метс, Е. Шейн. Д. Коттер і Д. Хескет дотримуються погляду, що «сильно 
розвинена організаційна культура підприємства підсилює координацію, контроль 
і єдність цілей підприємства з цілями працівників»; Л. Аргоут вважає, що вона 
робить вплив на якість, а Д. Руссо відзначає вплив на прибуток. Деякі теоретичні 
основи дослідження організаційної культури висвітлені у працях російських і 
вітчизняних науковців та практиків: М.С. Бобильова, О.С. Віханського, В.А. Стоя-
ова, О.Л. Радченко, Ф.І. Хміль. 

Роль організаційної культури на підприємстві полягає у забезпеченні високої 
прибутковості підприємства за рахунок максимізації ефективності менеджменту 
та якісного поліпшення діяльності підприємства в цілому за допомогою: 

– сприйняття працівників підприємства як рідної домівки; 
– вирішення проблем без конфліктів; 
– вдосконалення управління людськими ресурсами; 
– дотримання встановлених норм поведінки. 
Оскільки організаційна культура впливає на весь особовий склад підприємства 

від вищого до нижчого рівня управління, то необхідно враховувати, що вона відіграє 
певну роль в діяльності та житті кожної людини, а саме: 

– для власника підприємства — це один із способів самореалізації; 
– для команди управлінців — це стимул до самоорганізації і орієнтир для 

дотримання встановленого розпорядку; 
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– для персоналу — умови праці та діяльності на підприємстві. 
Організаційна культура є конкурентною перевагою підприємства настільки, 

наскільки вона є загальноприйнятою, узгодженою, цілісною системою сприйнят-
тя, цінностей, підходів і визначень. Завдання по формуванню організаційної 
культури постійно змінюються та вдосконалюються під впливом факторів 
зовнішнього середовища. 

Організаційна культура підприємства залежить від певних чинників, що виз-
начають її роль у діяльності підприємства, серед яких варто виділити: культуру 
умов праці, культуру міжособистісних відносин, культуру працівників, культуру 
організації виробництва, культуру управління. 

Таким чином, організаційна культура на підприємстві дозволяє провести 
діагностику недоліків в роботі підприємства та виявити причини їх виникнення, 
знайти шляхи вирішення проблем, а також удосконалити діяльність підприємства 
та вистояти в умовах конкурентної боротьби. 
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УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 
Д.О. Стеценко 
Національний університет харчових технологій 

Наради та зібрання — це досить важливий етап діяльності кожного мене-
джера, адже саме завдяки ним відбувається обговорення важливих питань, 
вирішення проблем, таким чином успіх діяльності підприємства значною мірою 
залежить від них. 

Нарада — форма реалізації управлінських рішень, змістом якої є спільна ро-
бота певної кількості учасників управлінської діяльності. Правильно підготов-
лена і проведена нарада є результативною, не набридливою та набагато корот-
шою. Зазвичай засідання та наради проводяться на початку і наприкінці тижня, 
коли спостерігається зниження працездатності щоб не витрачати робочий час. 

Професор А.Т.Єлісеєв виділяє такі види нарад: інформаційна, роз’яснювальна 
(інструктивна), звітна, навчальна (конференція), проблемна. Щодо форм безпосе-
редньої участі керівника та учасників наради, за класифікацією американських 
дослідників, поділяються на такі: диктаторська, автократична, дискусійна, вільна 
(«круглий стіл»), диспетчерська, письмова. 

Для ефективного проведення наради керівнику необхідно: заздалегідь повідомляти 
його учасникам порядок денний; запрошувати на нараду тільки тих, хто пов’язаний з 
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обговорюваною проблемою; стежити за дотриманням регламенту наради: 5 – 7 хвилин 
кожному на виступ, а тривалість наради не повинна перевищувати однієї години; 
говорити чітко і коротко самому і вимагати того ж від виступаючих. 

У процесі проведення наради для створення обстановки ділового і зацікавленого 
обговорення виниклих проблем керівник не повинен: вести телефонні переговори; 
переглядати та підписувати документи; коментувати й оцінювати виступу учасників 
наради; висловлювати свою точку зору по обговорюваній проблемі на початку 
наради; застосовувати негативні формулювання. Це повинно створити атмосферу 
щирого висловлення своєї точки зору учасниками наради. 

Для підвищення ефективності нарад варто використовувати метод «мозкової 
атаки», оскільки: на нараді, проведеній таким методом, забороняється критика 
виступаючих у будь-якому вигляді; слово для виступу на нараді учасники 
одержують у послідовності, зворотній субординації; учасники наради сидять 
поруч, а не навпроти один одного. Цей метод проведення нарад доцільний тоді, 
коли складається надзвичайна, «позаштатна» ситуація, і немає готових варіантів 
її рішення. Завдяки цьому методу створюються обставини, у яких учасники 
наради не бояться висловлювати навіть найфантастичніші ідеї. 

Щодо підготовки самого керівника до наради, то насамперед потрібно поду-
мати про те, яку мету він ставить, проводячи конкретну нараду. Ціль наради — 
це опис необхідного результату, потрібного типу рішення, бажаного підсумку 
роботи (можливі варіанти цілей: попередній обмін думками, підготовка рекомен-
дацій для ухвалення рішення, ухвалення рішення по питанню та ін.). 

Тема наради — це предмет обговорення. Чим більш точно й у потрібному на-
прямку сформульований предмет обговорення, тим більше шансів одержати 
потрібний результат. Теми стають цікавими, коли вони сформульовані конкрет-
но. Виносити на обговорення потрібно тільки ті питання, що не вдається вирі-
шити в робочому порядку. 

Порядок денний наради — це письмовий документ, що розсилається зазда-
легідь учасникам наради і включає в себе наступну інформацію: тема наради; 
ціль наради; перелік обговорюваних питань; час початку і закінчення наради; 
місце проведення; прізвища доповідачів, співдоповідачів, відповідальних за під-
готовку питань; час, відведений на кожне питання; місце і час, де можна 
ознайомитися з матеріалом по кожному питанню. 

Заздалегідь розісланий або оголошений, добре продуманий порядок денний 
наради дає можливість учасникам краще підготуватися і тим самим підвищити їхню 
віддачу на ній. Позапланові наради вибивають з ритму, знижують культуру ділового 
спілкування, позбавляють керівника можливості планувати свій робочий час і 
розпоряджатися їм, зриваючи заплановані зустрічі і справи. Тривалість наради не 
повинна перевищувати 1,5 – 2 годин. Оптимальне число учасників спільних обгово-
рень — 5 – 7 чоловік. Попереднє оповіщення учасників з передачею їм порядку 
денного — важливий елемент підготовки наради. Як додаток до повістки можуть 
розсилатися проекти рішень, тези доповідей, довідки. Питання на нараді не повинні 
залишати сумнівів у тому, чому вони задаються. Питання-пастки отруюють обстановку. 

Головна мета керівника на нараді — знайти з усіх питань порядку денного 
оптимальне рішення за мінімальний час. Для її досягнення він повинен забезпечити 
від кожного учасника і додати конструктивний характер обговоренню в цілому. 
Керівник повинен регулювати спрямованість, діловитість виступів. Наприкінці на-
ради варто коротко підвести підсумки, подякувати учасникам за висловлені 
конструктивні пропозиції, поставити задачі по реалізації прийнятих рішень. 
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Отже, з використанням даних порад проведення нарад буде більш продук-
тивним, менеджер зможе уникнути багатьох конфліктних ситуацій і вислухати 
думки кожного, що дасть можливість забезпечити ефективне прийняття та 
реалізацію управлінських рішень. 
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73. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ 
ЗАКОРДОННИХ МОТИВАЦІЙНИХ 
СИСТЕМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 
Т.О. Таран 
Національний університет харчових технологій 

У всі часи праця була джерелом матеріальних і духовних цінностей, тому 
проблема спонукання людей до праці ніколи не втрачала своєї актуальності. 
Спроби пояснити поведінку людей і сприяти підвищенню мотивації трудової 
діяльності робилися вже на етапах зародження суспільного виробництва. Керів-
ники завжди розуміють, що необхідно спонукати робітника до праці різними 
способами, щоб підвищити ріст продуктивності праці. Мотивація трудової 
діяльності не може бути дієвою без застосування сучасних форм і методів 
матеріального стимулювання персоналу. 

Мотивація персоналу — це процес використання внутрішніх та зовнішніх 
стимулів, за допомогою яких працівників спонукають до активної діяльності, 
щоб досягнути тих чи інших власних та організаційних цілей. Мотиви — це 
внутрішні рушійні сили людини, які впливають на спосіб та результати її діяль-
ності. Варто зауважити, що максимального мотивуючого ефекту можна досягти 
лише тоді, коли є оптимальна система мотивації, що поєднує як матеріальні, так і 
нематеріальні важелі. Стимул — зовнішня спонукальна сила, яка спонукає 
людину діяти для досягнення мети. Стимулом може бути нематеріальна винаго-
рода, але найчастіше — матеріальна. 

В сучасних умовах для забезпечення ефективного функціонування будь-якої 
організації необхідний мотиваційний механізм працівників. Управління людсь-
кими ресурсами, постійне підвищення продуктивності праці, зацікавленості пра-
цівника в кінцевих результатах, набуває особливої значимості і актуальності. 

У різних країнах своя система мотивації. Широке розповсюдження в США 
отримали внутрифірмові програми і допомоги. Компанії пропонують набір пільг, з 
яких працівник може вибирати для себе ті, що йому найбільш підходять в певний 
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час. Серед ефективних методів мотивації праці доцільно відзначити створення для 
робітників компанії «центрів здоров’я» з відповідним устаткуванням, разові премії 
до річниць або відпустки, організація дитячих дошкільних установ. Основним 
предметом управління в Японії є трудові ресурси. Ціль, що ставить перед собою 
японський менеджер — підвищити ефективність роботи підприємства в основному 
за рахунок підвищення продуктивності праці працівників, тоді як у європейському і 
американському менеджменті основною метою є максимізація прибутку, тобто 
одержання найбільшої вигоди з найменшими зусиллями. 

Позитивним досвідом у світовій практиці є те, що усі складові елементи мо-
тивації діють у комплексі, що також є доцільним використовувати і на українсь-
ких підприємствах для підвищення загальної трудової активності працівника. 

Крім того, на основі мотиваційних цілей управлінської політики підприємств 
Європи можна виділити такі критерії: зміцнення почуття спільності працівників 
фірми, виховання кадрів у дусі партнерства; налагодження прямих неформальних 
контактів; сприяння розвитку й індивідуальних навичок працівників, ініціативи, 
творчих засад; відповідність цілей працівників до цілей підприємства; облаштування 
робочого місця, створення виробничої атмосфери, гуманізація умов праці. 

Узагальнивши підходи щодо застосування закордонних мотиваційних систем 
слід виокремити ті, які характерні для впровадження на підприємствах України: 

– поширення застосування нетрадиційних методів матеріального стимулю-
вання персоналу; 

– поширення системи «оплата за кваліфікацію»; 
– індивідуалізації заробітної плати, що базується на оцінці заслуг; 
– використання тарифної системи як інструменту оплати праці залежно від 

складності, умов праці, відповідальності за роботу; 
– впровадження «центрів здоров’я та медичного страхування»; 
– поширення погодинної форми оплати праці. 
Таким чином, сучасна практика зарубіжних та українських підприємств 

свідчить про тенденцію до суттєвих змін в системі мотивації персоналу. Варто 
зазначити те, що на підприємствах України склалися багаторічні традиції, досвід 
матеріального стимулювання персоналу, тому доповнення зарубіжного досвіду 
сприятиме підвищенню ефективності системи мотивації. 
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74. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЕКОЛОГІЇ 
ТА ЕКОНОМІКИ У СУЧАСНОМУ СВІТІ 
О.В. Тоболін 
Національний університет харчових технологій 

Існує ряд актуальних питань щодо обмежених природних ресурсів у світі та 
створення потужної економіки, не забруднюючи навколишнє середовище. Ці 
запитання постають дедалі жорсткіше, адже тиск на навколишнє середовище 
поступово зростає. 

Вплив відходів харчової промисловості на довкілля, а також проблеми 
взаємозв’язку екологічних та економічних аспектів досліджували такі українські 
вчені, як Левандовський Л.В., Лукашевич Є.А., Нікітін Г.О., Диба А.О. 

Ще 20 – 30 років тому екологічні проблеми не були настільки помітними. 
Особливої актуальності вони набули після 2000 р. Ця нова ера екологічних 
проблем глибоко пов’язана з певними галузями науки та техніки. 

Економіка не є виключенням, оскільки вона є найбільшим сучасним рушієм, 
що чинить суттєвий вплив на екологію. Постійний видобуток ресурсів і їх вико-
ристання у виробництві та повсякденному житті призводить до певних наслідків, 
починаючи від підвищення їх собівартості і закінчуючи порушенням еколо-
гічного балансу та шкідливими викидами в атмосферу, де особливо «страж-
дають» підприємства харчової промисловості. 

Виробництво харчових продуктів супроводжується утворенням рідких, газо-
подібних та твердих відходів, що забруднюють гідросферу, атмосферу та ґрунти. 
Але основною проблемою екології харчових виробництв є проблема води. Усі 
підприємства потребують великої кількості води, що використовується безпосе-
редньо в технології основного продукту (пивоварна, спиртова, цукрова галузі), 
для миття обладнання та інших цілей. Більшість цієї води у вигляді забруднених 
стоків виводиться із процесу та надходить у навколишнє середовище. Серед-
ньорічна кількість стічних вод (СВ) на харчових підприємствах становить (м3): 

– на 1 т хлібобулочних виробів — 2,9; 
– на 1 т буряка у виробництві цукру — 1,7; 
– на 1000 дал пива — 76; 
– на 1 т пресованих хлібопекарських дріжджів — 170; 
– на 1000 дал спирту — 1300. 
Значна частина цих СВ представлена сильно забрудненими водами, що характери-

зуються величиною хімічне споживання кисню (ХСК) від 2000 до 60000 мг О2/дм3. 
Основною їх особливістю є високий вміст розчинених органічних речовин. Скидання 
таких вод у міські каналізаційні мережі не дозволяється, а вивід і збирання їх на «полях 
фільтрації» призводить до утворення токсичних речовин, що забруднюють атмосфер-
не повітря на значній території. Крім того під ці споруди необхідно відводити значні 
площі земельних угідь сільськогосподарського призначення. 

Найбільший забруднюючий вплив на довкілля мають м’ясна, цукрова, спир-
това та дріжджова галузі харчової промисловості. 

Пошук шляхів оптимального вирішення проблеми нанесення ушкоджень 
довкіллю харчовими підприємствами дозволить перейти підприємствам харчової 
промисловості на новий технологічний рівень і підвищити показники якості 
продукції. Досвід європейських країн дає зрозуміти необхідність переходу на 
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екологічно-чистий спосіб виробництва, їх підприємства випускають більш якісну 
продукцію та суттєво заощаджують на виплатах по утилізації відходів. 

Наступною актуальною проблемою є відповідно пошук шляхів, що призвели 
би до цього переходу. Серед них варто виділити два можливих шляхи, які 
передбачають вплив з боку законодавства та державних органів. Перший 
передбачає добровільний перехід підприємств на екологічне виробництво та 
заохочення цього процесу з боку держави, підтримка у вигляді пільг та виплат. 
Другий — примус, тобто законодавчо зобов’язати підприємства здійснити такий 
перехід, а за невиконання умов закривати підприємства чи стягувати штрафи. 
Комплексне поєднання зазначених підходів дасть змогу створити реально 
функціонуючий сектор виробників екологічно чистої продукції 

Отже, коли своєчасно розробляти розумні й потенційно ефективні інстру-
менти екологічної політики, то вони можуть і не реалізовуватися в повному 
обсязі на практиці і не здійснювати очікуваного позитивного впливу на 
економіку й ситуацію в суспільстві. Вони повинні оперативно реалізовуватися в 
повному обсязі на практиці з метою досягнення очікуваного позитивного впливу 
на економіку й загальну ситуацію в суспільстві. Тому цілеспрямоване державне 
управління в цій сфері повинне враховувати еколого-економічні потреби кожної 
людини і всього суспільства в цілому. 
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75. КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ УПРАВЛІНСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК 
Є.В. Чазов 
Національний університет харчових технологій 

Оскільки останнім часом жінки почали активно підніматися сходинками 
менеджменту, тема жінок та чоловіків у бізнесі не перестає бути актуальною. 
Дослідження показали, що в той час як чоловіки і жінки однаково ефективні в 
конкретних сферах, їх ефективність найчастіше залежить від того, як у бізнес 
середовищі поєднується і стать, і стиль управління. 

Саме життя опосередковано свідчить, що в чоловіка є вроджена схильність до 
лідерства, а жінкам цього бракує. Сучасні наукові дослідження доводять, що за 
рівнем організаторських та лідерських здібностей статі не відрізняються. 

При прийнятті рішення у керівника-чоловіка значно рідше виникає потреба у 
проголошенні проблеми. Чоловіки схильні приймати рішення після самостійного 
мовчазного обмірковування на відміну від жінок. 
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Багато зусиль було зроблено з точки зору визначення балансу між чоловічими 
і жіночими якостями управління. Так, жіночий стиль управління, як правило, 
включає в себе більше наставництва та коучингу, що досить сприятливо 
сприймається переважно в жіночих професіях, у той час як для чоловіків більш 
типовим є стиль жорсткого управління та контролю, який добре прийнятий в 
професіях, де в основному переважають чоловіки. 

В таблиці наведені основні відмінності в управлінській діяльності чоловіків і 
жінок, що займають керівну посаду. 

Таблиця. Гендерні відмінності в управлінській діяльності 

Характеристики Чоловіки Жінки 
Спосіб подолання перешкод Інтелект, сила Хитрість, спритність 
Орієнтованість на проблеми Перспективна Поточна 
Спрямованість На задачу На міжособистісні відносини 
Потреба в емоційних стимулах Знижена Підвищена 
Основа рішень Розум Почуття 
Характер Замкнутий Відкритий 
Ставлення до зовнішнього світу Реалістичне Ідеалізоване 
Поведінка Стримана Емоційна 
Тип мислення Словесно-логічний Наочно-дієвий 
Об’єкт уваги Зміст Форма 
Спостережливість і точність Знижені Підвищені 
Орієнтованість Ділова Особиста 
Ставлення до інших Прямолінійність Гнучкість 
Дія словесного заохочення Розслаблююча Збудлива 
Реакція на критику Агресивна Спокійна 

Порівнюючи особливості жіночого і чоловічого стилів управління, можна го-
ворити про те, що жінка-керівник часто управляє більш успішно, ніж чоловік. 
Нерідко результатом управлінської діяльності жінки є створені на підприємстві 
стабільні умови праці для підлеглих, адаптовані до прийнятих в суспільстві нормам. 

За соціальними якостями жінки і чоловіки подібні, проте не ідентичні. При 
цьому наявні відмінності зумовлені більшою мірою соціально-культурними 
впливами, ніж природним добором. 

Між чоловіками і жінками топ-менеджерами українського бізнесу спостеріга-
ється така тенденція: і жінки, і чоловіки, як правило, показують свої управлінські 
навички та стилі, які найкраще імпонують поняттю «стиль боса» з метою 
показати, що гендерні особливості не слід вважати ключовим фактором відмін-
ностей між чоловіками і жінками. 

Етика взаємин чоловіків-менеджерів побудована на ієрархії, субординації. 
Якщо жінка-менеджер переймає маскулінний тип керівництва та імітує типово 
чоловічий стиль роботи, вона приречена на конфлікти, авторитаризм і дегума-
нізацію стосунків. 

Те, що жінки трохи по-іншому дивляться на світ і ведуть себе по-іншому, 
вважається якраз перевагою, а не слабкою стороною жінок в бізнесі та насправді 
є запорукою успіху. 

Дослідження стилів менеджменту підтверджують: жінки-управлінці досяга-
ють успіхів завдяки жіночим рисам — пріоритету гуманних стосунків, людяному 
ставленню, чуйності, зацікавленості долею людей. 
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Корпоративні культури багатьох підприємств стануть багатшими на нові підходи 
до мотивації і розвитку персоналу, якщо бізнес складатиметься з успішних і 
мотивованих жінок-лідерів. Якщо топ-менеджмент компанії складається з жінок-
керівників, то це ніяк не впливає на ефективність ведення бізнесу чи на жорсткість 
умов праці, оскільки сучасні жінки-керівники навчені всім інструментам управління, 
де використовується і постановка цілей, і мотивація тощо. 

Отже, ідеальних керівників не існує, тому не існує універсального показника 
ефективності роботи керівника, оскільки не існує точної моделі особистісних 
якостей успішного лідера. Головне — знайти такого керівника, з яким можна 
спрацюватися, враховуючи його сильні та слабкі сторони. І хоча кожен керівник 
по своєму стилю і особливостях індивідуальний, проте як чоловік-керівник, так і 
жінка-керівник мають певні психологічні особливості, які або покращать, або 
погіршать життя та роботу в організації. Тому, влаштовуючись на роботу, 
необхідно враховувати всі особливості та тонкощі керівника, щоб правильно 
будувати із ним стратегію взаємовідносин і мінімізувати кількість конфліктних 
ситуацій, і тільки тоді відносини з керівництвом стануть одним із ключових 
факторів комфортного перебування в організації. 

Отже, «чоловічий» і «жіночий» стиль управління є дуже умовним, все зале-
жить не від статі менеджера, а від його освіти, управлінського досвіду, людських 
якостей, захопленості справою. 
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76. КОУЧІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ 
РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ 
Є.І. Яременко 
Національний університет харчових технологій 

Коучинг є одним з найбільш популярних інструментів розвитку топ-мене-
джменту, кадрового резерву і потенціалу працівників у світі, тому попит на нього 
постійно зростає. В Україні з коучингом тільки знайомляться. Він знаходиться на 
етапі становлення і бурхливого розвитку інтересу до нього. Однак, за даними 
дослідження AmpluaInsights, основною проблемою, яка постає перед компаніями, є 
вибір кваліфікованого коуча. Ситуація ускладнюється ще й тим, що коучів 
з’являється все більше, але якість послуг, які ними надаються, не завжди висока. 

Слово коучинг, як і багато інших новітніх термінів, є іншомовного похо-
дження, не відображає суті самого поняття, що часто призводить до нерозуміння 
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та його спотворення. Етимологічно слово коучинг походить від англійського 
«coach», яке на початку 90-х рр. XIX ст. увійшло в спортивний лексикон як назва 
спортивного тренера, а згодом стало означати будь-яку діяльність, пов’язану з 
навчанням, тренуванням, направленням, допомогою. Згодом, поняття коучингу 
було введене в бізнес. 

Помилковою є думка, що коуч — це викладач, вчитель, який не вибрав викла-
дання основною професією і тепер реалізує себе в цій сфері. Основна відмінність 
коуча від викладача в тому, що коуч не дає готових рішень чи правильних порад. 
Тімоті Геллвей визначив суть коучингу як розкриття потенціалу людини з метою 
максимального підвищення її ефективності. Коучинг не вчить, а допомагає 
вчитись. Це мистецтво створення за допомогою спілкування та поведінки середо-
вища, яке полегшує просування людини до бажаних цілей так, щоб воно 
приносило задоволення. Іншим класиком коучингу є Джон Уітмор, який визначає 
його як засіб сприяння, допомоги іншій людині в пошуку його власних рішень 
або його просування в будь-якій складній ситуації. 

Коучинг принципово відрізняється від менторства, інструктування, наставництва. 
Він концентрується на майбутніх можливостях, а не на минулих помилках. 

У підприємницькому середовищі коучинг може допомогти удосконалити 
власне діяльність, якою займається підприємство, мотивувати працівників, роз-
крити їхній потенціал, знайти нові напрямки розвитку. 

Основними перевагами застосування бізнес-коучингу в організаціях є: 
– формування ефективних робочих команд; 
– визначення конкурентних переваг компанії; 
– підвищення рівня мотивації персоналу; 
– раціональне управління часом; 
– систематизація знань в організації; 
– відпрацьованість швидкої реакції на критичну ситуацію в організації; 
– сприяння самостійності персоналу в пошуку власних рішень та баченні ситуації; 
–зростання рівня довіри між адміністрацією та іншим персоналом підприємства 

внаслідок покращення комунікацій та підвищення рівня делегування повноважень; 
– збільшення результативності поставлених завдань; 
– підвищення рівня особистісної і корпоративної репутації; 
–спрямованість на майбутнє тощо. 
Щодо недоліків коучингу, то варто відзначити те, що думка коуча може дещо 

відрізнятись від думки власників бізнесу та керівників, що може призвести до 
внутрішніх конфліктів. 

Малим та середнім компаніям потрібно зважено обдумувати застосування коу-
чингу, тому що не завжди результат виправдовує затрати. Однак зарубіжний досвід 
свідчить про ефективність застосування коучингу в управлінні персоналом. 

Таким чином, у нашому розумінні коучинг є феноменом освітнього процесу, 
що побудований на мотивуючій взаємодії, в якому коуч створює спеціальні 
умови, спрямовані на розкриття особистісного потенціалу людини, досягнення 
ним значних для нього цілей в оптимальні терміни в конкретній галузі. 
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77. ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ 
НА ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО 
ГОСПОДАРСТВА 
О.М. Гладчук 
Національний університет харчових технологій 

Сьогодення ставить перед підприємствами ресторанного господарства нові 
вимоги для ефективного функціонування в сфері послуг. За умов підвищеної 
конкуренції в даній сфері постійне вдосконалення якісного обслуговування 
сприяє покращенню сервісу, що призводить до збільшення кількості споживачів, 
росту рентабельності та прибутку. 

У працях сучасних дослідників П’ятницької Г.Т., Аветисової А.О., Левчен-
ко М.М., Нечаюк Л.І., Нечаюк Н.О. та ін. [1 – 3] поняття «якість» у процесі 
розвитку та удосконалення підходів до його визначення зазнало відчутних змін. 

Якість ресторанних послуг є нагальною проблемою і потребує уваги як на 
макрорівні, так і на рівні територіального дослідження. В даних умовах виникає 
необхідність пошуку і розробки нових форм і методів управління якістю сервіс-
них послуг в ресторанному бізнесі, подолання безсистемності управління, фор-
мування систем управління якістю ресторанних послуг. 

Одним з основних напрямів формування стратегічних конкурентних переваг є 
надання послуг більш високої якості в порівнянні з конкурентами. Ключовим є 
надання послуг, які б задовольняли, і перевершували очікування цільових спожи-
вачів. Очікування споживачів формуються на основі досвіду, що вже є у них, а 
також інформації, що отримується за прямими (особистими) або за масовими 
(неособистими) каналами маркетингових комунікацій. Якщо уявлення про 
надану послугу не відповідає очікуванням, клієнти втрачають будь-яку цікавість 
до закладу, якщо ж відповідає або перевершує їх очікування, то вони можуть 
знов звернутися до такого виробника послуг [4]. 

Якість є комплексним поняттям, що характеризує ефективність усіх сторін 
діяльності: розробку стратегії, організацію виробництва, маркетингу тощо. Най-
важливішою складовою всієї системи якості є якість продукції, процесу обслуго-
вування. Якість обслуговування — це досить складна категорія, що характери-
зується сукупністю умов, які надають замовнику під час отримання послуги 
максимально зручні обставини при мінімальних витратах часу. 

Управління якістю — це скоординоване функціонування, котре зводиться до 
спрямування та контролювання діяльності організації щодо забезпечення якості 
послуг чи товарів. Якісне обслуговування в ресторані не лише одна з конкурент-
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них переваг, але і новий стандарт, за яким клієнти визначають якість послуги або 
товару. Ресторан, що зумів надати споживачам найкращий сервіс, отримує 
найсильнішу конкурентну перевагу. 

Кожен напрямок сервісного бізнесу повинний мати свою базу критеріїв якіс-
ного обслуговування — формалізовані стандарти галузі. Для ефективної роботи 
цієї сфери потрібна програма контролю виконання стандартів та наявність 
зворотного зв’язку клієнта і персоналу. 

Регулярний контроль якості обслуговування потрібен за таких умов [3]: 
– мережа лінійних підрозділів компанії велика і продовжує зростати; 
– процес обслуговування нескладний: потреби споживачів і сценарії обслуго-

вування стандартні; 
– послуги надаються масово, великий потік споживачів; 
– компанія показує якість обслуговування як одну з своїх переваг; 
– конкуренція компаній в сфері цін чи асортименту зміщується в сферу якості 

обслуговування. 
Забезпечення поліпшення якості обслуговування — це досить важкий і 

тривалий процес. Його успішність залежить від зрілості фахівців з менеджменту, 
залучення професіоналів для виконання вузьких специфічних задач, а також 
ретельного планування для забезпечення якісного обслуговування. 

Ресторанна сфера одна з високорентабельних галузей світової економіки у 
ХХІ ст. стає провідним напрямом економічного і соціального розвитку України. 
Останнім часом заклади ресторанного господарства, приділяючи увагу нововве-
денням та намагаючись здивувати споживача, ігнорують найголовніше — куль-
туру обслуговування, високоякісний сервіс, а для залучення додаткових спожи-
вачів потрібен системний підхід, що дозволить об’єднати всі напрями та підходи, 
стандарти та напрацювання у певну систему для забезпечення якісного обслуго-
вування та задоволення усіх вимог клієнтів. 
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78. МЕХАНІЗМ ЦІНОУТВОРЕННЯ 
В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО 
ГОСПОДАРСТВА 
А.М. Цигоняко 
Національний університет харчових технологій 

Одним із визначальних факторів забезпечення успішного функціонування 
підприємств ресторанного господарства та формування оптимальних результатів 
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їх діяльності є належним чином розроблена цінова політика. У діяльності таких 
підприємств мають місце усі фази розширеного відтворення: виробництво, 
розподіл, обмін та споживання. Основною передумовою здійснення кругообігу 
господарських засобів виступає виробничий процес. 

Організація виробничого процесу у закладах ресторанного господарства най-
більш подібна до діяльності підприємств харчової промисловості, за винятком 
притаманних досліджуваній галузі ознак: 

– по-перше, заклади ресторанного господарства здійснюють виготовлення страв, 
які не підлягають довготривалому зберіганню, а відтак залишки незавершеного 
виробництва практично відсутні; 

– по-друге, виготовлення страв здійснюється на замовлення конкретного споживача; 
– по-третє, підприємства ресторанного господарства несуть додаткові 

витрати, пов’язані з оформленням та реалізацією страв власного виробництва й 
закуплених товарів. 

За характером збутового процесу на підприємствах ресторанного господарст-
ва операції з продажу продукції власного виробництва та закуплених товарів 
схожі з роздрібною торгівлею з тією відмінністю, що у закладах харчування 
окрім реалізації зазначених активів здійснюється їх споживання із наданням 
комплексу супутніх послуг. 

Ціноутворення у досліджуваній галузі має певні особливості. Враховуючи те, 
що на підприємствах ресторанного господарства сполучені процеси виробництва 
і реалізації власної продукції, напівфабрикатів і товарів, здійснити розрахунок 
собівартості продукції власного виробництва досить складно [2]. Ця проблема 
прямо впливає і на процес ціноутворення, хоча ціни на страви власного вироб-
ництва і належать до роздрібних, однак методика їх встановлення відрізняється 
як від оптової, так і роздрібної торгівлі. Зазначене пояснюється тим, що в 
ресторанному господарстві формування ціни здійснюється із використанням 
методів, які притаманні виробничим та торгівельним підприємствам. 

Задля обґрунтованого процесу формування цін у ресторанному господарстві 
слід розмежувати порядок визначення облікової ціни. 

1. На товари, що придбані з метою їх наступного перепродажу. Вважаємо, що 
на придбані товари необхідно встановлювати таку ціну, яка б покривала понесен-
ні витрати на їх придбання й реалізацію, а також забезпечувала отримання 
оптимального прибутку. Тому до таких товарів необхідно застосовувати ціни з 
врахуванням методу повних витрат. 

2. На сировину та продукти сільськогосподарського призначення, що придба-
ні з метою їх відповідної переробки для виготовлення страв власного вироб-
ництва. Відмінною рисою калькулювання у ресторанному господарстві є те, що 
повна собівартість продукції власного виробництва не визначається, натомість на 
підставі калькуляційної картки обчислюється реалізаційна ціна. В практичній 
діяльності підприємств ресторанного господарства виділяють такі методи 
визначення реалізаційних цін: 

– калькуляційний (традиційний) метод, за яким реалізаційна ціна продукції 
власного виробництва визначається шляхом калькулювання спожитого сировин-
ного набору. На процес калькулювання впливатиме вид цін (купівельні, про-
дажні), а також одиниці виміру сировини; 

– кон’юнктурний (ринковий) метод — передбачає встановлення реалізаційної 
ціни на страви власного виробництва в залежності від рівня попиту на них та 
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купівельної спроможності споживачів. При цьому, для визначення собівартості 
продукції та контролю за відповідністю дотримання закладки сировинного 
набору у готову страву необхідно одночасно застосовувати елементи традицій-
ного калькулювання; 

– комбінований метод — синтезує принципи традиційного та ринкового 
методів. Як зазначає [1], «характерними особливостями підприємств, які прова-
дять ресторанний та готельний бізнес є суттєва капіталомісткість їх діяльності з 
надання послуг та висока технологічна оснащеність праці». Тому за комбіно-
ваним методом ціна продукції власного виробництва окрім базових витрат 
повинна враховувати клас закладу харчування; складність приготування страви, 
її винятковість; вартість та якість сировинного набору. Разом з тим, сформована 
ціна повинна бути гнучким інструментом маркетингу і враховувати можливу 
систему знижок, бонусів та заохочень. 

Отже, одним із ключових завдань менеджерів закладів ресторанного госпо-
дарства є налагодження економічно-доцільного процесу встановлення ціни на 
продукти власного виробництва та товари, призначені для безпосередньої реалізації 
споживачам. Обґрунтована цінова політика будь-яких підприємств є передумовою 
ефективного формування бюджетів продаж, виробництва та закупівель, з метою 
забезпечення прогнозованого результату діяльності суб’єктів господарювання. 
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В Україні особливе місце займають трансформаційні процеси в сфері управ-
ління процесом обслуговування на підприємствах ресторанного господарства, 
адже сучасна економічна ситуація загострює конкуренцію на ринку ресторанного 
господарства. Особливо гострою постає проблема підтримки лояльності спожи-
вачів та пошук методів її вирішення. Тому підприємства ресторанного госпо-
дарства повинні вивчати структуру попиту на свої послуги — визначати потреби 
споживачів задля їх майбутнього задоволення. 

Рівень функціонування даного ринку послуг стає одним з вагомих показників 
соціально-економічного розвитку суспільства. Це, в свою чергу, зумовлює необ-
хідність створення сервісної системи обслуговування, запровадження та розвиток 
якої є об’єктивною умовою для конкурентоспроможного функціонування підпри-
ємств ресторанного бізнесу. 

Однією з найактуальніших проблем є розробка схеми впровадження системи 
управління якістю на підприємстві та дослідження факторів якості, які формують 
основні аспекти надання основних і додаткових послуг підприємствами ресто-
ранного господарства. 
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Покращення якості у повсякденній практиці здійснюється шляхом створення 
та впровадження на підприємствах ресторанного бізнесу відповідних систем 
управління якістю. Система управління якістю — це нова філософія якості, яку 
можна визначити як регламентовану нормативними документами сукупність 
взаємопов’язаних організаційних, технічних, економічних, соціальних та ідеоло-
гічних заходів, методів і засобів, спрямованих на встановлення, забезпечення, 
підтримку та відновлення необхідного рівня якості продукції при її плануванні, 
виготовленні та збуті. 

Система управління якістю є частиною загальної системи управління підпри-
ємства, котра спрямована на досягнення результатів відповідно до цілей у сфері 
якості і на задоволення потреб, очікувань або вимог зацікавлених сторін. У 
ринкових умовах господарювання можна говорити про те, що конкуренція 
підприємств — це конкуренція їх систем якості. 

Наявність системи управління якістю дозволяє підприємству та його замов-
никам бути впевненими у тому, що: 

– вимоги замовників досліджуються та реалізуються послідовно на всіх 
стадіях виробничого циклу; 

– реалізація вимог замовників відбувається у встановлений термін, з встанов-
леними витратами та з виконанням встановлених вимог виробничого процесу; 

– виробничі процеси підприємства удосконалюються, адаптуючись до зов-
нішніх умов, що постійно змінюються. 

Система управління якістю повинна бути розроблена як інструмент управ-
ління підприємством відповідно до ринкових умов. Вона має бути комплексно 
функціональною, інтегрованою у споживчу якість через відповідність, врівнова-
женість попиту і пропозиції. 

Серед найважливіших факторів, що визначають ефективність системи управ-
ління якістю на підприємствах ресторанного бізнесу, є гарантії високої якості 
надання послуг, які максимально відповідають попиту не лише на сучасний, а й 
на більш віддалений період. 

Сучасне управління якістю на підприємстві повинне оптимально сполучати 
дії, методи і засоби, що забезпечують, з одного боку, виготовлення продукції, що 
задовольняє поточні запити і потреби ринку, а з іншого боку — розробку нової 
продукції, здатної задовольняти майбутні запити і потреби ринку. 
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80.ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 
У РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ 
А.А. Павленко 
Національний університет харчових технологій 

За умов загострення ринкової конкуренції та зменшення рівня платоспромож-
ності споживачів втрати підприємств ресторанного бізнесу від неефективного 
менеджменту стають особливо відчутними. Одним з основних шляхів удоскона-
лення управління є прийняття обґрунтованих рішень, що потребує відповідного 
інформаційного забезпечення. Треба відзначити, що розробки щодо створення 
системи інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень у мере-
жах ресторанного господарства майже відсутні. 

Для визначення інформаційних потреб управлінського персоналу необхідно 
використовувати методичний підхід, який полягає в проведенні аналізу посадо-
вих обов’язків менеджерів різних рівнів, визначенні управлінських рішень, що 
приймаються ними в межах делегованих повноважень, та на основі цього 
формування необхідної інформаційної бази. 

Визначення інформаційних потреб управляючого мережею на стратегічному 
рівні здійснюється у певній послідовності. Основні посадові обов’язки управляю-
чого на стратегічному рівні: розробка та затвердження організаційної та фінан-
сової структур, забезпечення контролю виконання рішень ради засновників, 
здійснення управління стратегічним розвитком підприємства тощо. Основні 
стратегічні рішення: затвердження бізнес-процесів та центрів відповідальності 
мережі, вибір концепції закладів і методів моніторингу стратегії. 

Інформаційне забезпечення прийняття стратегічних рішень повинно включати 
дані щодо обґрунтованості обраної стратегії та ходу її виконання. Для цього 
пропонується формувати аналітичні звіти, в яких розкривається інформація: 

– про оцінку впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на розвиток мережі 
ресторанів; 

– про стратегічне положення та оцінку подальших дій менеджменту мережі 
ресторанів; 

– про результати конкурентного аналізу щодо положення мережі в ринковому 
середовищі; 

– про стратегічні альтернативи мережі ресторанів та рекомендації стосовно 
вибору та реалізації обраної стратегії; 

– про рівень виконання стратегії ресторану на підставі досягнення страте-
гічних показників діяльності мережі за такими напрямами: персонал, внутрішні 
бізнес-процеси, споживачі та фінанси. 

Визначення інформаційних потреб при прийнятті тактичних рішень також 
вимагає використання методичного підходу. Так, основними обов’язками 
управляючого мережею на тактичному рівні є: 

– аналіз та реалізація пропозицій щодо впровадження передового вітчизня-
ного та зарубіжного досвіду роботи ресторанів; 

– управління виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю; 
– забезпечення дотримання законності діяльності підприємства при здійсненні 

його господарсько-економічних зв’язків, використання правових засобів для 
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фінансового управління і функціонування в ринкових умовах, зміцнення 
договірної та фінансової дисципліни, регулювання соціально-трудових відносин, 
забезпечення інвестиційної привабливості підприємства з метою підтримки та 
розширення масштабів діяльності. 

Виходячи з функціональних обов’язків управляючого мережею, основні так-
тичні рішення, які він приймає, лежать у площині формування та затвердження 
бюджетного звіту про прибуток, а також загальної координації роботи мережі. 
Отже, інформаційна база, що необхідна для прийняття зазначених рішень, має 
містити відомості про: показники операційних бюджетів мережі та їх виконання; 
діяльність всіх структурних одиниць, бізнес-процесів та центрів відповідальності. 
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81. СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ 
ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ РИСКАМИ 
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
Е.В. Позднякова 
УО «Белорусский государственный аграрный 
технический университет», г. Минск 

На данный момент в мире разработано довольно большое количество спе-
циализированных программ для оценки риска: Raft Radar, HSBC, OpRisk, Aptius, 
Oracle Risk Manager, Risk Dimensions и др. [1, 2]. Приведенные программные 
продукты ориентированы, прежде всего, на финансовый сектор и для их 
внедрения требуются значительные денежные и временные ресурсы. Более 
специализированная и не столь дорогостоящая программа по риск-менеджменту 
представлена российским разработчиком ISG. ISG имеет программу комплекс-
ного управления рисками для промышленных предприятий. Данная программа 
позволяет оценивать риски по нескольким методикам: экспертным, с помощью 
вопросника, методом статистического учета качественных и стоимостных 
параметров. На рынке присутствуют продукты по автоматизации управления 
непосредственно конкретных отраслей. Например, отраслевое решение «ЛАНИТ. 
Мясопереработка» разработано специалистами группы компаний ЛАНИТ на 
основе программного продукта Microsoft Axapta и предназначено для предпри-
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ятий мясной промышленности. Данные решения имеют и недостатки. Самым 
важным является то, что системы являются расчетными моделями, не представ-
ляя ни одного алгоритма оптимизации. Продукты не имеют ни визуальных 
(графических), ни аналитических средств сравнения различных проектов. Пакеты 
«не различают» пользователей, рассчитывая набор выходных показателей в 
целом для проекта, тогда как для инвестора и реципиента или другого участника 
проекта они будут различны. Наконец, рассматриваемые системы являются 
«статическими» в том смысле, что рассматривают заранее, экзогенно заданные 
издержки, инвестиционные затраты, программу реализации и т. д. в отличие от 
«динамических» систем, допускающих автоматическую корректировку показате-
лей на t-ом шаге в зависимости от значений показателей (тех же или других) на 
предыдущих шагах [3, 4]. 

В Республике Беларусь стране внедрение комплексных автоматизированных 
систем управления рисками на перерабатывающих предприятиях пока не полу-
чило широкого распространения. Это связано с тем, что до недавнего времени 
отсутствовали специализированные программные продукты. Кроме того, для 
полного цикла внедрения автоматизированной системы управления рисками 
необходимы значительные денежные, временные и кадровые ресурсы, изыскать 
которые многие предприятия пока не готовы. Однако значимость рискового 
фактора для сохранения конкурентоспособности постоянно растет, а вместе с тем 
увеличивается необходимость в оценке и управлении хозяйственными рисками. 

Так, можно предложить использовать уже существующие неспециализирован-
ные программные продукты для оценки различных аспектов рискованных 
ситуаций. При организации системы управления рисками можно, например, 
использовать информационно-аналитические системы поддержки и принятия 
решений, такие как, AssistantChoice. Рассмотрим в качестве примера риск выбора 
поставщика сырья для УП «Минский мясокомбинат». У предприятия есть воз-
можность организации поставок сырья по нескольким каналам с различными 
условиями. Мясокомбинат имеет свои требования — критерии, по которым 
принимает решение о сотрудничестве. Критерии, по которым оценивают постав-
щиков будут являться факторами риска. Используя Assistant Choice, можно 
оценить выбранные критерии в закладке «Оценка критериев» по степени важ-
ности, а альтернативы — в закладке «Оценка альтернатив». Оценка критериев и 
альтернатив производится по 10-ти балльной шкале, значения оценок 
поясняются в нижнем поле окна. В закладке «Результат» отобразится результат 
анализа: какая альтернатива является наиболее приемлемой. В нашем примере 
это альтернатива «А». Приняв решение о сотрудничестве с поставщиком «А», 
который предлагает более выгодные условия, УП «Минский мясокомбинат» 
будет функционировать с минимальным уровнем риска. 

Также преимуществом программы является простота в использовании и 
подробные рекомендации к действиям на полях. Однако, предложенный вариант 
оценки риска, как и рассмотренные ранее специализированные программные 
продукты, могут использоваться лишь для решения какой-либо конкретной 
задачи и не охватывают все процессы, происходящие на предприятии. 
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24.2. ПІДСЕКЦІЯ ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВ 

ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
 
Голова підсекції — проф. А.О. ЗАЇНЧКОВСЬКИЙ 
Секретар підсекції — доц. Н.Я. СЛОБОДЯН 

Ауд. В-502 

1. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПІДПРИЄМСТВ 
З ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА 
ТА МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ 
І.В. Новойтенко 
Національний університет харчових технологій 

Незважаючи на скорочення обсягів виробництва молока як сировини, Україна 
займає 11-е місце серед світових лідерів з виробництва молока та молочної 
продукції за обсягами виробництва молока (12 млн. тон) і 20-е місце за випуском 
молочних продуктів. 

В обсязі реалізованої продукції харчової промисловості України в останні 
чотири роки молочна галузь становить близько 17 % і займає третє місце після 
виробництва напоїв (24,3 %) та виробництва інших харчових продуктів, який є 
сумарним показником (21,7 %). 

Виробництво молочної продукції — це той вид економічної діяльності, на 
який протягом останніх років припадала найбільша кількість підприємств, що 
створювали і впроваджували нові або вдосконалені види інноваційної продукції. 
До числа новинок відносять товари з додатковою користю, так звані біозбагачені. 
При цьому різні категорії продукції не завжди об’єднані одним брендом — звідси 
широкий спектр брендів, упаковок і цін на молочні продукти. Як наслідок, 
значна «продуктово/пакувальна/цінова» варіативність — це одна з ключових 
характеристик ринку молочних продуктів. 

Специфікою ринку молокопродуктів є високий рівень регіональності. Не 
дивлячись на те, що продукція крупних гравців добре представлена на 
національному рівні, в кожному окремо взятому регіоні, як правило, є свій 
«локальний» лідер. Це пояснюється тим, що для споживача надзвичайно 
важливо, щоб молочна продукція була вироблена в регіоні її продажу. 
Переваги споживачів на користь регіональних брендів впливають на 
формування бізнес-стратегій крупних компаній, які розширюються за рахунок 
поглинання регіональних виробництв. 

Актуальним для українських переробних підприємств залишається питання 
підвищення вимог до якості молока та молочних продуктів. Із вступом до СОТ, 
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гармонізація вітчизняного законодавства та ЄС потребує від переробних 
підприємств перейти на використання стандартів якості та безпечності продукції 
європейського рівня. Так, міжнародні вимоги з якості та безпечності молока та 
молокопродуктів стосуються гігієни харчових продуктів, ветеринарного контро-
лю за виробництвом, гігієни кормів, умов утримування тварин, і передбачають 
контроль з боку держави та виробника за виробництвом молока та молочної 
продукції на всьому ланцюгу — «від ферми до столу». 

На даному етапі дотримуватись таких умов більшості вітчизняних підпри-
ємств, що не мають власних товарних ферм або коопераційних зв’язків з ними, 
перешкоджає стан сировинної бази, що унеможливлює контроль за дотриманням 
санітарних умов утримання тварин, збалансованості раціону їх годівлі, гігієни 
доїння тощо. За даними Державної служби статистики, 65 % сировини на 
переробні підприємства надходить із особистих селянських господарств, решта 
35 % — із сільськогосподарських підприємств [1]. 

З метою адаптації законодавства України до вимог СОТ та усунення техніч-
них бар’єрів у торгівлі молоком та молочними продуктами, підвищенню конку-
рентоспроможності вітчизняного молока та молочних продуктів та запобіганню 
недобросовісної конкуренції було розроблено Проект технічного регламенту 
«Вимоги до молочних продуктів» [2]. 

Не менш вагомою невирішеною проблемою залишається енергоємність 
виробництва молока та молочних продуктів. В структурі виробничих витрат 
молокозаводів витрати на електроенергію складають близько 10 %, що залежить від 
асортименту продукції, завантаженості виробництва, технічного рівня основних 
виробничих засобів. В країнах-членах ЄС витрати на енергоресурси становлять лише 
0,8 – 2 %. Вирішення даної проблеми можливо шляхом використання на 
молокопереробних підприємствах когенераційних технологій та технологій три 
генерації для вироблення власної дешевої електроенергії, теплової енергії спалення 
природного газу з максимальною ефективністю в когенераційних газо поршневих 
установках та перетворення останньої в холодоутримувач для використання в 
технологічних виробничих процесах молокозаводу [3]. 

Невирішеною проблемою залишається цінова, адже на шляху від виробника до 
споживача молоко та молочна продукція проходить через кілька посередників: 
оптових покупців сировини, торгових посередників, через які торговельні мережі 
погоджуються купувати продукцію, при чому й останні також встановлюють 
торговельну націнку. 
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2. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ 
СИСТЕМИ АНТИКРИЗОВОГО 
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 
А.В. Хорошун 
Національний університет харчових технологій 

На сучасному етапі розвитку економіки існує висока ймовірність виникнення 
і розвитку кризи в процесі діяльності будь-якого підприємства. Аналіз економіч-
ної ситуації на Україні і за кордоном показують, що багато підприємств знахо-
диться в незадовільному стані, незважаючи на прийняті заходи, щодо покращен-
ня умов, як з боку держави, так і самими суб’єктами. Причин незадовільних умов 
у кожного підприємства дуже багато, однак найбільш вагомою та впливовою є 
слабке та нераціональне управління підприємством в умовах кризових явищ. 

Це обумовлює необхідність пошуку шляхів усунення даної ситуації, одним з яких 
є формування системи антикризового управління підприємством, адже така система 
спроможна визначити життєздатність, стійкість і рівновагу підприємства, формує 
фінансову стабільність, направлену на досягнення економічних результатів. 

Антикризове управління є складною відкритою системою, яка переважно 
досліджується за допомогою системного аналізу, складовими якого є системний 
підхід і загальна теорія систем. 

Необхідність втілення антикризового управління як системи на сучасних 
підприємствах можна пояснити такими причинами: 

1) необхідність пошуку більш нових та вдосконалення вже існуючих систем 
управління, що забезпечують гнучкість і надійність функціонування господарю-
ючих суб’єктів; 

2) нестабільність як зовнішніх (загострення конкуренції на внутрішніх і 
зовнішніх ринках, інтернаціоналізація економічного простору), так і внутрішніх 
(обсяги виробництва, пошук надійних партнерів) факторів, що висувають 
додаткові вимоги до системи управління господарюючих суб’єктів; 

3) істотні зміни в організації та методології системи інформаційного забезпечення. 
Незважаючи на достатньо поширене визнання антикризового управління, 

використовуючи системний підхід, на підприємстві має бути розроблена концеп-
ція формування системи антикризового управління, яка має охоплювати такі 
основні питання: 

– визначення сутності та об’єкта системи антикризового управління; 
– дослідження формування даної системи через єдність взаємопов’язаних 

підсистем (управлінської діяльності та механізму управління); 
– визначення складових основних підсистем і їх дослідження; 
– формулювання мети, цілей, завдань і функцій системи; 
– обґрунтування принципів формування системи антикризового управління; 
– формулювання методів та інструментів системи; 
– визначення змісту процесу управління; 
– формулювання методичних засад оцінки ефективності системи антикризо-

вого управління. 
В сукупності дослідження всіх питань концепції формують цілісність і якість сис-

теми антикризового управління, яка орієнтована на досягнення цілей ефективного уп-
равління в умовах внутрішнього та зовнішнього середовища, яке постійно змінюється. 
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Антикризове управління — це управління, яке спрямовано на передбачення 
небезпеки кризи, аналіз її симптомів і усунення загроз появи кризових ситуацій, а в 
разі їх появи — аналіз і прийняття швидких заходів ліквідаційного характеру з 
найменшими втратами та негативними наслідками. Велике значення при цьому має 
використання факторів кризи для наступного розвитку підприємства. Основними 
змістовними проблемами, які обумовлюють кризу та відповідно повинні бути 
розв’язані, являються фінансово-економічні, організаційно-правові, соціально-
психологічні та проблеми менеджменту. Тому основною метою антикризового 
управління є забезпечення гарних результатів — запланованих чи випадкових — за 
допомогою здорової організації, що досягається шляхом використання оточення на 
основі добре поставленого управління людьми і комунікаціями. 

Антикризове управління підприємством має здійснюватись поетапно та передба-
чати послідовність дій. Концептуальна модель процесу антикризового управління 
спрямована на розробку практичного інструментарію окремих етапів процесу 
антикризового управління конкретного підприємства. Важливою управлінською 
функцією є організація контролю за перебігом виконання розробленої антикризової 
програми для своєчасного вжиття заходів щодо модернізації розробленої програми у 
зв’язку зі змінами у внутрішньому та зовнішньому середовищі. 

Успішна реалізація антикризових заходів буде можливою лише за умови 
використання комплексного підходу до визначення кризової ситуації на підпри-
ємстві, який передбачає використання спеціальних методів і прийомів управлін-
ня процесами попередження, переборювання та ліквідації кризи та дасть змогу 
сформувати ефективну систему антикризового управління на підприємстві, адек-
ватну сучасним умовам господарювання. 

Отже, всі елементи системи антикризового управління повинні діяти в комплексі, 
тільки в такому разі можна очікувати позитивний результат від її втілення. Існуюче в 
Україні антикризове управління ще досить неефективне і підтвердженням цього є 
випуск неконкурентної продукції, низька рентабельність, дефіцит обігових коштів, 
неплатоспроможність підприємств. Як на державному так і рівні підприємства необ-
хідно розробити систему антикризових заходів, які, у випадку їх успішного застосу-
вання, здатні допомогти господарюючим суб’єктам вийти із скрутного становища. 
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3. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ 
ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ 
ПІДПРИЄМСТВА 
О.М. Садловська 
Національний університет харчових технологій 

Найважливішим результуючим показником ефективності господарювання 
підприємства є прибуток, в якому відображаються результати діяльності. Від 
розміру отриманого прибутку залежить поповнення фондів, матеріальне заохо-
чення працівників, сплата податків. Наявність прибутку свідчить про те, що 
витрати підприємства покриваються його доходами, передусім від реалізації 
товарів і надання послуг. Тому важливим критерієм конкурентоспроможності 
підприємства є його обсяги діяльності, прибуток, як кінцевий результат господа-
рювання, співвідношення розмірів доходів і витрат на здійснення фінансово-
господарської діяльності підприємства. 

Прибуток формується під впливом великої кількості взаємозалежних факто-
рів, що впливають на результати діяльності підприємства по-різному: одні — 
позитивно, інші — негативно. Серед зовнішніх факторів можна виділити такі: 
економічні умови господарювання; місткість ринку; платоспроможний попит 
споживачів; державне регулювання діяльності підприємства та інші. Особливе 
значення має рівень, динаміка і коливання платоспроможного попиту, тому що 
він визначає стабільність отримання прибутку. Поряд з перерахованими вище, 
варто звернути увагу на такі серйозні макроекономічні чинники, як податкова і 
кредитна політика держави, розвиток діяльності громадських організацій 
споживачів товарів і послуг, і, нарешті, політична стабільність у державі. Зов-
нішні та внутрішні фактори тісно пов’язані між собою. Але внутрішні фактори 
прямо залежать від організації роботи самого підприємства. 

Прибуток не є сталою величиною, його розмір зумовлено кількома чинника-
ми: кількістю залучених коштів (що більше коштів вкладено у виробництво, то 
більші обсяги виробництва і більший прибуток); співвідношенням прибутку і 
витрат (прибутковістю капіталовкладень); рівнем технічного розвитку вироб-
ництва та його технологічними особливостями (скорочення витрат на виробницт-
во збільшує частку прибутку в ціні продукту); швидкістю обороту капіталу 
(прискорення обороту капіталу навіть за фіксованих капіталовкладень сприяє 
збільшенню обсягів виробництва і прибутку); ринковою ціною на вироблену 
продукцію (коливання ціни приводить до коливання розміру прибутку; ціна, 
сформована на рівні витрат, виключає можливість отримання прибутку, тоді як 
ціна, що перевищує витрати, прямо впливає на його обсяг). 

Зростання прибутку означає збільшення потенційних можливостей підпри-
ємства, підвищення ступеня його ділової активності. За прибутком визначається 
доля доходів власників підприємств, розміри дивідендів акціонерів та інших 
доходів. Прибуток визначає також рентабельність капіталу, впливає на вартість 
усього підприємства загалом. 

Використання прибутку має узгоджуватись зі стратегією підприємства та 
забезпечувати зростання ринкової вартості підприємства і добробуту його власни-
ків. Переваги підприємства на певному ринковому сегменті, як правило, трансфор-
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мують у вартість, яка, у свою чергу, може бути спожита шляхом розподілу між 
власниками або реінвестована в господарську діяльність з метою створення нової 
вартості. Основним завданням політики управління використання прибутку під-
приємства є гармонійне поєднання інтересів підприємства щодо витрачання 
прибутку для цілей господарської діяльності і розподілу прибутку через дивідендні 
виплати серед власників підприємства. Отриманий підприємством прибуток може 
використовуватися для задоволення різноманітних потреб: спрямовується на 
формування фінансових ресурсів держави, фінансування бюджетних видатків 
шляхом вилучення у підприємств частини прибутку в державний бюджет; 
прибуток є джерелом формування фінансових ресурсів власне підприємств і 
використовується ними з метою забезпечення господарської діяльності. 

Отже, одержаний підприємством прибуток становить об’єкт розподілу. У роз-
поділі прибутку розрізняють два етапи. Першим є розподіл загального прибутку. 
На цьому етапі учасниками розподілу є держава й підприємство. У результаті 
розподілу кожен із учасників одержує свою частинку прибутку. Пропорція 
розподілу прибутку між державою та підприємствами має важливе значення для 
забезпечення державних потреб і потреб підприємств. Це одне з принципових 
питань реалізації фінансової політики держави, від правильного вирішення якого 
залежить розвиток економіки в цілому. Пропорції розподілу прибутку між 
державою (бюджетом) і підприємством складаються під впливом кількох 
чинників. Істотне значення при цьому має податкова політика держави стосовно 
суб’єктів господарювання. Така політика реалізується в сумі податків, що 
сплачуються за рахунок прибутку, у визначені об’єктів оподаткування, ставках 
оподаткування, порядку надання податкових пільг. Другим етапом є розподіл і 
використання прибутку, що залишився в розпорядженні підприємств після 
здійснення платежів до бюджету. На цьому етапі можуть створюватися за 
рахунок прибутку цільові фонди з метою фінансування відповідних витрат. 
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4. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ 
МЕХАНІЗМ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 
К.М. Костогриз 
Національний університет харчових технологій 

В умовах ринкової економіки діяльність суб’єктів господарювання 
супроводжується виникненням кризових явищ. У системі стабілізаційних 
заходів держави, які направлені на виведення підприємства з кризи, основна 
роль відводиться санаційним заходам. Особливо гострою дана проблема 
постає на сучасному етапі розвитку економіки, де важливим чинником 
виступає вплив не стільки внутрішніх, скільки зовнішніх економічних ризиків 
на діяльність підприємств. 

У той час як у розвинутих країнах з ринковою економікою, стійкими 
політичною та економічною системами, банкрутства звичайно на 1/3 зу-
мовлені зовнішніми факторами і на 2/3 — внутрішніми. Однак запобігти 
оголошенню банкрутом та вийти з важкого кризового стану підприємство 
може шляхом проведення санації. 

Дослідження формування і функціонування організаційно-економічного меха-
нізму санації передбачає передусім з’ясування суті та змісту поняття санація, її 
системної характеристики та структурної визначеності. 

В етимологічному плані термін «санація» походить від латинського «sanare», 
що перекладається у формі іменника «оздоровлення», «видужання», або ж у 
дієслівній формі як «лікувати», «оздоровлювати» і «робити дієздатним». Отже, 
термін «санація» у економічній термінології можна трактувати буквально як 
порятунок підприємства з кризи, відновлення життєздатності економічного 
суб’єкта, що перебуває у кризовій ситуації. 

Якщо розглядати зміст поняття «санація» з фінансової точки зору, то 
воно охоплює усі можливі заходи із стабілізації та покращення фінансового 
стану кризового підприємства. Мета санації у цьому випадку полягає в 
усуненні за допомогою фінансових інструментів збитків підприємства і 
залученні додаткових засобів формування фінансового стану. На нашу 
думку, санація — це сукупність заходів із відновлення та забезпечення 
життєздатності підприємства, а також заходи щодо недопущення банк-
рутства та ліквідації підприємства. 

Рішення про проведення санації може прийматися: 
– у досудовому порядку — з ініціативи менеджменту чи власників підпри-

ємства, якому загрожує банкрутство, кредиторів, центральних органів місцевого 
самоврядування, контрольних органів у межах своїх повноважень, коли існує 
загроза неплатоспроможності та оголошення підприємства банкрутом; 

– у рамках судових процедур, які застосовуються до боржника після порушен-
ня справи про банкрутство. 

Світова та вітчизняна практика свідчить, що ступінь задоволення вимог 
залежить від обраного шляху (фінансове оздоровлення чи продаж майна) для 
підприємства-боржника. Законодавство Німеччини, Італії, Франції, Росії та 
інших держав передбачає насамперед механізм санації підприємств. 

Метою фінансової санації є: 
– покриття поточних збитків та усунення причин їх виникнення; 
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– поновлення або збереження ліквідності та платоспроможності підприємства; 
– скорочення всіх видів заборгованості; 
– поліпшення структури оборотного капіталу; 
– формування фондів фінансових ресурсів для проведення санаційних заходів 

виробничо-технічного характеру. 
Взагалі санація складається зі вступу та двох розділів. Перший розділ містить 

конкретний план фінансового оздоровлення, складовими якого є: 
– план маркетингу та оцінка ринків збуту продукції; 
– план виробництва та капіталовкладень; 
– організаційний план; 
– фінансовий план. 
У другому розділі проекту санації деталізують очікувані результати виконан-

ня проекту, дають оцінку ефективності запропонованої форми оздоровлення, а 
також прогнозують можливий ризик та збитки. Основою для вибору тієї чи іншої 
форми санації є розрахунок її ефективності. 

Типи санаційних заходів: 
фінансово-економічні (відображають фінансові відносини, які виникають у про-

цесі використання внутрішніх і зовнішніх фінансових джерел оздоровлення 
підприємства і мобілізації. Ці методи повинні бути направлені на покриття поточ-
них збитків, усунення причин їх виникнення, покращання всіх видів заборгова-
ності, покращання обігового капіталу і формування фондів фінансових ресурсів); 

організаційно-правові (вдосконалюють організаційну структуру підприємства, 
звільнюючи підприємства від непродуктивних виробничих структур та 
поліпшують виробничі відносини між членами трудового колективу); 

соціальні (спрямовані на фінансування системи перепідготовки кадрів, пошук 
та створення нових робочих місць, додаткові соціальні виплати); 

виробничо-технічні (пов’язані з модернізацією та оновленням виробничих 
фондів зі зменшенням простоїв і підвищенням ритмічності виробництва, 
скороченням технологічного часу, покращанням якості продукції та зниженням її 
собівартості, удосконаленням асортименту продукції). 

Організаційно-економічний механізм — це визначений і певним способом ре-
гламентований порядок здійснення зв’язків між органами і особами, які приймають 
рішення про використання ресурсів системи для досягнення поставлених цілей. 

Отже, під організаційно-економічним механізмом санації підприємств розу-
міють систему взаємопов’язаних організаційно-економічних елементів (санаційних 
заходів та інструментів), нормативно-правового, методичного, інформаційного і 
кадрового забезпечення, спрямовану на активізацію запровадження та успішну 
реалізацію санації підприємств. Організаційний характер даного механізму під-
тверджується необхідністю формування і регулювання відносин між підприємством 
та іншими учасниками процесу санації. Реалізація санаційних процедур сприятиме 
задоволенню економічних інтересів: відновленню платоспроможності, досягненню 
прибутковості і конкурентоспроможності підприємств у довгостроковому періоді, 
розвитку економіки галузі, регіону та країни. Отже, організаційно-економічний меха-
нізм санації підприємств ґрунтується на дії суб’єктів санації (арбітражного керую-
чого, кредиторів, власника, керівника боржника і трудового колективу підприємства-
боржника, органів державної влади) відповідно до їх цілей та інтересів. 
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Економічно розвинуті країни по-різному вирішують проблеми санації та бан-
крутства підприємств. Відмінності визначаються особливостями економічного і 
соціального розвитку, принципами побудови національних фінансових систем та 
їхніх складових. 
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За ринкових умов господарювання проблема дослідження фінансового забезпе-
чення відтворення основних засобів в Україні набула актуальності. Діяльність будь-
якого підприємства передбачає наявність засобів виробництва. Необоротні активи, а 
саме основні засоби, сьогодні залишаються одними їз найголовніших факторів 
виробництва. За останні роки спостерігається негативна тенденція у відтворенні 
основних засобів, тобто їх стан можна визнати незадовільним, оновлення матеріаль-
но технічної бази виробництва здійснюються низькими темпами, запровадження 
нових технологій для багатьох підприємств є досить проблематичним. Перш за все 
це обумовлено обмеженістю фінансових ресурсів підприємств. Вирішення цих 
проблем сприяє підвищенню конкурентоспроможності підприємств та поліпшенню 
економічного стану країни. 

Процес фінансового забезпечення відтворення основних засобів є предметом 
особливої уваги економічної науки. Великий внесок у розробку теоретичних 
основ і методологічних підходів до вирішення цього питання внесли провідні 
вчені — економісти М.Т. Білуха, В.Г. Гетьман, М. Я. Дем’яненко, В.П. Завго-
родній, Г.Г. Кірейцев, А.М. Кузьмінський, В.Г. Линник, Ю.Я. Литвин, В.Б. Мос-
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саковський, М.Ф. Огійчук, В.Ф. Палій, Г.М. Підлісецький, П. Т. Саблук, 
В.В. Сопко, Л.К. Сук та ін. 

Метою нашого дослідження є вивчення аспектів фінансового забезпечення 
відтворення основних засобів та розробка пропозицій щодо його удосконалення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій із проблеми показав, що недостат-
ність інвестування в основні засоби виробництва пов’язана із такими чинниками: 
обмеженістю власних інвестиційних коштів підприємства, невідповідністю амор-
тизаційної політики країни процесам відтворення основних засобів, недостатніс-
тю інноваційного спрямування в інвестування основних засобів 

Мета фінансового забезпечення відтворення основних засобів — формування 
на підприємстві необхідних коштів для відтворення виробничого потенціалу, 
основне завдання — прийняття рішень щодо складу та структури джерел 
фінансування цього процесу [1]. 

Серед джерел фінансування відтворення основних засобів виділяють внутріш-
ні та зовнішні. Внутрішні складаються з власних та залучених, зовнішні — з 
позичених та централізованих. До власних джерел відносять амортизаційні 
відрахування, нерозподілений прибуток, кошти засновників, до залучених — 
внески членів трудового колективу, кошти від емісії акцій та цінних паперів, 
кошти від продажу майна підприємства, кошти від здавання основних засобів в 
оренду; до позичених — іноземні інвестиції, лізинг, банківські кредити та інші 
позики кошти страхових, венчурних, пенсійних та інших фондів, до центра-
лізованих — кошти державного та місцевих бюджетів, кошти державних та 
позабюджетних фондів (гранти), кошти благодійних фондів. 

Джерела фінансування також поділяють і за напрямами використання: ресур-
си, що спрямовуються на розширене відтворення основних засобів, ресурси, що 
спрямовуються на просте або розширене відтворення, ресурси, що спрямову-
ються на просте відтворення основних засобів [2]. 

На наш погляд, існуючі підходи щодо визначення видів джерел фінансування 
відтворення основних засобів потребують певних уточнень. З точки зору прак-
тичної доцільності корисно проводити класифіацію джерел фінансування відтво-
рення основних засобів не тільки за способами їх формування, але й за напряма-
ми використання. Це дасть змогу, з одного боку, вивчити структуру джерел від-
творення основних засобів з точки зору фінансової незалежності та стабільності 
розвитку суб’єкту господарювання, з іншого боку, дослідити види відтворення 
основних засобів і дати оцінку його якості. 

За способами формування джерел відтворення основних засобів пропонується 
виділяти власні фінансові ресурси (кошти засновників підприємства, амортиза-
ційні відрахування, кошти від продажу та від здавання в оренду власного майна 
підприємства), централізовані фінансові ресурси (кошти державного бюджету та 
місцевих бюджетів, кошти державних позабюджетних фондів, кошти благодій-
них фондів, гранти), залучені та позичені фінансові ресурси (довгострокові 
кредити комерційних банків, кошти від емісії та реалізації цінних паперів, 
іноземні інвестиції, лізинг). 

На підставі узагальнення різних підходів щодо визначення фінансового 
забезпечення відтворення основних засобів у процесі дослідження було уточнено 
існуючі класифікації джерел фінансування. Запропоновано використовувати 
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типологізацію джерел фінансування відтворення основних засобів за способами 
формування та напрямами використання. Подальшого дослідження потребують 
питання структури джерел фінансування відтворення основних засобів в 
сучасних умовах та їх вплив на ефективність відтворення та використання 
основних засобів суб’єктів господарювання. 
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Пивоварна промисловість і виробництво безалкогольних напоїв України 
набрали досить значного розвитку. Вона зорієнтована переважно на споживання. 
Всі її великі підприємства розміщені в Києві, Харкові, Львові, Чернігові, Одесі, 
Очакові та інших містах. 

Україна має необхідні передумови для функціонування високорозвиненої 
пивоварної промисловості. Починаючи з 1991 року відбувся значний спад у 
харчовій промисловості країни. В 2006 році харчова промисловість істотно 
збільшила надходження до бюджету. Економічна криза 2009 року негативно 
позначилася на українському ринку пива, внаслідок чого обсяг виробництва 
скоротився на 7,52 % до 300 млн. дал порівняно з 2008 р. Проте завдяки зусиллям 
виробників, зміні їх асортиментної та маркетингової політики, ситуація з 
випуском хмільного напою в Україні 2010 р. стабілізувалася і покращилася, а 
обсяги істотно зросли. 

Згідно з даними Держкомстату, у 2011 р. виробництво пива в Україні досягло 
306 млн. дал, що на 4,59 % менше від 2010 року. Як показали результати 
дослідження, споживання пива в країні за останні роки зростало тому, що зміна 
цін на цей напій значно відставала (крім останніх 3-х років) від підвищення рівня 
зарплат українців. За 2012 рік обсяг виробництва пива становить 300,3 млн дал. 
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На даний час в Україні налічується близько 30 великих та середніх під-
приємств, що виробляють пиво солодове, з них 7 заводів здійснюють експортні 
поставки. Частка 4 підприємств: ПАТ «Оболонь», ПАТ «Сан ІнБев Україна», 
ПАТ «Пиво-безалкогольний комбінат «Славутич»», ПрАТ «Міллер Брендз 
Україна» у 2011 році становила 94,7 % від обсягу виробництва пива в Україні. 

Проблема диверсифікації виникла у зв’язку з нестабільністю ринкового 
середовища, кризовими явищами та неадекватною системою управління. Рівень 
ефективності економіки підприємства залежить від багатьох факторів, які 
справляють різновекторний вплив на господарську діяльність. Серед таких 
факторів визначальну роль відіграють об’єктивні, які пов’язані зі змінами 
внутрішнього і, особливо, зовнішнього середовища. 

Досвід економічно розвинутих країн свідчить про те, що без диверсифікації 
виробництва ризик господарської діяльності посилюється навіть тоді, коли 
підприємство використовує традиційні для минулих епох форми організації 
виробництва — спеціалізації, концентрації та комбінування. Названі форми 
організації виробництва, в принципі, пов’язані з ростом продуктивності праці, 
зниженням собівартості продукції та збільшенням рентабельності. 

Диверсифікація пов’язана зі стратегією розвитку бізнесу в ринковому, часто 
змінюваному середовищі, на яке впливають загальноекономічні, соціальні, 
правові, податкові, кредитні, курсові зміни валют та інші фактори зовнішнього 
оточення, а також економічна свобода, менеджмент, біфуркації, ринкові зміни, 
ціноутворення, попит на продукцію тощо, на які в більшій мірі впливає система 
управління підприємством. 

Диверсифікацію тісно пов’язують з мотивацією на нововведення всього 
колективу підприємства, організацією на збільшення прибутку за рахунок 
переорієнтації бізнесу зі звичних зон господарювання на нові стратегічно при-
вабливі з фінансової точки зору і досягнення економічної безпеки. Позитивним 
моментом у цьому процесі є розширення асортименту продукції та його онов-
лення, а також зростання кількості галузей економіки, які стають привабливими 
для бізнесу в даному регіоні та в даний час. Така гнучкість бізнесу стає 
необхідним елементом економічної політики, що дає можливість зміцнити 
безпеку підприємства і пристосуватися до мінливого середовища. 

Диверсифікацію здійснюють не спонтанно, а на основі цілеспрямованого 
аналізу таких показників, як: 

– ніша на ринку та її частка; 
– тенденції зміни рентабельності продукції, робіт чи послуг; 
– закономірності поведінки оборотних коштів (зростають, зменшуються); 
– імідж підприємства серед конкурентів, споживачів; 
– економічна політика (реакція на нововведення, користування кредитами); 
– коливання попиту на продукцію; 
– продуктивність праці; 
– тенденції в доходах працівників; 
– сильні та слабкі сторони господарської діяльності у використанні факторів 

виробництва; 
– фінансовий стан та його стабільність; 
– інші фактори (цінова політика, попит на продукцію, доступність сировини, 

зв’язки з постачальниками і покупцями, розрахункові відносини та ін.). 
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Диверсифікацію використовують як засіб урізноманітнення діяльності підпри-
ємства з метою зниження ризиків, пов’язаних зі стабільністю та незмінністю 
економічного потенціалу протягом тривалого часу. 
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7. ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ 
ПІДВИЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
ПИВОРНОЇ ГАЛУЗІ 
К.Т. Шапран 
Національний університет харчових технологій 

Конкурентне ринкове середовище вимагає від підприємства постійного вдос-
коналення. Для того, щоб бути конкурентоспроможним, підприємство повинно 
мати конкурентні переваги. Основними шляхами їх отримання є такі: 

– стати кращим самому через вживання заходів щодо удосконалення власної 
діяльності та підвищення її ефективності; 

– безпосередньо послабити конкурентів; 
–змінити ринкове середовище. 
Оскільки реалізація останніх двох напрямків потребує значних зусиль, 

основним засобом отримання конкурентних переваг залишається підвищення 
результативності власної діяльності. 

Результати діяльності підприємства стають не тільки вагомим підґрунтям для 
визначення успішності функціонування і розвитку суб’єктів господарювання, але 
й виступають об’єктом прояву реальних інтересів економічних агентів, джерелом 
задоволення широкого кола індивідуальних і колективних людських потреб та 
запитів. Тому підвищення результативності діяльності підприємства є невід’єм-
ною складовою його ефективної діяльності та розвитку. 

Результативність є однією з найбільш вагомих характеристик успішності 
функціонування і розвитку суб’єктів господарювання. Ознакою такого роду 
успіху стає досягнення поставлених цілей, а також послідовне вирішення вироб-
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ничих, комерційних, фінансових, соціальних та інших завдань, що супроводжу-
ється отриманням відповідних ефектів. 

Результативність діяльності підприємства являє собою узагальнюючу характе-
ристику одержаних (відповідно до свідомо й заздалегідь визначених цілей та вста-
новлених завдань) різного роду позитивних ефектів, пов’язаних із продуктивним 
використанням економічних ресурсів на основі повної реалізації наявних можливос-
тей та потенціалу розвитку. До складу основних критеріїв визначення результатив-
ності належать такі параметри: прибутковість, економічність, продуктивність, якість 
продукції, інноваційність, якість трудового життя, ринкова позиція, екологічність. 

Україна має необхідні передумови для функціонування високорозвиненої 
пивоварної промисловості. Згідно з даними Держкомстату, у 2011 р. виробництво 
пива в Україні досягло 306 млн. дал, що на 4,59 % менше від 2010 року. Як 
показали результати дослідження, споживання пива в країні за останні роки 
зростало тому, що зміна цін на цей напій значно відставала (крім останніх 3-х 
років) від підвищення рівня зарплат українців. 

Експерти прогнозували, що у 2012 році можливе підвищення продажів пива 
до рівня 340 — 350 млн. дал. Але фактично за даними Держкомстату за період 
2012 року в Україні було виготовлено пива в обсязі 300,5 млн. дал (на суму 
11656,5 млн. грн.). Цікаво, що Євро-2012 не стало суттєвим стимулом для 
зростання обсягу продажів пива. 

Щодо лідерства на пивоварному ринку, та найбільші частки поділяють чотири 
пивоварних холдинги, що займають 95,3 % у загальному обсязі виробництва 
пива: Sun Inbev («САН Інтербрю Україна», Десна — Чернігів, Рогань — Харків, 
Янтар — Миколаїв), «Оболонь», Вaltic Beverages Holding (Славутич — Запоріж-
жя, Арсенал-Київ, Львівська броварня), SABMiller («Сармат», Донецький пиво-
варний завод). 

Також за період 2006 – 2011 рр. відбувалося зростання експорту продукції (до 
2009 року). Після кризи у 2009 році спостерігається спад експорту на 2,9 млн. дал 
(8,33 %), така ж тенденція зберіглася у 2010 і 2011 рр. Імпорт не має постійної тен-
денції до зростання, так як відбувається постійне коливання даного показника. 

Виробництво пива в 2010 році склало 310 млн. дал, а його експорт знизився на 
12 % порівняно з 2009 р. і досягнув 31,93 млн дал. Негативні тенденції експорту 
пива зберігаються і у 2011 р. Падіння обсягів експорту відбулося за рахунок 
зменшення поставок до Росії та Білорусі. 

Обсяг імпорту пива в Україні незначний і складає близько 1 % ринку в на-
туральному та близько 2 % у вартісному виразі. Причому більше половини ринку 
імпортного пива України належать Росії, а самим великим імпортером є «Балтика». 

Отже, оцінювання результативності роботи підприємства є одним з основних 
елементів системи управління та обґрунтування господарських рішень. 

Тому з метою підвищення результативності діяльності підприємства та його 
стратегічного розвитку у перспективі, необхідною є розробка стратегії управ-
ління підприємством спрямованої на формування механізму підвищення 
результативності діяльності підприємства. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Брюховецька Н.Ю. Формування економічного механізму підприємств, 
адекватного сучасним умовам господарювання / Н.Ю. Брюховецька // Экономика 
промышленности. — Донецк: ИЭП НАН Украины, 2001. — С. 63 – 74. 



 515 

2. Денисенко М.П. Економіка підприємства: пошук шляхів розвитку: посіб. / 
М. П. Денисенко. — К.: МАУП, 2002. — 80 с. 

3. Дороніна М.С. Управління економічними і соціальними процесами під-
приємства / М.С. Дороніна. — Харків: Вид-во ХНЕУ, 2002. — 432 с. 

4. Малицький А.А. Організаційно-економічний механізм управління підпри-
ємством: сутність та структура [Електронний ресурс], 2005/ А.А. Малицький // 
Рубрика: Соціум. Наука. Культура. Економіка. 

5. Павлов В.І. Економічний механізм функціонування підприємства /В.І Пав-
лов, І.В. Кривов’язюк. — Луцьк: Надстир’я, 2002. — 116 с. 

6. Хомяков В.І. Менеджмент підприємств / В.І. Хомяков. — К.: Кондор, 2005. — 
434 с. 

Науковий керівник: А.О. Заїнчковський 

8. ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ 
НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО 
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К.В. Коновченко 
Національний університет харчових технологій 

У динамічних умовах змін ринкового середовища, що характеризуються 
непередбачуваністю тенденцій розвитку національної економіки, головне 
питання теорії і практики, що так і немає відповіді на сьогодні, полягає у 
з’ясуванні сутності утримання успішної діяльності підприємств. Шляхи вирі-
шення проблеми збереження, відтворення та розвитку потенціалів промислових 
підприємств України гостро обговорюються в наукових та владних колах на 
протязі останніх років. Невирішеними є питання формування, розвитку, 
оцінки та оптимального управління поточними та перспективними мож-
ливостями підприємства, тобто його економічним потенціалом. 

У сучасних умовах розвитку вітчизняної економіки недопустимим є 
збереження на промислових підприємствах застарілих технологій, організації 
виробництва й управління, що породжують низьку конкурентоспроможність і 
навіть деградацію господарських структур промислового комплексу України. 
Дослідженню впливу негативних факторів на розвиток потенціалу промислових 
підприємств присвячені роботи І. Ансоффа, О.С. Віханского, А.Е. Воронкової, 
Ю.Б. Іванова, В.С. Пономаренко, С.А. Попова, М. Портера, А.А. Томсона та ін. 

Існує перелік основних проблем, що впливають на розвиток потенціалу промис-
лового підприємства, головною з яких фахівці визначають нестачу обігових коштів. 

Нажаль, ситуація, що склалася, негативно впливає на процес стратегічного 
планування та управління на промислових підприємствах України. В той же час 
недостатнє приділення уваги виробничо-технологічним факторам сприяло тому, 
що стан потенціалів вітчизняних промислових підприємств та їх стратегічні 
можливості в переважній більшості вже не відповідають вимогам сьогодення. 

Вирішенням цієї проблеми повинно стати обов’язкове визначення перспектив-
них напрямів стратегічних змін потенціалу кожного вітчизняного промислового 
підприємства, які повинні мати своє відображення в бізнес-плані його розвитку. 
Бізнес-план розвитку підприємства розробляється у відповідності до визначеної 
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місії та стратегічного інноваційного портфеля підприємства, який містить 
першочергові та пріоритетні напрями його розвитку, в т. ч. потенціалу. Таким 
чином, вибір напрямів стратегічних змін потенціалів промислових підприємств 
повинен забезпечувати досягнення цілей та задач визначених їх стратегічними 
інноваційними портфелями, що сприятиме забезпеченню економічної й страте-
гічної безпеки підприємства та створить умови формування довгострокових 
конкурентних переваг. Це є необхідною умовою для ефективного розвитку промис-
лових підприємств України в умовах конкурентної боротьби, що посилюється. 

Дослідження сучасних концепцій управління економічним потенціалом 
підприємства дає змогу виділити підхід, у якому підприємство розглядають як 
відкриту економічну систему, що постійно взаємодіє з окремими елементами 
зовнішнього середовища. Такий погляд, на нашу думку, найширше розкриває 
перспективи зростання діяльності підприємства та розширення його економічного 
потенціалу як завдяки внутрішнім факторам, так і зовнішнім, і дає змогу 
здійснювати постійний моніторинг змін ринкового середовища та оцінювати його 
вплив на результати своєї діяльності з метою підтримки та стабілізації у довго-
терміновій перспективі. Водночас, зазначимо, що є велика кількість досліджень 
щодо побудови концепцій існування та розвитку підприємств у тісній взаємодії із 
факторами зовнішнього середовища, при цьому використовують різні підходи та 
моделі, сформовані на базі різних теорій управління. 

Оскільки стратегічне управління підприємством спрямоване на здобуття 
конкурентних переваг, тому важливим є набір ресурсів, що становлять еко-
номічний потенціал, фактор споживчого інтересу до підприємства і стадія 
життєвого циклу, на якій перебуває підприємство на цей час. Лише після 
врахування цих факторів, торговельне підприємство може обрати відповідну 
стратегію управління економічним потенціалом торговельного підприємства та 
забезпечити відносно довготермінову конкурентну перспективу. 

Зіставляючи сучасні підходи дослідників до визначення змістовної сторони 
стратегічного управління економічним потенціалом, можемо також стверджу-
вати, що складність і динамічна природа підприємства, а також непостійність 
ринкового середовища ускладнюють розроблення однієї специфічної моделі 
процесу стратегічного управління економічним потенціалом підприємства, а 
тому необхідно постійно коригувати її відповідно до ринкових умов господарювання. 

Таким чином, стратегічний розвиток потенціалу промислового підприємства 
слід розглядати як процес спрямований на виконання завдання щодо реалізації 
загальної стратегії промислового підприємства, шляхом досягнення необхідного 
рівня розвитку його потенціалу. 
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9. ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ 
СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА 
В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 
Г.О. Правдивець 
Національний університет харчових технологій 

Для успішного функціонування будь-яке підприємство повинно відповідати 
вимогам зовнішнього середовища, а особливо в умовах невизначеності. Вони 
трансформуються чи зникають при зміні свого середовища. Небагатьом з них 
вдається передбачати напрямки зовнішніх змін та виживати завдяки чи всупереч 
діям непередбачуваних обставин. Підприємство існує доки відповідає вимогам 
зовнішнього середовища. Нездатність виконувати ці вимоги призводить до 
усування його більш ефективними системами. 

Більшість з тих підприємств, яким протягом тривалого часу вдається функціону-
вати, достатньо успішно дотримуються принципу підтримання динамічної рівноваги зі 
своїм оточенням. За відсутності уявлень про своє майбутнє становище такі підпри-
ємства орієнтуються у напрямку змін у зовнішньому середовищі. Тобто, щоб вижити в 
умовах невизначеності, вони повинні або прилаштовуватися до змін, причому більш 
ефективно, ніж їх конкуренти, або змінювати середовище під себе. Проте i у першому i 
у другому випадках підприємства повинні чітко уявляти на здійснення яких кроків їм 
потрібно направляти свої ресурси. 

Коло можливих дій підприємства є достатньо широким. Необхідний комплекс 
заходів, спрямованих на виявлення та опанування найбільш ефективних форм 
розвитку і взаємодії підприємства із зовнішнім середовищем. Його формування 
та здійснення переслідує своєю метою досягнення результатів, які можна 
порівняти з результатами конкурентів чи перевищити їх. Такий комплекс заходів 
і вважають конкурентною стратегією. 

Процес формування стратегії включає три етапи: 
1) формування загальної стратегії підприємства; 
2) формування конкурентної стратегії; 
3) визначення функціональних стратегій підприємства. 
Як можна побачити, конкурентну стратегію підприємство розробляє на 

другому етапі, коли вже визначені пріоритети підприємства та сформована 
відповідна до них загальна стратегія, але ще не визначені операційні стратегії. 
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Необхідність формування конкурентної стратегії зумовлена обмеженістю 
ресурсів, які можуть бути спрямовані підприємством на забезпечення своєї стій-
кості у середовищі, яке постійно змінюється та набуває невизначеності. Конку-
рентна стратегія повинна забезпечувати підприємству можливість збереження та 
посилення конкурентної позиції. 

Формування та вибір конкурентної стратегії мають такі етапи: 
1) оцінка конкуренції на ринку та визначення своєї реальної (або потенційної, якщо 

підприємство тільки планує розпочати свою діяльність) конкурентоспроможності; 
2) розроблення системи стратегічних заходів щодо забезпечення конкуренто-

спроможності підприємства на майбутнє; 
3) вибір основних засобів конкурентної боротьби; 
4) узгодження заходів щодо забезпечення конкурентоспроможності підпри-

ємства та засобів конкурентної боротьби; 
5) формулювання переліку стратегічних дій підприємства на ринку з огляду 

на етап його життєвого циклу та можливості і загрози зовнішнього середовища; 
6) визначення стратегічної альтернативи (симбіозу стратегічних альтернатив) 

для підприємства та конкурентних переваг, що вона йому забезпечить. 
Підсумовуючи вищезазначене, конкурентна стратегія — це сукупність 

заходів, спрямованих на досягнення стійких конкурентних позицій та 
забезпечення їх відтворення на максимально тривалому відрізку часу, шляхом 
попередження і відбиття дій конкурентів, які здатні погіршити конкурентну 
позицію підприємства, а з іншої сторони, на створення таких умов, у яких 
можливості впливу конкурентів на досягнення підприємством своїх цілей будуть 
зведені до мінімуму. Конкурентна стратегія підприємства спрямована на 
досягнення конкурентних переваг (певної конкурентної позиції). 

Під конкурентною позицією розуміють відношення ступеня затребування 
результатів діяльності підприємства зі сторони зовнішнього оточення до ступеня 
затребуваності результатів діяльності конкурентів. Вигідність конкурентної по-
зиції визначається сукупною величиною ресурсів, які потрапляють із зовнішньо-
го середовища, які підприємство може спрямувати на досягнення цілей, власний 
розвиток, підтримані та посилення своєї конкурентної позиції. 

Відповідно до визначення конкурентної стратегії, вона повинна включати в 
себе елементи, що визначають: 

– яким чином повинне діяти підприємство по відношенню до конкурентів, щоб 
попереджати, відбивати дії конкурентів, спрямовані на погіршення його конкурент-
них позицій і звести до мінімуму можливість їх впливу на досягнення своїх цілей; 

– яким повинно бути підприємство, для того, щоб забезпечити більш високе, 
ніж у конкурентів затребування результатів власної діяльності зі сторони зовніш-
нього оточення на максимально тривалому відрізку часу в умовах невизначеності. 

Відсутність якогось із цих елементів лишає конкурентну стратегію цілісності. 
Дані елементи знаходяться в безпосередній взаємодії, склад одного з них впливає 
на склад іншого. Їх взаємний вплив спрямовано на знаходження такого 
становища, яке сприяє найбільш ефективному досягненню цілей конкурентної 
стратегії підприємства. 
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ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 
О.П. Гаврилюк 
Національний університет харчових технологій 

Динаміка та особливості соціально-економічних процесів в Україні потребують 
підвищення рівня ефективності функціонування суб’єктів господарської діяль-
ності. Основний капітал, що поряд з іншими видами економічних ресурсів забез-
печує виробничий процес, в ринкових умовах перетворюється на один з основних 
визначальних чинників ефективності господарювання. Від їх правильного фор-
мування, величини і раціональної структури в значній мірі залежать темпи росту 
виробництва продукції і національного доходу країни. 

В умовах постійного зростання ролі основного капіталу в економічному житті 
як окремого підприємства, так і економіки країни в цілому, все ще існують 
помітні недоліки в організації його використання. Формування і використання 
основного капіталу підприємств, в цілому, є неупорядкованим, технічний стан 
його об’єктів у більшості випадків теж залишається незадовільним. При до-
слідженні процесу формування основного капіталу основна увага приділяється 
вивченню джерел фінансування, а підвищення ефективності формування та 
використання основного капіталу часто залишається поза увагою. Все це 
зумовлює необхідність і актуальність досліджень у цьому напрямі. 

До основного капіталу належать вкладення в необоротні активи у вигляді 
вартості матеріальних активів — основних засобів у робочому стані, неза-
вершених капітальних вкладень, нематеріальних активів — об’єктів права і 
довгострокових фінансових інвестицій 

Сучасні підприємства, для того щоб вижити в умовах ринку, повинні викорис-
товувати всі можливі варіанти від закупки техніки, що була в експлуатації, до 
лізингу засобів виробництва, які постійно необхідні на підприємстві весь рік, не 
забуваючи про ринки послуг, що дозволяє не витрачатися на утримання спеціалі-
зованої техніки. Співвідношення власних і залучених засобів виробництва для 
кожного підприємства повинно бути індивідуальним, з орієнтацією на особли-
вості його спеціалізації, ринкового середовища, стратегії фірми та перспективи 
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розвитку, але в основному необхідно покласти раціональне, прибуткове їх 
використання, що дасть підприємству можливість стабілізації розвитку. 

Серед напрямів підвищення ефективності використання основних засобів на під-
приємствах чільне місце повинно бути відведено заходам, спрямованим на поліпшен-
ня їх екстенсивного використання. Зокрема, підвищенню змінності роботи 
устаткування. У зв’язку з цим, на підприємствах необхідно домагатися оптимальної 
структури складових засобів праці, досягнення пропорцій між робочою силою і 
відповідними видами машин і устаткування, тобто повинна зростати питома вага 
прогресивного нового устаткування, удосконалюватись організація функціонування 
виробничої інфраструктури, що сприятиме поліпшенню технічного обслуговування 
основних підрозділів підприємства, перерозподілу працюючих у його межах, 
вивільненню робітників у допоміжних виробництвах і залучення їх після відповідної 
підготовки до роботи в основних цехах, щоб підвищити змінність наявного у них 
устаткування. Підвищення коефіцієнтів змінності роботи устаткування підприємства 
може бути досягнуто шляхом розширення зони багатоверстатного обслуговування; 
суміщення професій. 

Можливості для розширення зони обслуговування створюються в результаті 
технічного удосконалення устаткування, підвищення рівня комплексної механі-
зації і автоматизації виробництва. Підвищенню змінності роботи устаткування 
повинно сприяти удосконалення його структури, тобто зменшення в його складі 
тих машин і верстатів, які за своїми технологічними можливостями лише 
частково завантажені роботою протягом зміни. 

Поряд із технічними і організаційними факторами важливу роль в підвищенні 
ефективності використання основних засобів повинні відігравати фактори мате-
ріального стимулювання працівників підприємств. Мова йде про те, що мене-
джмент підприємств має розробляти і постійно удосконалювати механізми 
матеріального стимулювання робітників, інженерів та інших працівників, діяль-
ність яких сприяє виявленню та організації використання резервів підвищення 
ефективності основного капіталу. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Григорова З.В. Формування та ефективність використання основного 
капіталу підприємств / електронний ресурс http://www. nbuv. gov. ua/ 

2. Павлов К. Порівняльний аналіз надходження інвестицій в основний капітал 
країни / електронний ресурс http://www. nbuv. gov. ua/ 

3. Сметанюк О.А. Проблеми фінансового забезпечення відтворення основних 
засобів / електронний ресурс http://www. nbuv. gov. ua/ 

4. Бурбела Т.Н. Оцінка ефективності формування виробничого капіталу в 
Україні / електронний ресурс http://www. nbuv. gov. ua/ 

5. Шкварчук Л.О., Павлов І.М. Аналіз джерел формування основного капіталу 
підприємств України / електронний ресурс http://www. nbuv. gov. ua/ 

6. Степанова В.О. Інвестиції в основний капітал та їх вплив на економіку 
України / електронний ресурс http://www. nbuv. gov. ua/ 

7. Баглюк Ю.Б. Основний капітал як чинник економічного зростання / 
електронний ресурс http://www. nbuv. gov. ua/ 

Науковий керівник: Н.І. Жужукіна 



 521 

11. МЕХАНІЗМ РЕСУРСНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
А.О. Немерич 
Національний університет харчових технологій 

На сучасному етапі розвитку виробничо-господарських відносин одним із 
найважливіших завдань управління є забезпечення підприємств необхідними для 
ефективної діяльності ресурсами. Однак існуюча нестача ресурсів є основною 
причиною кризових явищ, які виникають у виробничо-господарських системах в 
умовах зростання темпів промислового виробництва і збільшення обсягів 
споживання. Кінцева результативність діяльності підприємства залежить також 
від ефективності використання ресурсів. 

Ресурси — це цінності, засоби, можливості, грошові засоби, джерела 
засобів доходів, які є фактором внутрішніх резервів економічного розвитку 
підприємства за умови їх ефективного використання, що дозволяє за-
безпечити не тільки потреби організації, але й потреби суспільства. Не менш 
важливим для ефективного функціонування підприємства є формування і 
раціональне використання ресурсного забезпечення для кожної сфери його 
управлінської діяльності. 

Структура ресурсного забезпечення для кожного підприємства є індивідуаль-
ною, виходячи із специфіки галузі, у якій воно функціонує, рівня економічного роз-
витку, стану потенціалу розвитку, вибраної стратегії подальшого розвитку тощо. 

Механізм ресурсного забезпечення підприємства — це комплекс заходів із 
забезпечення підприємства ресурсами відповідного виду і складу, що включає 
механізми пошуку, отримання, зберігання, накопичення, планування, обліку, 
використання і витрат. 

Вироблення стратегічних цілей підприємства ґрунтується, зокрема, на аналізі 
складу ресурсів, стану їх використання за окремими видами, виявленні 
потенційних можливостей для залучення у разі потреби додаткових ресурсів. 

Отже, метою ресурсного забезпечення підприємства є створення умов, що 
сприяють нормальному функціонуванню господарської діяльності підприємства, 
реалізації намічених планів, програм, підтримці стабільної і безперебійної роботи 
підприємства. 

Широкого розповсюдження і вивчення в економічній теорії та практиці мене-
джменту підприємств одержало визначення ефективності діяльності підпри-
ємств. Розуміння ефективності — є однією з основних проблем науки управління 
діяльністю суб’єктів господарювання, дослідження якої спрямовані на пошук 
методів її обґрунтованого оцінювання. 

В центрі уваги перебувають проблеми ефективності виробництва, ефектив-
ності функціонування підприємств і соціально-економічних систем на всіх рівнях 
ієрархії. Серед них значне місце належить проблемі оцінювання ефективності 
ресурсного забезпечення діяльності підприємств, що значною мірою визначає 
особливості формування тактики та стратегії їх розвитку. 

Одним з основних резервів зростання фінансових результатів виробничо-
господарської діяльності вітчизняних підприємств є удосконалення ресурс-
ного забезпечення цієї діяльності. Таке удосконалення повинно насамперед 
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передбачати повніше та ефективніше використання наявних ресурсів під-
приємства, а також використання у виробничому процесі нових, прогре-
сивніших їх видів. 

Важливе значення при цьому має впровадження на підприємствах ре-
сурсоощадних технологій, що дає змогу знизити рівень витрат на ви-
робництво продукції та підвищити її конкурентоспроможність. Розробленню 
заходів з покращання ресурсного забезпечення виробничої діяльності 
промислового підприємства повинна передувати його ретельна діагностика. 
За її допомогою можна визначити резерви підвищення ефективності 
використання наявних ресурсів та оцінити потребу підприємства у 
додаткових ресурсах за кожним їх видом. 

До того ж, як свідчить вітчизняний досвід господарювання, багато підпри-
ємств недостатню увагу приділяють покращанню ресурсного забезпечення своєї 
діяльності, зокрема зниженню питомих витрат виробничих ресурсів на виготов-
лення продукції. Внаслідок цього значна частка вітчизняної продукції неконку-
рентоспроможною виявляється навіть на внутрішніх ринках. 

Однією з основних причин низьких обсягів впровадження заходів з покращан-
ня ресурсного забезпечення вітчизняних підприємств на теперішній час, окрім 
нестачі потрібних для цього коштів, є недостатнє уявлення їх менеджерів про 
механізм впливу рівня ресурсного забезпечення на кінцеві результати діяльності 
підприємств, а також про закономірності утворення економічного ефекту від 
впровадження на підприємствах ресурсоощадних технологій. 

Отже, підвищення рівня поінформованості керівників та спеціалістів про 
поточний стан та можливі перспективи покращання ресурсного забезпечення 
діяльності підприємств потребує подальшого удосконалення існуючих мето-
дичних підходів до проведення економічної діагностики такого забезпечення та 
обґрунтування доцільності впровадження на підприємствах ресурсоощадних 
технологій. 
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12. МЕХАНІЗМ ФІНАНСУВАННЯ 
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА 
Н.В. Ноженко 
Національний університет харчових технологій 

На першому етапі визначається оптимальна структура заборгованості для кон-
кретного підприємства й у конкретній ситуації: складається бюджет кредиторської 
заборгованості, розробляється система показників, що характеризують, як кількісну, 
так і якісну оцінку стану і розвитку відносин з кредиторами. Основними об’єктами 
управління при формуванні позикового капіталу є його вартість і структура. 

На другому етапі в процесі оптимізації кредиторської заборгованості прово-
диться аналіз відповідності фактичних показників їх планового рівня. 

На третьому етапі, в залежності від виявлених невідповідностей і причин їх виник-
нення, розробляється і здійснюється комплекс практичних заходів щодо приведення 
структури боргу у відповідність з плановими (оптимальними) параметрами. 

Оптимізація структури капіталу є однією з важливих і складних завдань, що 
вирішуються в процесі господарської діяльності. Навіть в часи економічної 
стабільності система фінансування господарської діяльності підприємств не 
залишається постійною. У найпростішому випадку можна говорити про деяке 
оптимальне співвідношення між власним і позиковим капіталом, з урахуванням 
їх позитивних і негативних особливостей. 

Власний капітал характеризується такими позитивними характеристиками, як: 
– простота залучення; 
–більш висока здатність генерувати прибуток; 
– забезпечення фінансової стійкості розвитку підприємства, його платоспро-

можності в довгостроковому періоді, а відповідно, і зниження ризику банкрутства. 
Разом з тим, власному капіталу притаманні і негативні особливості, а саме: 
– обмеженість обсягу залучення; 
– висока вартість у порівнянні з альтернативними позиковими джерелами 

формування капіталу; 
– можливість приросту коефіцієнта рентабельності власного капіталу за 

рахунок залучення позикових фінансових ресурсів. 
В цілому підприємство, яке використовує тільки власний капітал, має найви-

щу фінансову стійкість, але обмежує темпи свого розвитку і не використовує 
фінансові можливості приросту прибутку на вкладений капітал. 

Позитивні особливості позиковий капіталу: 
– широкі можливості залучення; 
– забезпечення зростання фінансового потенціалу; 
– більш низька вартість, у порівнянні з власним капіталом за рахунок забез-

печення ефекту податкового щита; 
– здатність забезпечувати приріст фінансової рентабельності. 
Використання позикового капіталу має наступні негативні особливості: 
– використання цього капіталу пов’язане з небезпечними фінансовими ризиками; 
– активи, сформовані за рахунок позикового капіталу, забезпечують меншу 

норму прибутку; 
– висока залежність вартості позикового капіталу від коливань кон’юнктури 

фінансового ринку; 
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– складність процедури залучення. 
Таким чином, підприємство, що використовує позиковий капітал, має більш 

високий фінансовий потенціал свого розвитку (за рахунок формування додаткового 
обсягу активів) і можливості приросту фінансової рентабельності його діяльності, 
однак більшою мірою генерує фінансовий ризик і загроза банкрутства. 

З урахуванням цих особливостей зазвичай виділяють такі методи фінансу-
вання окремих інвестиційних програм і проектів: 

– повне самофінансування за рахунок власних джерел; 
– акціонування (використовується для реалізації великомасштабних проектів 

або диверсифікації інвестиційної діяльності); 
– кредитне фінансуванн; 
– лізинг або селенг; 
– змішане фінансування. 
Вибір конкретного методу, а також оптимізацію структури джерел інвестицій-

них ресурсів за часом і за обсягом особливо складно здійснити в нинішній 
економічній ситуації. 
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13. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ 
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ 
Н.С. Юрченко 
Національний університет харчових технологій 

На ефективність діяльності молокопереробних підприємств впливають такі 
фактори: 

1) економічні — виражаються у зменшенні виробництва молока та зниженні 
його якості, що значно впливає на обсяги виробництва молочної продукції. 
Можливими діями підприємства щодо усунення негативного впливу цієї групи 
факторів є участь у розробці програми розвитку тваринництва в Україні шляхом 
наукових розробок на підприємстві або за його сприяння; удосконалення системи 
управління якістю на підприємстві; 
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2) політичні фактори виявляються у відсутності стандартів на всі види 
молочної продукції, які особливо необхідні в умовах членства країни у Світовій 
організації торгівлі, наявності великої кількості законодавчих актів з питань 
регулювання ринку молочної продукції. В цій ситуації, на нашу думку, 
підприємству краще дотримуватися міжнародних стандартів, поки національні не 
будуть приведені у відповідність з ними; 

3) соціально-демографічні — мають неоднозначний вплив; 
4) географічні фактори є визначальними у зменшенні витрат на транспорту-

вання молочної сировини та, відповідно, у здешевленні продукції. 
5) фактори конкурентного середовища: поява заводів-конкурентів сприяє 

підвищенню цін на молочну продукцію у зв’язку з посиленням конкуренції. Для 
зменшення впливу цього фактора кожному окремому підприємству необхідно 
розробити конкурентну стратегію по зниженню витрат, що в свою чергу 
сприятиме зниженню цін на готову продукцію. 

Ефективність діяльності молокопереробних підприємств певною мірою зале-
жить від розвитку інших галузей та впливу податкових умов. Виходячи з цього, 
для підтримки фінансово-економічного стану підприємств молокопереробної 
галузі доцільним є: 

1) здійснення жорсткого державного контролю за якістю молока-сировини — 
для чого необхідно привести у відповідність стандарти із вимогами СОТ; 

2) стабілізація закупівельних цін на молоко — доцільно створити єдине фер-
мерське агентство з продажу молока, що врахує інтереси всіх його виробників, а 
не кожного окремо; 

3) запровадження пільгового кредитування учасників ринку молока та молоч-
них продуктів — доцільно розробити дієві програми на основі встановлення 
партнерських зв’язків із банками; 

4) встановлення чіткого контролю за здійсненням інвестування — доцільно 
створення на молокопереробних підприємствах інженерних груп, які відповіда-
тимуть за впровадження інвестицій та інновацій. 

Останнє, на мою думку, є найважливішим напрямом діяльності молоко пере-
робних підприємств. 

Необхідно розробити цільову інноваційну програму для молокопереробної 
галузі, а також регіональні інноваційні програми, в яких необхідно передбачити 
реально діючі механізми їх реалізації, а також систему моніторингу за впрова-
дженням вказаних програм. 

В умовах значної зношеності обладнання на більшості молокоперероб- 
них підприємств для реалізації інноваційних програм сдід залучати дешевші 
інвестиційні ресурси. 

Ще одним перспективним напрямом поліпшення ситуації в молочній галузі із 
сировинним забезпеченням, є кооперація виробників молока. 

Необхідно зосередити всі зусилля на підвищенні виробництва молока за рахунок 
зростання продуктивності корів при одночасному збільшенні їх кількості. При цьому 
необхідно забезпечити рентабельність виробництва на рівні 10 – 15 %, що дозволить 
в перспективі знизити закупівельні ціни на молоко. Відповідно така кооперація 
повинна проходити при державній підтримці, стимулюванні та контролі цього 
процесу. Це дозволить, в першу чергу, вирішити проблеми самих виробників 
молока, а, по-друге, забезпечити молокопереробні підприємства сировиною, тим 
самим максимально завантажити їх виробничі потужності. 
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14. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ 
ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
К.В. Будник 
Національний університет харчових технологій 

Хлібопекарська галузь відіграєграє значну соціальну і стратегічну роль у 
житті суспільства. У сумарному обсязі продукції всієї харчової промисловості 
України вона займає одне із провідних місць, а частка хлібопродуктів у раціоні 
населення України складає 15 %, що підтверджує їхній статус як основного 
продукту харчування. Традиційно цій галузі приділяється менше уваги, ніж 
іншим, але будь-які зміни, що відбуваються на ринку хліба і хлібобулочних 
виробів, моментально впливають на соціально-політичне життя країни. 

Призначенням хлібопекарської галузі є безперебійне забезпечення виробництва 
хліба, хлібобулочних та інших борошняних виробів у обсягах, які відповідають 
нормам державної продовольчої безпеки. Норма споживання для пересічного 
громадянина становить 101 кг хліба і хлібобулочних виробів на рік. Щорічно в 
Україні виробляється близько 2 млн. тонн хліба та хлібобулочних виробів, понад 
70 % від загального обсягу випікають великі промислові підприємства, решту — 
приватні пекарні, мережа торгівлі, великі супермаркети та інші виробники. 

Однією з основних передумов успішного розвитку хлібопекарської галузі 
України є здатність підприємств пристосовуватися до нових умов господарював-
ня та постійний пошук новітніх форм і методів взаємодії та співпраці. Специ-
фічність хлібопекарської продукції та її виробників зумовлює регіональний 
характер ринку, який постійно поповнюється новими видами продукції. Необхід-
ність регулярного оновлення асортименту обумовлюється високим рівнем конку-
ренції між підприємствами-виробниками. Тому головним шляхом підвищення 
конкурентоспроможності хлібопекарських підприємств є повне задоволення 
смаків споживачів через підвищення якісних параметрів випущеної хлібопе-
карської продукції. При цьому, важливу роль відіграє державне регулювання 
рівня рентабельності на масові сорти хліба, а також існуючий дефіцит 
інвестиційних коштів для поповнення основних і оборотних активів підприємств. 

Впровадження організаційно-економічних розробок сприяє зниженню матеріало-, 
енерго-, трудомісткості виробництва продукції; випуску на цій основі дешевших 
якісних видів хліба, хлібобулочних й інших виробів; підвищенню ефективності ви-
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робництва, одержанню додаткового прибутку, необхідного для здійснення відтворю-
вальних процесів на розширеній основі та розвитку інфраструктури підприємств; 
звільненню працівників від виконання важких робіт та робіт у несприятливих 
умовах; підвищенню зайнятості різних категорій населення і зниженню рівня 
безробіття; підвищенню матеріального добробуту працівників; активній участі 
працівників у керуванні виробництвом, посиленню зв’язку науки з виробництвом. 

Всі організаційно-економічні проблеми впровадження інновацій на хлібопе-
карських підприємствах можна об’єднати в дві групи: кількісні та якісні. Своєю 
чергою, до складу кількісних можна зарахувати: випуск продукції відповідно до 
потреб населення певного регіону; збільшення обсягу реалізації продукції за 
рахунок впровадження її на нових ринках збуту; підвищення частки вироблення 
престижної продукції, зниження собівартості продукції тощо. До якісних 
показників організаційно-економічного рівня віднесено такі, як: поліпшення 
якості продукції; розширення асортименту та створення нових видів продукції; 
заміна устаткування технікою нового покоління; підвищення експлуатаційної 
надійності устаткування; розвиток інтеграційних процесів. 

Усі хлібобулочні вироби можна поділити на декілька основних груп: хліб з 
пшеничного борошна, хліб з житнього борошна, хліб з суміші житнього та пше-
ничного борошна, булочні вироби. Враховуючи ситуацію на ринку, в асорти-
ментному ряду хлібобулочних виробів назріла проблема зміни акцентів. 
Продовжують скорочуватися обсяги випуску пшеничного та житнього хліба, 
збільшується випуск хліба із суміші житнього та пшеничного борошна (зрос-
тання на 10 – 12 % щороку), булочних виробів (зростання 5 – 6 % на рік), 
дієтичних булочних виробів (зростання 14 – 16 % на рік). 

Проте варто зазначити, що з кожним роком асортимент хлібобулочних виробів 
розширюється переважно за рахунок дорогого сегменту, зокрема виробів із різними 
наповнювачами і посипаннями (плющеного зерна, прянощів, горіхів, соняшнику, 
кунжуту, цибулі, родзинок, інжиру, кураги тощо). Створено велику та різноманітну 
групу хлібобулочних виробів для профілактичного харчування: це вироби з 
використанням харчових добавок для різних вікових груп населення, зокрема для 
дітей, працівників важких професій, людей, які проживають у несприятливих зонах з 
різними видами забруднень — індустріальних, хімічних, радіоактивних. 

Враховуючи існуючі тенденції на ринку хлібобулочних виробів, пріоритетни-
ми шляхами інноваційного розвитку підприємств галузі є: підвищення якості 
продукції, постійне оновлення асортименту, збільшення номенклатури продукції, 
розширення цільових ринків. Підприємство може виступати в ролі новатора, 
тобто використовувати нові технології й розробки для створення та вдоскона-
лення продукції, що відповідатиме потребам сучасного споживача. Перевагами 
такого рішення є те, що виробник одержує можливість стати лідером, але, з 
іншого боку, він несе певні витрати на наукові розробки, тобто іде на ризик, 
пов’язаний із можливою невдачею на ринку з новою продукцією. 
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15. ПІДВИЩЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА 
ЙОГО ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Б.В. Бусленко 
Національний університет харчових технологій 

Розвиток ринкових відносин в Україні неможливий без ефективного та 
стабільного зростання економіки та виробництва конкурентоспроможної продук-
ції, що відображає не лише ефективність діяльності окремого підприємства, але і 
економіки країни загалом. 

В умовах глобалізації світової економіки глобалізується і конкуренція 
підприємств-товаровиробників. Практично, це завжди конкуренція з відомими 
світовими виробниками. 

Дослідженнями проблем конкурентоспроможності та конкурентних переваг 
підприємства займалися такі вчені як Т.Б. Харченко, В. Шкардун, Г.Р. Анто-
нюк Л.Л., Губського Б.В., Гончарук Т.І., Кобиляцького Л.С. та інші. 

Єдиного усталеного визначення «конкурентоспроможності підприємств» в 
українській економічній літературі немає, оскільки це питання знаходиться в 
умовах розробки. Гончарук дає наступне трактування даного поняття «як 
здатність забезпечити прибуткові умови виробництва (відтворення) та реалізації 
(поставки) товарної продукції за цінами не вище і за якістю не гірше, ніж у будь-
яких інших контрагентів у своїй ринковій ніші». 

Зростання конкурентоспроможності підприємства залежить, з одного боку, 
від управлінських рішень на рівні самих підприємств, з іншого — від державної 
та регіональної політики у сфері створення відповідного економіко-правового 
середовища й державної підтримки зусиль суб’єктів господарювання щодо 
підвищення їх конкурентоспроможності. 

Підвищення конкурентоспроможності підприємства потрібно розглядати як 
довготерміновий послідовний процес пошуку й реалізації управлінських рішень 
у всіх сферах його діяльності, здійснюваний планомірно, відповідно до обраної 
стратегії довготермінового розвитку, зі врахуванням змін у зовнішньому оточен-
ні та стану засобів самого підприємства, і внесенням відповідних коректив. 

Найважливішими методологічними задачами вирішення проблеми підвищен-
ня конкурентоспроможності підприємства є: визначення критеріїв конкуренто-
спроможності й формування системи показників її вимірювання; розроблення 
методів оцінки рівня конкурентоспроможності; розроблення методів формування 
алгоритмів (програм) підвищення конкурентоспроможності. 
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Конкурентоспроможність підприємства передусім визначається такими чин-
никами, як: споживчі властивості товарів, маркетингова підтримка, поведінка 
споживачів, потенціал і ресурси підприємства тощо. Набір чинників, які 
визначають конкурентоспроможність підприємства, виявляється настільки 
значимим і своєрідним, що неможливо запропонувати єдину методику збирання 
даних стосовно їхнього оброблення та ідентифікації для прийняття рішень. 

Можна впевнено сказати, що найважливішою проблемою розвитку економіки 
України є підвищення ефективності суспільного виробництва при зосередженні зусиль 
на випуску конкурентоспроможної продукції і одночасному забезпеченні повної 
зайнятості працездатного населення. До інших проблем, що постали перед укра-
їнськими підприємствами і є перепоною у забезпеченні ефективного функціонування 
підприємства в умовах конкурентного середовища відносять: тенденція до тінізації 
економічних процесів; висока ступінь монополізму в окремих сферах і галузях 
економіки; технологічне відставання в галузях промисловості; несприятливий фактор 
робочої сили; — існуюча податкова система України; низький інноваційний потенціал. 

Найважливішими завданнями державної політики у сфері підвищення конку-
рентоспроможності можна визначити такі: державна підтримка; структурна перебу-
дова податкової політики України; удосконалення законодавства в галузі підприєм-
ницької діяльності, розроблення антимонопольного законодавства; стабілізація 
національної валюти, зміцнення валютно-банківської системи та припинення відтоку 
капіталів за кордон; забезпечення платоспроможного попиту населення; фінансове 
стимулювання інноваційної діяльності підприємств щодо створення нових товарів і 
послуг; сприяння розвитку венчурних суб’єктів господарювання; подальший роз-
виток підприємництва, насамперед малого та середнього бізнесу; залучення 
іноземного капіталу і більше включення в глобальну економічну систему. 
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Інноваційний процес включає багатьох учасників і має свою інфраструктуру. 
Інноваційна інфраструктура ринку забезпечує організаційну, правову та економічну 
підтримку розвитку інноваційного потенціалу підприємств на різних рівнях та в 
різних формах. Складовими інноваційної інфраструктури є фінансово-кредитні 
установи; зони інтенсивного науково-технічного розвитку (технополіси); технопарки 
(технологічні парки, агропарки, інноваційні парки); інноваційні центри (техноло-
гічні, регіональні, галузеві); інкубатори (інноваційні, технологічні, інноваційного 
бізнесу); консалтингові (надання консультацій) фірми, компанії, промислово-
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фінансові групи, кластери та інші [1]. Інноваційний процес здійснюють на дер-
жавному і міждержавному рівнях, у регіональних і галузевих сферах, місцевих 
формуваннях, безпосередньо на підприємствах. Всі учасники мають свої цілі і 
формують організаційні структури для їх досягнення. Інноваційна діяльність 
великих і малих підприємств відрізняється, що зумовлено різною стратегією їхньої 
діяльності. Відповідно організаційні форми інноваційної діяльності мають широкі 
межі: від бізнес-інкубаторів, які допомагають реалізувати підприємницькі проекти 
на початковій стадії існування фірми, до стратегічних альянсів, покликаних 
реалізувати складні інноваційні проекти, в тому числі міжнародного рівня. 

Формування механізму ринкових відносин в інноваційній сфері передбачає 
існування різних організаційно-правових форм управління, які відрізняються 
масштабами інноваційної діяльності та її змістом. Управління розвитком 
інноваційного потенціалу малих підприємств є основою забезпечення належного 
рівня конкурентоспроможності, тому кожен ринковий суб’єкт зацікавлений у 
нарощуванні та використанні наявного інноваційного потенціалу, використовує в 
практиці господарювання різні організаційно-правові форми. 

Досліджуючи процес управління інноваційним потенціалом промислових 
підприємств необхідно проаналізувати світовий досвід функціонування ряду 
існуючих організаційно-правових форм управління. Аналіз світового досвіду 
свідчить, що у 80 – 90-х роках минулого століття спостерігалося бурхливе 
зростання кількості технопарків, головною метою діяльності яких є саме розвиток 
наявного інноваційного потенціалу. У середині 90-х років загальна кількість 
інноваційних компаній на території технологічних (наукових) парків у всьому світі 
складала більш ніж 11 тис., а число зайнятих в них спеціалістів — понад 430 тис. (в 
розрахунку на одну компанію — майже 40 фахівців) [2]. Як у країнах Європи, так і 
у США бурхливий сплеск створення й розвитку наукових парків розпочався після 
виходу зі стану економічної кризи у 80-ті роки минулого століття. Наприкінці 90-х 
років у Європі вже функціонувало понад 1,5 тис. різних інноваційних центрів, у 
тому числі більш ніж 260 науково-технологічних парків. На сьогодні у світі 
функціонують понад 500 технопаркових структур: у США їх налічується понад 
140, у Японії — близько 50, Китаї — понад 50, Великій Британії — більш ніж 40, 
Франції — 30. Понад 100 наукових і технологічних парків функціонують у країнах 
Центральної та Східної Європи, близько 60 — у Росії [3]. 

Для умов України важливого значення набуває вивчення управлінського 
досвіду Росії, країн Східної і Центральної Європи щодо створення й ефективного 
функціонування технопаркових структур. Російські технопарки використовують 
практично весь діапазон сучасних організаційно-правових форм управління, при-
таманних ринковій організації економіки. Приблизно у 46 % випадків технопарк 
є закритим акціонерним товариством, у 25 % — це товариство з обмеженою 
відповідальністю, в інших випадках використовуються інші організаційно-
правові форми, наприклад, об’єднання юридичних осіб (асоціацій) тощо. Техно-
парки Росії надають організаційну, інформаційну, фінансову, консалтингову та 
інші види підтримки майже 1000 малим інноваційним підприємствам з боку 
150 сервісних фірм, було організовано понад 10 тис. нових робочих місць. 
Підприємства, що входили в систему технопарків Росії, виробляли нову 
продукцію й надавали послуги 24 галузям економіки. Робота зі створення 
технопарків у Росії проводиться під керівництвом Асоціації сприяння розвитку 
технопарків, інноваційних центрів та інкубаторів бізнесу [4]. 
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Перші бізнес-інкубатори виникли наприкінці 70-х — початку 80-х років 
минулого століття. Наприкінці 90-х років у США було зареєстровано майже 
600 бізнес-інкубаторів, кожен з яких обслуговував до 20 малих фірм. Зараз їх 
кількість зросла до 1300. Загалом інкубатори США сприяли створенню близько 
19 тис. функціонуючих до цього часу малих компаній і понад 245 тис. робочих 
місць. Вартість створення одного робочого місця у компанії, яка функціонує в 
системі бізнес-інкубатора, в середньому майже втричі дешевша, ніж відкриття його 
за традиційними проектами. Третя частина бізнес-інкубаторів у США є 
технологічними й загально технологічними, 45 % — змішаного типу. За даними 
Національної асоціації бізнес-інкубаторів США (NBIA), співвідношення числа 
успішних компаній і збанкрутілих фірм, що приймали участь в бізнес-інкубаторах, 
становить 80:20, а за звичайних умов — 20:80. При цьому університетська модель 
бізнес-інкубаторів забезпечує 90 % успіху [5]. 

В останні роки розвиток бізнес-інкубаторів набув поширення у майже всіх 
країнах світу. Так, у Південній Америці найкращим прикладом є Бразилія, де 
діють 45 бізнес-інкубаторів, що об’єднують близько 250 компаній. В Ізраїлі, де 
щорічно стартують 1300-2000 компаній, функціонують 28 бізнес-інкубатори. 
Наприкінці 90-х років ХХ ст. в Польщі було створено 85 бізнес-інкубатори. Зараз 
ця мережа успішно функціонує. Останнім часом у країнах Європейського Союзу 
активізувалась діяльність технологічно зорієнтованих бізнес-інкубаторів, 
кількість яких перевищує 600 [5]. Успішно функціонують бізнес-інкубатори в 
Німеччині, Словаччині, Чехії, Словенії. 

Досвід функціонування технополісів показує їх спільність в управлінні розвитком 
інноваційного потенціалу з фінансово-промисловими групами, які створювались у 
США в 40 – 50-х роках ХХ-го століття. Створенню технополісів і фінансово-
промислових груп відповідають економічні перехідні умови в Україні. Ці форми 
покликані реалізувати численні інновації як на внутрішньому, так і на зовнішньому 
ринках [6]. Інтегровані корпоративні структури, які створені у формі фінансово-
промислової групи, є результатом об’єднання промислового і банківського капіталів. 
При цьому цілі фінансових установ та організацій (банки, інвестиційні, страхові, 
трастові компанії) зорієнтовані на підвищення ефективності використання капіталу 
за рахунок диверсифікації вкладень. У той же час та чи інша країна шляхом 
створення і функціонування фінансово-промислових груп підвищує ефективність 
національної економіки [7]. Використання в практиці малими промисловими 
підприємствами запропонованого механізму розвитку інноваційного потенціалу 
надає можливість чітко формувати гнучкі цілі та стратегії розвитку малих промис-
лових підприємств на основі обраної моделі розвитку інноваційного потенціалу. 
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В економічній науці та господарській практиці важливою категорією виступає 
ефективність. В економічній енциклопедії наводиться таке визначення ефективності 
«ефективність — відносний ефект, результативність процесу, операції, проекту, що 
визначається як відношення результату до затрат, які зумовили його одержання». 

Водночас, під терміном «ефект» розуміється результат, наслідок зміни пев-
ного об’єкту під впливом зовнішніх та внутрішніх чинників. Таким чином, коли 
відбулися корисні зміни, то і результат носить позитивний характер; при 
деструктивних змінах — ефект негативний; а при відсутності змін — результат є 
нульовим. Існують такі ефекти діяльності підприємства: економічний, науково-
технічний, соціальний та екологічний. 

Економічний ефект визначається як різниця між вартісною оцінкою резуль-
татів і вартісною оцінкою сукупних витрат ресурсів на всіх етапах реалізації або 
здійснення заходів. 

Науково-технічний ефект характеризує кількість упроваджених науково-
технічних засобів, зростання питомої ваги прогресивних технологічних процесів 
і нових технологій. 

Соціальний ефект пов’язаний із соціальним захистом працівників: утворенням 
або відновленням робочих місць, підвищенням рівня зайнятості населення, 
збільшенням заробітної плати й доходів. 

Екологічний ефект досягають зниженням викидів шкідливих речовин у 
навколишнє середовище, зниженням відходів виробництва, утилізацією. 

Завдання визначення ефективності виникає в різних ситуаціях, і його 
раціональне вирішення в конкретних умовах передбачає застосування тих чи 
інших підходів або методик. 

Система показників ефективності має: 
– відображати витрати всіх видів ресурсів, що споживаються на підприємстві; 
– створювати передумови для виявлення резервів підвищення ефективності 

виробництва; 
– стимулювати використання всіх резервів, наявних на підприємстві; 
– забезпечувати інформацією стосовно ефективності виробництва всі ланки 

управлінської ієрархії; 
– виконувати критеріальну функцію. 
У зв’язку з цим для практичного розв’язання завдань управління ефективністю 

важливого значення набуває класифікація чинників її зростання. Усі чинники 
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доцільно класифікувати за обмеженою кількістю групувальних ознак, що сприяє 
визначенню головних напрямків і шляхів підвищення ефективності виробництва. 

Класифікація великої різноманітності чинників зростання ефективності (про-
дуктивності) може здійснюватись за трьома ознаками: 

1) видами витрат і ресурсів (джерелами підвищення); 
2) напрямками розвитку і удосконалення виробництва; 
3) місцем реалізації у системі управління виробництвом. 
Групування чинників за першою ознакою уможливлює досить чітке визначення 

джерел підвищення ефективності, зростання продуктивності праці, зниження фондо-
місткості і матеріаломісткості продукції, поліпшення використання природних ресур-
сів. Активне використання перелічених джерел підвищення ефективності виробництва 
передбачає здійснення комплексу заходів, які за своїм змістом характеризують основні 
напрямки розвитку і удосконалення виробництва (друга ознака групування чинників). 
Визначальними напрямками є перш за все прискорення темпів науково-технічного і 
організаційного прогресу (створення нових і удосконалення існуючих технологій; 
механізація і автоматизація виробничих процесів; запровадження прогресивних мето-
дів і форм організації виробництва і праці; побудова і регулювання ринкового 
механізму господарювання). 

Практично найбільш важливою слід вважати класифікацію чинників ефектив-
ності за місцем реалізації у системі управління виробництвом (третя ознака 
групування чинників), особливо виокремлення з них двох категорій. чинників — 
внутрішніх (внутрівиробничих) і зовнішніх (народногосподарських). 

Можливі напрямки реалізації внутрішніх і зовнішніх чинників підвищення 
ефективності виробництва неоднакові за ступенем дії, використання і контролю. 
Тому для практики господарювання, керівників і відповідних спеціалістів під-
приємств важливим є детальне знання масштабів дії, форм контролю і викорис-
тання найбільш істотних внутрішніх і зовнішніх чинників ефективності на різних 
рівнях управління виробництвом. 
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18. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА 
МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ 
Я.І. Коротицька  
Національний університет харчових технологій 

Головною умовою ефективного функціонування підприємств в умовах ринку 
є налагодження їх господарської діяльності таким чином, щоб максимально 
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врахувати переваги певних чинників і поряд з цим мінімізувати негативний 
вплив інших чинників. Відповідно до положень Господарського Кодексу України 
господарська діяльність розглядається як діяльність суб’єктів господарювання в 
сфері суспільного виробництва, що спрямована на виготовлення і реалізацію 
продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, які мають 
цінову визначеність. 

Загалом існує два основних види господарської діяльності: підприємництво 
(комерційна) та некомерційна. Головною метою підприємництва, відповідно до 
положень Господарського кодексу України, є досягнення економічних і соціальних 
результатів, одержання прибутку. Господарська діяльність може здійснюватися і без 
мети одержання прибутку, тоді вона називається некомерційною. 

Господарська діяльність включає види діяльності, що різняться за своїм 
спрямуванням: виробничу, інноваційну, економічну, соціальну, маркетингову 
діяльність. Кожний із зазначених видів господарської діяльності є специфічним 
за своєю сутністю і спрямуванням. Найбільш складною за сукупністю інст-
рументів, структурою і рівнем залежності від впливу факторів зовнішнього і 
внутрішнього середовища є виробнича діяльність підприємства. Загалом вироб-
нича діяльність, незважаючи на те, що є окремим видом господарської 
діяльності, має комплексний характер, саме тому, в більшості випадків, розгля-
дається поряд із господарською. 

Виробничо-господарська діяльність підприємства — це комплекс науково-
обґрунтованих дій, спрямованих на організацію ресурсного забезпечення 
процесу виробництва, його налагодження і вдосконалення. Її метою є 
виготовлення, якісної продукції, що максимально задовольняє потреби ринку і 
забезпечує високий рівень прибутковості суб’єктів господарської діяльності, а 
також її подальше зберігання і реалізацію. 

Вирішення проблеми ефективного управління підприємством потребує удос-
коналення принципів ведення виробничо-господарської діяльності. На основі 
таких принципів повинні розроблятися стратегія і тактика розвитку підпри-
ємства, обґрунтовуватися управлінські рішення, здійснюватися контроль за їх 
виконанням, виявлятися резерви підвищення ефективності виробництва, оціню-
ватися результати діяльності підприємства. 

Механізми управління виробничо-господарською діяльністю можна визначити як 
сукупність принципів, методів, підходів, заходів щодо налагодження і реалізації 
діяльності підприємства. Метою такого управління є досягнення встановлених цілей, 
а саме виробництва готової продукції, яка задовольняє потреби споживачів та її 
реалізація. Головною умовою ефективності реалізації механізму управління 
виробничо-господарською діяльністю є узгодженість всіх складових як по вертикалі, 
так і по горизонталі, тобто на всіх рівнях управління, на яких відбувається їх 
прийняття і реалізація, — від етапу накопичення ресурсів, їх підготовки до 
використання у виробничому процесі до етапу реалізації вже виготовленої продукції 
кінцевим споживачам. 

Загалом весь механізм управління виробничо-господарською діяльністю під-
приємства можна поділити на дві групи: зовнішні (механізми державного та 
ринкового управління) та внутрішні (внутрішньогосподарські механізми: 
ресурсного, технологічного забезпечення, фінансово-економічні, збуту та 
проведення розрахунків, прийняття рішень та контролю, організаційно-правові, 
внутрішньогосподарської інфраструктури). 
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Висновки. Практика управління виробничо-господарською діяльністю більшості 
підприємств носить переважно безсистемний характер, що обумовлено, перш за все, 
неефективністю діяльності урядових та неурядових організацій, фрагментарністю їх 
дій, декларативністю розроблених нормативно-правових актів та інших документів, 
а також низьким рівнем освіти власників підприємств, недостатнім розвитком їх 
підприємницької культури. Всі зазначені передумови вливають на рівень вико-
ристання наявного ресурсного потенціалу, на його відновлення та розвиток. 
Відповідно основною передумовою підвищення ефективності процесу управління 
виробничо-господарською діяльністю є використання внутрішніх та зовнішніх 
механізмів управління, орієнтованих на максимальне використання сукупного 
потенціалу, що є багаторівневою системою ресурсного, виробничого та еконо-
мічного потенціалів, кожний з яких реалізується на певному рівні діяльності 
підприємства, забезпечуючи досягнення синергетичного ефекту. 
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19. МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ 
ПІДПРИЄМСТВА 
І.В. Лієпа  
Національний університет харчових технологій 

Досвід багатьох країн світу свідчить, що ринкова економіка може ефективно 
функціонувати тільки за певних умов. Ринок вимагає чіткої організації та цілеспря-
мованого управлінняви робництвом і реалізації продукції на основі сучасного 
маркетингу. Він виступає діяльністю, що спрямована на вивчення місткості ринку, 
його кон’юнктури, просування товарів від виробника до споживача. Роль і значення 
маркетингу полягає в регулюванні товарного виробництва з урахуванням спожив-
чого попиту, кон’юнктури ринку і цін на товари. Він має зорієнтувати виробництво 
на такі види продукції і такі товари, які користуються найбільшим попитом на ринку, 
можуть бути швидко реалізовані і принести значні прибутки. 

Першоосновою розробки довгострокових і короткострокових стратегій 
розвиткуфірми, забезпечення якості керування є маркетинг, оскільки ведучим 
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принципом керування конкурентноздатним підприємством є орієнтація на 
одержання прибутку через найкраще задоволення потреб покупців, що можна 
зробити тільки за допомогою маркетингу. 

Маркетингова стратегія підприємства — це принципові середньо– та 
довгостроковірішення, які формують орієнтири та спрямовуючі дії систем 
маркетингових заходів надосягнення цілей, які ставить підприємство у своїй 
діяльності на зовнішніх ринках зурахуванням її можливостей та ринкових вимог. 

Переваги стратегічного підходу до формування маркетингових заходів 
виявляються утому, що він допомагає спрямувати підприємство з пасивної 
адаптації до вимог ринку доактивного формування цих вимог, координування 
основних сфер діяльності підприємства (наукові та конструкторські розробки, 
виробництво, збут), спрямовуючи їх на конкретну, довгострокову роботу зі 
споживачами, зосереджуючи увагу на перспективних напрямах таспоживачах. 

Оцінюючи рівень конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, що 
працюють на ринках організацій-споживачів, слід зазначити що для більшості з 
них протягом тривалого часу стратегічним завданням було забезпечення ви-
живання в принципово нових економічних відносинах. Конкуренція виробників 
як двигун розвитку цивілізованого ринку викликала необхідність появи нових і 
переорієнтації раніш виконуваних функцій, покладених на керівництво 
підприємства. Йдеться про те, що посилення конкуренції на внутрішньому і 
зовнішніх ринках, прискорення змін в економіці, підвищення вимог споживачів 
до товарів, рівня наданих послуг в результаті стає причиною того, що для 
ефективного розвитку підприємства мають володіти конкурентними перевагами 
в сфері покращення якості, зниження цін, гнучкість реакції на зміну потреб 
споживачів чи ринкової ситуації, впровадження інновацій тощо. 

Проведення якісних маркетингових досліджень, і, відповідно, організація 
відділу маркетингу на підприємстві, що відповідає сучасним вимогам, є 
пріоритетним видом діяльності при реалізації маркетингової стратегії. 

Варто відзначити, що маркетингова стратегія з точки зору оптимізації 
стратегічної діяльності підприємства реалізується в руслі переоцінки сильних та 
слабких сторін підприємства, аналізу впливу оточуючого середовища, дослідження 
суміжних ринків та продуктів замінників, пошуку перспективних ринкових ніш, 
оцінці виробничого та маркетингового потенціалів, аналізі маркетингових планів, 
виробленні системи відносин зі споживачами, дослідженні життєвого циклу 
продуктів та послуг, вдосконаленні заходів стимулювання збуту. 

Оптимізацію маркетингових стратегій слід проводити у повній узгодженості з 
процесами, що відбуваються на цільових ринках та в економічній кон’юнктурі. 
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20. ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
М.В. Пилявська  
Національний університет харчових технологій 

В останнє десятиліття розвиток економіки України супроводжується зниженням 
інноваційно-інвестиційної активності промислових підприємств. Причинами такого 
явища є недосконала інноваційна та податкова державна політика, низький рівень 
стимулювання інноваційної діяльності та фінансового забезпечення розроблення та 
комерціалізації інноваційних продуктів, високий рівень комерційного ризику під час 
вкладання фінансових ресурсів в інноваційно-інвестиційну діяльність підприємств, 
зниження темпів технологічного оновлення виробництва, неспроможність підпри-
ємств швидко адаптуватися до змін в економіці. Тому цілком закономірно, що акту-
альною є постановка та вирішення науково-практичного завдання щодо інноваційно-
інвестиційного забезпечення стійкого розвитку виробничої діяльності підприємств. 

Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємства слід розглядати як сукуп-
ність заходів економічного, фінансового, комерційного і організаційного харак-
теру, що здійснюються учасниками інноваційного процесу з метою пошуку необ-
хідних інвестиційно-інноваційних ресурсів, раціонального формування їх струк-
тури, вибору найефективніших об’єктів для інвестування, а також розробки 
збалансованої інвестиційної програми (інвестиційно-інноваційного портфеля) і 
забезпечення її реалізації. 

Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку промислових підприємств, а також 
методи і моделі їх оцінювання досліджено в працях таких вітчизняних і зарубіжних 
учених: В.М. Анишина, І. Ансоффа, І.О. Бланка, Ф. Валенти, В.М. Гейця, В.Г. Гера-
симчука, Д.А. Горового, С.Ю. Глазьєва, В.В. Глухова, А.П. Градова, М.П. Денисенка, 
В.В. Дергачової, В.А. Дуболазова, Р.С. Каплана, В.В. Ковальова, С.В. Козаченка,  
І.М. Крейдич, Д.П. Нортона, А.А. Пересади, Н.С. Прокопенко, Л.Г. Смоляр,  
Д.М. Стеченка, В.М. Хобти, М.Г. Чумаченка, Л.І. Федулової, Г.К. Ялового та інших. 

Разом із тим до тепер невирішеною залишається низка актуальних питань 
організаційно-економічного плану щодо інноваційно-інвестиційного забезпечен-
ня виробничої діяльності підприємств. До них належать: вдосконалення фі-
нансового забезпечення ефективного функціонування підприємств, планування 
інноваційного розвитку, впровадження у виробництво наукових розробок. 

Інноваційно-інвестиційного діяльність забезпечує впровадження нових техно-
логій, достатній рівень платоспроможності, зміцнення фінансової стійкості та 
поліпшення виробничої діяльності підприємств. Саме достатні інвестиції є за-
порукою підвищення ефективності виробничої діяльності. 

Так, вплив інноваційно-інвестиційного забезпечення на виробничу діяльність 
підприємств варто розглядати в кілька етапів. Перший — це оцінка інноваційного 
потенціалу підприємства; другий — дослідження ефективності інноваційно-
інвестиційного проекту; третій — аналіз результатів впровадження такого проекту, 
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причому необхідно порівнювати показники розвитку підприємства без ново-
введення та з його впровадженням. 

В сучасних економічних умовах конкурентоспроможне і ефективне вироб-
ництво повинне базуватись на нових технологічних і технічних рішеннях, 
організаційних формах і економічних методах господарювання, тобто здійснюва-
тись на інноваційній основі. Це зумовлено тим, що конкурентоспроможність 
продукції на світовому ринку все більше залежить від знань вкладених у неї, а 
тому інновації виступають основним фактором економічного росту, стимулом і 
способом розвитку підприємництва. 

Підгрунттям інтенсивного розвитку виробничої діяльності підприємств є 
наявність достатніх інвестицій та впровадження наукових досягнень. 

Основними чинниками гальмування інноваційно-інвестиційного розвитку 
виробничої діяльності підприємств є: низький рівень бюджетного фінансування 
науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, що передують інноваціям; 
відсутність механізмів надання пільг підприємствам, що впроваджують інновації; 
відсутність галузевої програми державної інноваційної політики, недосконалість 
діючих економічних механізмів, і спеціалізованих кредитних установ, спрямова-
них на забезпечення переходу на інноваційну модель розвитку; недостатній 
рівень комерціалізації результатів наукових досліджень; відсутність галузевого 
інноваційного фонду для фінансування науково-дослідних і дослідно-конструк-
торських робіт; інше. 

Усунення проблем розвитку інноваційно-інвестиційного забезпечення вироб-
ничої діяльності створить умови для розширення нових робочих місць та підви-
щення технологічного рівня існуючих, зміни галузевої структури господарства 
на користь інноваційних виробництв, забезпечення зростання вартості підпри-
ємств, їх конкурентоспроможності, стабільного економічного зростання та 
перехід до інноваційно-інвестиційної моделі розвитку. 
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21. ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ 
ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ 
КОНКУРЕНЦІЇ 
Т.Ю. Чикольва 
Національний університет харчових технологій 

Для забезпечення розвитку промисловості необхідний пошук нових підходів щодо 
формування та використання виробничого потенціалу промислових підприємств. 

Виробничий потенціал — це наявні та приховані можливості підприємства щодо 
залучення та використання факторів виробництва для випуску максимально мож-
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ливого обсягу продукції (послуг). Його треба також сприймати як сукупність ресурсів, 
що функціонують і здатні виробляти певний обсяг продукції. Тому виробничий 
потенціал є поліструктурною системою. До його складу входять: потенціал землі 
та природно-кліматичні умови, потенціал основних фондів, потенціал оборотних 
фондів, потенціал нематеріальних активів, потенціал технологічного персоналу. 

На формування виробничого потенціалу промислового підприємства 
впливають багато факторів, які необхідно розглядати в комплексі. В першу чергу 
це такі як: виробничо-технологічні, організаційні, економічні та інформаційно-
управлінські, а також характеристика продукції — чим складніша продукція й 
технологія її виготовлення, тим виникають більш різноманітніші зв’язки на 
підприємстві, що в свою чергу необхідно враховувати при розбудові системи 
управління, в тому числі виробничим потенціалом. 

Невідповідність технологій обладнання сучасним вимогам, асортименту 
продукції та вимогам споживачів, високі витрати сировини та матеріалів свідчать 
про низький рівень управління виробничим потенціалом більшості вітчизняних 
промислових підприємств. Наявність великого числа збиткових підприємств в 
Україні є наслідком того, що на підприємствах не створено надійних систем 
діагностування стану виробничого потенціалу. У випадку якщо в практику 
управління промисловими підприємствами будуть впроваджені відповідні 
механізми діагностування стану виробничого потенціалу та стандарти можна 
уникнути кризового стану підприємства. В основу економічного діагностування 
стану виробничого потенціалу повинні бути покладені методи, принципи та 
технологія, які дозволяли б попереджувати невідповідність господарського 
механізму управління виробничим потенціалом умовам зовнішнього середовища. 

Основна проблема виробничого потенціалу промислових підприємств полягає 
в тому, що всі його елементи функціонують одночасно і в сукупності. Тобто 
виробничий потенціал є системою, причому складною і динамічною, оскільки 
саме взаємозв’язки між окремими складовими потенціалу здійснюють безпосе-
редній вплив на його елементи, модифікуючи вихідні властивості і закономір-
ності їх функціонування, сприяючи тим самим переходу потенціалу на новий 
якісний стан як єдиного цілого, тобто системи вищого порядку. 

До основних напрямків підвищення виробничого потенціалу підприємства 
варто віднести наступні: 

– визначення пріоритетних напрямків розвитку та оновлення промисловості 
Україні, зокрема на основі розвитку ресурсозберігаючих технологій та нових 
систем управління; 

– створення економічного механізму управління виробничими потужностями 
промислових підприємств з метою всебічного використання його виробничого 
потенціалу в інтересах України; 

– формування поетапного механізму реструктуризації виробничих потужнос-
тей промислових підприємств, визначивши як першочергове завдання формуван-
ня нових технологій і освоєння випуску нових видів продукції, що користуються 
ринковим попитом. 

Ефективне управління та використання виробничого потенціалу промислових 
підприємств забезпечить збільшення випуску конкурентоздатної продукції на 
внутрішньому і зовнішньому ринках, освоєння економічно ефективних високо-
технологічних виробництв і модернізацію виробничої бази, що безпосередньо 
впливатиме на розвиток промисловості країни загалом. 
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Більшість стратегічних рішень, які приймає будь-яка компанія, лежать у сфері 
маркетингу. Створення нового бізнесу, злиття та поглинання, освоєння нової 
ринкової ніші, дилерська політика, звуження або розширення продуктової 
лінійки, вибір постачальників і партнерів — всі ці та багато інших рішень 
приймаються в рамках маркетингової стратегії. Від адекватності маркетингової 
стратегії компанії залежить успіх цілого підприємства. Основне призначення 
маркетингової стратегії полягає в тому, щоб взаємно узгодити маркетингові цілі 
підприємства з її можливостями, вимогами споживачів, використати слабкі 
позиції конкурентів та свої конкурентні переваги. 

Існує доволі багато визначень маркетингової стратегії, серед яких: «Марке-
тингова стратегія — це складова частина всього стратегічного управління під-
приємством, це план його ділової активності. Основне завдання полягає в 
підтримці та розвитку процесу виробництва, інтелектуального потенціалу спів-
робітників фірми, у підвищенні асортименту і якості товарів, що виробляються, в 
освоєнні нових ринків, збільшенні збуту і, нарешті, підвищенню ефективності 
діяльності» [3, ст. 23]. 

За визначенням американських дослідників, питома вага маркетингової стратегії в 
загальній стратегії фірми становить близько 80 % [2, ст. 156]. У процесі формування 
маркетингової стратегії можна виділити вхідні та вихідні елементи: вхідні елементи — 
це ті фактори, аналіз яких передує розробленню маркетингової стратегії, тобто 
фактори маркетингового середовища і цілі фірми; вихідні елементи — це стратегічні 
рішення щодо маркетингового міксу, тобто комплексу компонентів маркетингу, який 
включає чотири складові — товар, ціну, розподіл та просування. Основне призначення 
маркетингової стратегії полягає в тому, щоб взаємно узгодити маркетингові цілі фірми 
з її можливостями, вимогами споживачів, використати слабкі позиції конкурентів та 
свої конкурентні переваги. Маркетингова стратегія підпорядкована корпоративній 
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стратегії діяльності фірми. Її вибір також залежить від багатьох зовнішніх та 
внутрішніх факторів, найважливішими серед яких є фактори, що характеризують стан 
галузі й умови конкуренції в ній, та фактори, що характеризують конкурентні 
можливості фірми, її ринкову позицію та потенціал [5, ст. 63]. 

При формуванні маркетингової стратегії, необхідно враховувати не один з 
факторів, а їх систему [4]: 

1. Ринкове сегментування. Виробнику необхідно розробити підхід до сегмен-
тування ринку і вибору сегментів, що залежатиме від бажаних цілей росту, 
особливостей конкуренції та підходу керівництва до управління підприємством. 

2. Товарне позиціонування. Вибравши цільові ринки, необхідно визначити, 
скільки і яких товарів пропонувати на кожному з них та як їх позиціонувати щодо 
товарів-конкурентів. Основною при цьому буде специфіка кожного сегмента. 

3. Формування комплексу маркетингу. Для кожного товару розробляється 
комплекс маркетингу, і роль комплексу маркетингу для маркетингової стратегії 
ітактики відрізняється. У маркетинговій стратегії необхідно визначити, як 
використовуватимуть елементи комплексу, якою буде роль кожного з них під час 
діяльності підприємства на цільовому ринку. У маркетинговій тактиці необхідно 
виділити детальні особливості кожного елемента комплексу — властивості 
товару, марки, іміджу, ціноутворення тощо. 

4. Вихід на ринок. Аналізують, як компанія планує виходити на ринок, пози-
ціонувати себе. 

5. Фактор часу. Аналізується узгодження в часі, послідовність реалізації всіх 
компонентів маркетингової стратегії, тактики. Один із підходів — пов’язувати 
власну стратегію зі стратегією конкурентів (можливі стратегії першопрохідця, 
послідовника, того, хто відстає, тощо). Інший підхід — стежити за зовнішніми 
індикаторами — економічними, галузевими, сезонними тощо. 

Можна сказати, щофФормування маркетингових стратегій — один із найсуттє-
віших та найскладніших етапів процесу маркетингу. Адже маркетингова стратегія — 
це основа дій фірми в конкретних ринкових умовах, яка визначає способи 
застосування маркетингу задля розширення цільових ринків з метою досягнення 
ефективних результатів. Основне призначення маркетингової стратегії полягає в 
тому, щоб взаємоузгодити маркетингові цілі фірми з її можливостями, вимогами 
споживачів, використати слабкі позиції конкурентів та свої конкурентні переваги. 
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23. МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ 
ПЕРСОНАЛОМ НА ПРОМИСЛОВОМУ 
ПІДПРИЄМСТВІ 
М.Г. Бороденко 
Національний університет харчових технологій 

Розвиток виробництва на межі ХІХ-ХХ ст. змусив керівників зосередитися на 
розробці наукових і раціональних принципів управління людьми, обладнанням, 
матеріалами та фінансами. Ця проблема постає у двох аспектах: «як збільшити 
продуктивність (відношення об’єму виробництва до використання ресурсів) за 
рахунок полегшення виконуваної роботи» та «як мотивувати працівників, щоб 
вони скористалися перевагами нових методів». Вчені і практики, які вирішували 
згадані питання, започаткували школу наукового управління. 

Засновником школи наукового управління був американський інженер-механік 
Фредерік Тейлор (1856 – 1915), якого часто називають батьком наукових методів 
управління. Ф. Тейлор розглядав науковий менеджмент як дієву зброю для 
зближення інтересів всього персоналу завдяки зростанню добробуту робітників і 
налагоджуванню більш тісного їх співробітництва з господарями та адміністрацією у 
досягненні виробничих та економічних завдань організації. Суттєвим внеском 
Ф. Тейлора в теорію менеджменту було відокремлення управлінських функцій від 
фактичного виконання роботи. Ф. Тейлор, за словами його послідовників, здійснив 
«інтелектуальну революцію» трактуванням промислового менеджменту як спільної 
діяльності управлінців та робітників, заснованої на спільності інтересів. Менеджмент 
характеризувався ним як процес злиття матеріальних ресурсів і технології з власне 
людським потенціалом для досягнення мети організації. 

В Україні механізм управління персоналом досі є нерозвинутим, і потребує 
ретельного вдосконалення та розвитку. Тому, тема механізму управління персона-
лом є актуальною в нашій країні на сьогоднішній час, так як успіх підприємства 
безпосередньо залежить від конкретних людей, їх знань, компетентності, кваліфіка-
ції, дисципліни, мотивації, здатності вирішувати проблеми, сприйнятливості до 
навчання. Для того, щоб підприємство працювало ефективно, необхідно правильно 
організувати працю працівників, при цьому постійно контролюючи діяльність 
працівників, використовуючи різні методи управління персоналом. 

Якщо узагальнити інформацію у вивчених джерелах, можна дати наступне 
визначення поняттям «управління», «персонал та «управління персоналом»: 

Управління — це праця людей, направлена на організацію і координацію 
діяльності трудових колективів і окремих працівників в процесі виробництва 
продукції, надання послуг [2, с. 23]. 

Управління — це процес переробки інформації з метою підготовки, ухвалення 
і реалізації рішень, що забезпечують підвищення ефективності роботи організа-
ції, поліпшення якості продукції [3, с. 15]. 

Персонал (лат. personalis — особистий) — особовий склад установи, підпри-
ємства, службовці що належать до однієї професійної категорії [6, с. 100]. 

Управління персоналом — частина функціональної сфери кадрового 
господарства як основного механізму організації [5, с. 17]. 

Управління персоналом — це сукупність впливів на організаційну поведінку 
людей, спрямованих на активізацію ще невикористаних професійних і духовних 
можливостей для розв’язання поставлених завдань [1, с. 9]. 
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Механізм управління персоналом передбачає реалізацію керівних рішень, що 
приймаються в межах кадрової політики. У цих рішеннях проявляються прин-
ципи кадрової політики щодо взаємодії між керівником і підлеглим, мотивації, 
повноважень, дисциплінарної влади. На практиці неможливо розмежувати кад-
рову політику і управління персоналом. Крім того, кадрова політика є системою 
управління людьми. 

В усьому світі йде пошук найбільш раціональних моделей управління. Досвід 
багатьох фірм показав, що інвестиції в нове обладнання не приводять до підвищення 
продуктивності праці, якщо не враховується «людський фактор», тобто якщо одно-
часно не здійснюються великі вкладення капіталу в підготовку персоналу, створення 
резерву кадрів, у впровадження нових принципів організації праці. Для управлінсь-
кого рівня необхідно, крім того, створення нової виробничої культури, що включає 
принципи групової роботи (виробничої діяльності), реорганізацію підготовки і 
підвищення кваліфікації персоналу з орієнтацією на системну, комплексну організа-
цію роботи з резервом кадрів, на оплату праці виходячи з виробничих потреб, на 
стимулювання ініціативи і залучення в процес прийняття рішень, у тому числі 
спрямованих на підвищення якості обслуговування споживачів [4, с. 281 – 282]. 

Для того, щоб створити дієвий механізм управління персоналом на промисло-
вому підприємстві, розробити власну організаційну філософію управління 
персоналом, кожному підприємству необхідно виходити із власного досвіду 
роботи зі своїми працівниками, й крім того запозичати практику провідних 
вітчизняних та світових компаній. 
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24. ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ 
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
ПІДПРИЄМСТВА 
К.О. Крило 
Національний університет харчових технологій 

Розробка економічних стратегій розвитку підприємств стає усе більше акту-
альною для українських підприємств, які поставлені в умови твердої конкуренції 
як між собою, так і з іноземними корпораціями. Хоча стратегічне планування 
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саме по собі не забезпечує успіху, проте воно створює умови для виникнення 
ряду важливих і часто істотних сприятливих факторів для організації [6]. 

Багато з процесів розробки стратегії, що використовуються підприємцями й 
зараз, базуються на новаторській роботі Andrews та Christiansen у 1960-х (Гар-
вардська бізнес-школа). Використовуючи єдинонаправлений підхід, ці процеси 
породжують цілий ряд чітко визначених кроків, які робляться послідовно, і вклю-
чають збір та аналіз даних, розробку стратегії, оцінку, відбір та впровадження. Сут-
тю цього підходу (відомого також, що школа проектування або школа підбору 
розглядають стратегію як співвідношення між потенціалом компанії та можли-
востями, які їй надає конкурентне середовище. SWOT аналіз (strength — сильні 
сторони, weaknesses — слабкі сторони, opportunities — можливості та threats — 
загрози) нерідко використовувався для досягнення цієї мети. Представниками цієї 
школи є Christiansen, Andrews, Hamermesh, Porter, Ohmae, Johnson та Scholes [4]. 

Середовище, в якому діють підприємства в Україні, характеризується неста-
більністю і непередбачуваністю. Україна стала на шлях впровадження ринкових 
відносин. А будь-який ринок характеризується слабкою передбачуваністю умов 
росту і розвитку підприємства [2]. На Україні внаслідок суттєвих прорахунків у 
проведенні реформ і в зв’язку з тим, що ринок лише зароджується, непе-
редбачуваність середовища є до певної міри навіть загрозлива. 

На сьогодні не існує універсального набору методик, який би гарантував 
компанії здобуття інформації необхідної якості і в потрібному обсязі для 
розробки ефективної стратегії. Необхідно розуміти, що проведення аналізу не є 
самоціллю — його кінцевим результатом стають проекти рішень, в даному 
випадку — стратегічний план. Тому керівництву компаній слід поступати таким 
чином: вибрати спершу декілька (чим менше, тим краще) методик стратегічного 
аналізу і почати їх застосовувати на практиці, причому робити це регулярно. 
Головне — не захоплюючись зайвим аналізом, перейти до етапу розробки 
стратегії і довести її до більш менш прийнятного варіанту [5]. 

Стратегія підприємства — це систематичний план його потенційної поведінки 
в умовах неповноти інформації про майбутній розвиток середовища та 
підприємництва, що включає формування місії, довгострокових цілей, а також 
шляхів і правил прийняття рішень для найбільш ефективного використання 
стратегічних ресурсів, сильних сторін і можливостей, усунення слабких сторін та 
захист від загроз зовнішнього середовища задля майбутньої прибутковості [1]. 

Нині в Україні триває активний пошук механізмів і методів, які б забезпечили 
ефективне стратегічне управління розвитком підприємства в ринкових умовах. 
Проблеми удосконалення теоретичних засад стратегії розвитку підприємств, 
адаптації її до умов вітчизняної економіки та розробки практичних рекомендацій 
досліджуються українськими вченими-економістами А. Білошапкою, Н. Брюхо-
вецькою, Р. Василишиним, В. Герасимчуком, В. Загорулько, Н. Куденко, В. Мо-
вою, А. Наливайко, Ю. Путятіним, О. Степановим, З. Шершньовою, В. Щелкуно-
вим, Л. Ященко і іншими, праці яких складають теоретичний та практичний 
базис вітчизняної науки. 

При розробці стратегії необхідно, з однієї сторони, мати чітке уявлення про 
сильні та слабкі сторони діяльності підприємства, його позицію на ринку, а, з іншої 
сторони, розуміти структуру національної економіки в цілому та структуру галузі, 
в котрій працює підприємство. Стратегії складаються з ряду підходів і напрямів, 
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що розробляються керівництвом з метою досягнення як найкращих показників 
роботи в одній конкретній сфері діяльності. Поєднання загальних і загально 
конкурентних стратегій залежить від характеристик галузі, загальної конкурентної 
позиції фірми в середовищі, характеристик самого підприємства [3]. 

Таким чином можна зробити висновки, що для розробки стратегії 
економічного розвитку підприємства необхідно наступне: чітко сформулювати 
бачення образу підприємства в перспективі і напрямок його розвитку, визначити 
способи управління підприємством, проаналізувати сильні і слабкі сторони, 
виявити ключові фактори успіху і можливі загрози, виробити вимоги і критерії 
оцінки основних видів діяльності, розкрити основні проблеми у фірмовій системі 
управління і в зовнішньому оточенні, сформулювати загальні вимоги до 
управлінських підсистем, встановити цілі та загальні вимоги до використання 
об’єктів, що перебувають у власності підприємства. Розробка стратегічного 
бачення і місії підприємства, визначення мети і вибір стратегії є головними 
завданнями вибору напряму розвитку організації [4]. 
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25. ТЕХНІЧНИЙ РОЗВИТОК 
ПІДПРИЄМСТВА ЯК НАПРЯМ 
ПІДВИЩЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
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В умовах переходу до ринкової економіки орієнтація технічного й органі-
заційного розвитку підприємства на кінцеві результати діяльності є однією з 
найбільш важливих задач управління. 

До головних умов успішного функціонування будь-якого підприємства в 
умовах конкурентного ринку відноситься впровадження у виробництво досяг-
нень науково-технічного прогресу, тобто його матеріалізація у новітні види 
продукції, сучасні методи організації виробництва і менеджменту, застосування 
нової техніки та технологій. 
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Теоретичні та методичні проблемні питання управління технічним розвитком 
підприємств і пов’язані з цим аспекти постійно перебували в полі зору вітчиз-
няних і зарубіжних науковців: В.П. Александрової, Ю.М. Бажала, Д.А. Баранова, 
І.О. Бланка, В.М. Геєця, П. Друкера, В.Н. Кальченко, І.К. Клепко, Ю.В. Курен-
кова, Д.С. Львова, О.С. Федоніна, Й. Шумпетера, С.М. Ямпольського, Т.В. Яркіної та ін. 

При цьому технічний розвиток підприємства розглядається як це процес 
формування та вдосконалення техніко-технологічної бази підприємства, орієн-
тований на кінцеві результати його господарської діяльності за рахунок техніко-
технологічних нововведень [3]. 

Аналіз літературних джерел показав, що цілями техніко-технологічних інно-
вацій є: 

– зниження конструктивно-технологічної складності виробів, що випуска-
ються за рахунок конструктивних нововведень; 

– зниження матеріаломісткості виробів за рахунок застосування нових матеріалів; 
– комплексна механізація і автоматизація технологічних процесів; 
– застосування робототехніки, маніпуляторів і гнучких автоматизованих систем; 
– зниження технологічної трудомісткості виробів і витрат ручної праці за 

рахунок підвищення технічного рівня і якості технологічного оснащення, 
інструментів, пристосувань, наукової організації праці; 

– комплексна автоматизація і регулювання процесів управління виробництвом 
на основі електроніки і комп’ютерної техніки і т. д. 

Розвиток техніко-технологічної бази здійснюється за рахунок модернізації 
обладнання, технічного переозброєння, реконструкції та розширення, нового 
будівництва. Вибір конкретного напрямку технічного розвитку підприємства 
проводиться на основі результатів аналізу та оцінки техніко-організаційного 
рівня виробництва. 

Існує також думка, що технічний розвиток підприємства — це загальний 
напрям розвитку і поліпшення техніко-технологічної основи підприємства, 
орієнтованої довгостроковими проектами, на його господарську діяльність, за 
рахунок своєчасних, сучасних інновацій [1]. 

Управління технічним розвитком підприємства має включати: встановлення 
цілей і виявлення їх пріоритетів; вибір напрямків технічного розвитку, оцінку 
ефективності можливих варіантів рішень, складання програми технічного розвитку, 
коректування плану і контроль за виконанням передбачених програмою заходів. 

Технічний розвиток відображає процес формування та вдосконалення техніко-
технологічної бази підприємства, що має бути постійно зорієнтованим на кінцеві 
результати його виробничо-господарської, комерційної чи іншої діяльності. 

Необхідність технічного розвитку підприємства зумовлена такими чинниками 
як: а) зростання складності виробів і їх номенклатури; б) необхідність підви-
щення якості продукції та її конкурентоспроможності; в) моральне старіння 
техніки й технології; г) необхідність рішення задач соціального розвитку 
колективу; д) потреба у заощадженні всіх видів ресурсів; е) необхідність охорони 
навколишнього середовища; є) зміни в організації виробництва, особливо ті, що є 
наслідком процесів спеціалізації й концентрації. 

Технічний розвиток як об’єкт організаційно-економічного управління охоп-
лює різноманітні форми, які мають відображати відповідні стадії процесу роз-
витку виробничого потенціалу і забезпечувати просте та розширене відтворення 
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основних засобів підприємства. Із сукупності форм технічного розвитку доцільно 
виокремлювати такі, що характеризують, з одного боку, підтримування техніко-
технологічної бази підприємства, а з іншого — її безпосередній розвиток через 
удосконалення й нарощування виробництва [2]. 

Отже, конкурентоспроможність економічної системи, темпи її зростання 
значною мірою залежать від здатності підприємств швидко реагувати на зміни в 
технічному розвитку, їх можливість впроваджувати нову техніку та виготовляти 
високоякісну продукцію. 
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Інвестиції мають велике значення для майбутнього становища підприємства. 
За їхньою допомогою здійснюють розширене відтворення основних засобів як 
виробничого, так і не виробничого характеру, зміцнюють матеріально технічну 
базу суб’єктів господарювання. Це дає змогу підприємствам збільшувати обсяги 
виробництва продукції, прибутку, поліпшувати умови праці побуту працівників. 
Від розміру й ефективності інвестиції залежать собівартість, асортимент, якість, 
новизна і привабливість продукції, її конкурентоспроможність [3, с. 372]. 

Завдання аналізу полягає в оцінювання динаміки, ступеня виконання плану і 
вишукуванні резервів збільшення обсягів інвестицій та підвищення їхньої 
ефективності. 

Аналіз обсягів інвестиційної діяльності слід починати з вивчення загальних 
показників, таких як обсяг валових інвестицій та обсяг чистих інвестицій. Валові 
інвестиції — обсяг всіх інвестицій у звітному періоді. Чисті інвестиції менші від 
валових інвестицій на суму амортизаційних відрахувань у звітному періоді. 
Якщо сума чистих інвестицій є додатною величиною і становить значну частку в 
загальній сумі валових інвестицій, то це свідчить про підвищення економічного 
потенціалу підприємства, яке спрямовує в інвестиційний процес значну частину 
прибутку. Навпаки, якщо сума чистих інвестицій є від;ємною величиною, то це 
означає зниження виробничого потенціалу підприємства, що «проїдає» не лише 
свій прибуток, а й частину амортизаційного фонду. Якщо сума чистих інвестицій 
дорівнює нулю, це означає що інвестування здійснюють тільки за рахунок 
амортизаційних відрахувань і що на підприємстві немає економічного зростання, 
і не створюють бази для зростання прибутку [1, с. 167]. 
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Головною метою економічного аналізу інвестиційної діяльності підприємства 
є вибір найбільш ефективних і реальних інвестиційних проектів та обґрунту-
вання програми їх реалізації. 

Для досягнення цієї мети необхідно вирішити комплекс завдань, головними 
серед яких є: 

– аналіз напрямів інвестиційної діяльності та оцінка розробленої інвести-
ційної стратегії підприємства; 

– оцінка доцільності капіталовкладень (інвестиційної привабливості об’єктів) 
та розробка відповідних критеріїв прийняття інвестиційних рішень; 

– обґрунтування програм і плану капітального будівництва та оцінка їх виконання; 
– обґрунтування та оцінка виконання програми й плану введення в дію 

основних фондів і виробничих потужностей; 
– оцінка ефективності інвестиційної і будівельної діяльності підприємства. 
Для аналізу використовують: 
– стратегічний бізнес-план; 
– нормативну базу регулювання інвестиційної діяльності підприємства; 
– проектно-кошторисну документацію; 
– дані бухгалтерського, статистичного та оперативного обліку [2, с. 85]. 
Провідна роль в інформаційному забезпеченні аналізу належить бухгалтерському 

обліку та звітності, в яких найповніше відображаються господарські явища, процеси, 
їх результати. Сучасний і повний аналіз первинних і зведених облікових регістрів та 
звітності забезпечує вжиття необхідних коригувальних заходів, спрямованих на 
досягнення кращих результатів господарювання. 

Дані статистичного обліку і звітності підприємства використовують для 
поглибленого вивчення тенденції основних показників і факторів, що формують 
їхній рівень. [3, с. 92] 

Набір економічних показників, які характеризують фінансове положення і 
активність компанії, залежить від глибини дослідження, але більшість методик 
аналізу фінансового стану припускає розрахунок таких груп індикаторів: фінан-
сової стійкості; динаміки структури джерел фінансування; ділової активності; 
рентабельності; здатності розраховуватися за борговими зобов’язаннями. 

Розглянемо методику проведення такого аналізу: 
1) попереднє ознайомлення з підсумками роботи підприємства; 
2) обчислення ключових показників; 
3) порівняння розрахункових значень з нормативами; 
4) зарахування підприємства до певного класу по фінансовому стану. 
Для розрахунку ключових показників використовується інформація таких 

форм звітності, як баланс підприємства, звіт про фінансові результати джерела 
їхнього формування в грошовій формі на певну дату (кінець кварталу, року) 
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1. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ ТА УПРАВЛІННЯ 
УМОВАМИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
О.В. Алмаз 
Національний університеті харчових технологій 

Для того щоб успішно управляти персоналом, необхідно чітко уявляти ос-
новні механізми та закономірності, за якими здійснюється робота з кадрами. 
Сучасні підходи в роботі з людьми полягають в більш широкому використанні 
елементів планування, застосування індивідуальних форм роботи. Невід’ємною 
умовою успішної діяльності підприємства є збільшення коштів, що виділяються 
на роботу з персоналом, зокрема на ефективну організацію праці працівників. 

Організація праці — це спосіб поєднання безпосередніх виробників із 
засобами виробництва з метою створення сприятливих умов для одержання висо-
ких кінцевих соціально-економічних результатів. Організація праці є об’єктив-
ною необхідністю і невід’ємною складовою трудової діяльності людини. Вона 
має сприяти вдосконаленню всіх процесів праці, виробничих структур для досяг-
нення найвищої ефективності суспільного виробництва. 

Головне завдання організації праці — систематично поліпшувати викорис-
тання живої праці, що передбачає: 

– розроблення і впровадження раціональних форм розподілу і кооперації 
праці, організацію виробничих підрозділів, трудових колективів; 

– удосконалення організації трудових процесів, робочих місць, методів і при-
йомів праці; 

– удосконалення нормування праці; 
– застосування найбільш ефективних систем матеріального стимулювання праці; 
– підготовку кадрів і систематичне підвищення їхньої кваліфікації; 
– зміцнення трудової дисципліни та сприяння піднесенню творчої активності 

працівників; 
– поліпшення санітарно-гігієнічних, психо-фізіологічних і естетичних умов праці; 
– забезпечення раціональних режимів праці і відпочинку [1]. 
Отже, на всіх рівнях управління завдання щодо поліпшення організації праці 

можна розділити на дві великі групи: завдання економічного змісту та завдання 
соціально-психологічного змісту. Перші передбачають досягнення максимальної 
економії живої та уречевленої праці, підвищення продуктивності, зниження витрат у 
процесі виробництва продукції і надання послуг належної якості, другі — створення 
таких умов праці, які б забезпечували високий рівень працездатності зайнятих у 
виробництві, одержання задоволення від роботи, яку виконують. 

Організація праці на підприємствах, в окремих галузях виробництва 
здійснюється в конкретних формах, різноманітність яких залежить від таких 
основних чинників: рівня науково-технічного прогресу, системи організації 
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виробництва; психологічних факторів, особливостей екологічного середовища; а 
також від низки чинників, обумовмовлених характером завдань, які вирішуються 
в різних ланках системи управління. Організація праці змінюється, вдоскона-
люється залежно від зміни цих чинників. 

На людину впливає велика кількість факторів, які визначають рівень його 
працездатності та стан здоров’я. Сукупність таких факторів формують умови праці, 
що представляють собою виробниче середовище, в якому протікає життєдіяльність 
людини під час праці. Від їх стану в прямій залежності перебуває рівень 
працездатності людини, результати його роботи, стан здоров’я, ставлення до праці. В 
науковій літературі умови праці визначаються як сукупність взаємозв’язаних 
виробничих, санітарно-гігієнічних, психофізичних, естетичних і соціальних чинників 
конкретної праці, зумовлених розвитком продуктивних сил суспільства, що 
визначають стан виробничого середовища і вплив на здоров’я і працездатність 
людини [2]. До елементів умов праці відносяться, наприклад, температура, 
загазованість, виробничий шум, вологість тощо, тобто все те, що безпосередньо 
впливає на працюючу людину, її здоров’я, працездатність і соціальний розвиток. 

Поліпшення умов праці суттєво впливає не тільки на підвищення продук-
тивності. праці та інщих економічних результатів виробництва, а й на рівень 
життя людини, її всебічний розвиток. 
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2. ОСОБЛИВОСТІ СТИЛЮ 
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 
О.І. Будько 
Національний Університет Харчових Технологій 

Новий час передбачає і нові принципи в діях лідерів. На зміну авторитарного 
лідерства приходить лідерство, засноване на умінні мотивувати. Численні 
дослідження стилю управління персоналом на мікрорівні (керівник — трудовий 
колектив — особистість) свідчать, що ефект управління значно вище, якщо 
керівник піклується про позитивний характер своїх взаємовідносин з підлеглими, 
прагне до їх оптимізації в залежності від обставин і умов трудового процесу. 

Стиль управління персоналом — це узагальнений тип поведінки керівника у 
стосунках з підлеглими в процесі досягнення поставлених цілей, спосіб діяльності, 
заснований на визначених закономірностях (типова для керівника система прийомів 
впливу на підлеглих) [1]. Згуртованість або конфліктність колективу, його 
стабільність, активність співробітників безпосередньо визначаються тим, як ними 
керують, хто їхній керівник, наскільки він здатний діяти методами переконання і 
заохочення або надає перевагу силі наказу і покарання. Тому стиль управління 
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персоналом є достатньо стійкою для керівництва організації системою, не менш 
істотною, ніж об’єктивно існуюча адміністративно-правова структура організації, 
або система зв’язків і норм, нейтральних до персонального складу працівників. 

Якість стилю залежить від міри «щільності» владно-управлінського впливу на 
персонал. В значній мірі стиль управління є результатом виховання, професіо-
налізму та організаторських здібностей керівника [2]. 

Для ефективного управління персоналом необхідно, щоб цілі працівників і 
організації були збалансовані. Для цього в роботі з персоналом доцільно вико-
ристовувати такі прийоми, як зацікавленість успіхами та настроєм підлеглих; 
увага до підлеглих; співрозмовника заохочення співробітника говорити про себе; 
свідомість формування у підлеглого свідомості його значущості; недоліки кри-
тика недоліків, обов’язкове визнання успіхів колективу. 

До недоліків стильового характеру роботи персоналом відносять: затягування 
прийняття відповідального рішення; особиста неорганізованість керівника; по-
гане планування робочого дня; відсутність пріоритетів в масі повсякденних 
справ; фамільярність керівника з підлеглими. 

Ефективність управлінських ролей залежить від «зрілості» підлеглих. Зрілість 
окремих осіб і груп має на увазі здатність нести відповідальність за свою по-
ведінку, бажання досягти поставленої мети, а також освіта та досвід у виконанні 
конкретного завдання. Існує два виміри зрілості підлеглого [2]: 

1. Здатність вирішувати поставлені завдання. 
2. Вмотивованість на виконання цих завдань. 
Рівень зрілості підлеглого не є постійною ознакою особистості, а залежить від 

конкретної ситуації. В залежності від їх комбінації розрізняють чотири управ-
лінських ролі керівника: наглядач; наставник; лідер; старший партнер [1]. 

«Наглядач» — керівник, який дає конкретні вказівки і стежить за виконанням 
завдань, залишаючись глибоко втягнутим у всі деталі того, що відбувається. Дана 
роль керівництва застосовується до окремих груп, які нездатні впоратися із 
завданням і не мають бажання вчитися самим. 

«Наставник» — керівник в високому ступені орієнтований на завдання і на 
стосунки. У цій ситуації підлеглі бажають прийняти відповідальність, але не 
можуть, оскільки володіють середнім рівнем зрілості. Цей стиль застосовується 
щодо більш-менш сформованих груп осіб, які володіють базовими навичками, 
але яким ще багато чому можна навчитися. 

«Лідер» — керівник сприяє і допомагає підлеглим у їх зусиллях при вико-
нанні завдань та поділяє з ними відповідальність при прийнятті рішень. Цей 
стиль характеризується помірно високим ступенем зрілості підлеглих, які зна-
ють, що і як треба виконувати, однак їм потрібна додаткова мотивація. 

Дана роль використовується у відношенні окремих і груп працівників, які 
мають базові навички і достатні для більшості технічних аспектів роботи. По-
дальший розвиток подібної групи вимагає, щоб її члени в своїй щоденній роботі 
брали на себе більше відповідальності. 

«Старший партнер» — роль доречна в ситуаціях зі зрілими працівниками, 
оскільки підлеглі знають, що і як робити і усвідомлюють високу ступінь своєї 
причетності до задачі. 

Роль використовується у відношенні груп робітників, які досягли високої 
кваліфікації і прагнуть присвятити свої сили ефективній роботі. Цей стиль підхо-
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дить для управління кваліфікованими людьми з відповідальним і позитивним 
відношенням до своєї організації. 

В цілому, успішний стиль управління відрізняється орієнтацією на праців-
ників, чітке розмежування посадових завдань, активне делегування повноважень 
і відповідальності. 
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3. КЛАСИФІКАЦІЯ УМОВ ТА ЧИННИКІВ 
ВПЛИВУ НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ 
О.П. Булах 
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Під системою чинників якості життя розуміють взаємопов’язану в процесі 
життєдіяльності інтеграцію економічних, соціальних, політичних тощо умов існу-
вання соціуму, під впливом яких розвиваються соціальні процеси на окремо взятій 
території (у країні). Зовнішні чинники характеризують вплив, що чиниться на якість 
життя і розвиток країни з боку інших територій (країн). Серед зовнішніх чинників, 
що впливають на якість життя, можна виокремити, наприклад, стан світової 
економіки або екологічну ситуацію в світі, природні умови, рівень розвитку сусідніх 
держав, демографічні проблеми асиметричних регіонів або країн тощо. 

Внутрішні чинники характеризують якість життя населення усередині окремо 
взятої території. Внутрішні чинники, зазвичай, оцінюються з точки зору об’єк-
тивних і суб’єктивних умов соціального буття, особливостей життєвого простору 
індивіда, соціальних взаємодій усередині регіону. 

До загальних віднесено ті умови і чинники, які пов’язані з загальнодержавним 
регулюванням суспільно-економічних умов, явищ і процесів та однаково сто-
суються всіх регіонів країни. До цієї групи належать: забезпечення громадянсь-
ких прав і гарантій, соціальна, демографічна, економічна та соціоекологічна 
політика держави. 

Головна мета соціальної політики — забезпечення якості життя населення 
України, адекватної ефективності економіки і підприємницької активності 
громадян. Об’єктами соціальної політики, насамперед, є ті особи, групи або 
спільноти, які потребують певної соціальної підтримки чи захисту: пенсіонери, 
немовлята і матері, сім’ї з дітьми, молодь та ін. 

Важливою умовою забезпечення високої якості життя населення виступає демо-
графічна політика. Це сукупність заходів, що впливають на демографічні процеси і 
спрямовані на зміну характерів процесу відновлення поколінь (народжуваності, 
шлюбності, вікової структури тощо), а також на регулювання міграційної рухливості 
населення, його розселення та щільності. 
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Під економічною політикою розуміють діяльність держави в господарській 
(економічній) сфері. Успішне вирішення завдань поліпшення якості життя залежить 
від стану виробництва, перш за все від виробництва товарів широкого вжитку, 
відповідності кількості та якості продукції суспільним потребам. 

Екологічну політику розглядають як систему дій, спрямовану на охорону та 
оздоровлення навколишнього природного середовища, раціональне викорис-
тання й відтворення природних ресурсів, збереження й розвиток соціосфери, 
забезпечення нормальної життєдіяльності й безпеки людини. Головним завдан-
ням екологічної політики є вирішення проблеми виживання людини та сус-
пільствва в цілому перед загрозою глобальної екологічної катастрофи, захист 
природного довкілля від руйнування, пошук шляхів та засобів виходу людства з 
соціоекологічної кризи. 

До специфічних віднесено ті умови і чинники якості життя, які за якісними та 
кількісними характеристиками суттєво відрізняються в територіальному чи галу-
зевому розрізі. До них належать історичні, соціальні, демографічні, економічні (в 
т. ч. виробничі), природно-екологічні, екістичні, психологічні, політичні та 
соціокультурні. 

Історичний чинник якості життя визначений історією розвитку певної 
території. Історичні події позначаються на формуванні суспільства, впливають на 
традиції і побут населення. Крім того, історичний чинник формує регіональні 
відмінності у способі життя населення. 

Серед соціальних умов і чинників найважливішими є рівні розвитку сфери 
охорони здоров’я та освітнього комплексу. Рівень розвитку медичної сфери 
визначений системою лікувальних, лікувально-профілактичних, санітарно-проти-
епідемічних та інших медичних установ, багатьма видами соціального забезпе-
чення, відпочинку та фізичної культури [1]. Рівень розвитку освітнього комп-
лексу є чинником формування освітнього рівня населення. Освіченість населення 
(зокрема, рівень грамотності) є одним із показників, за яким розраховують 
інтегральний показник — індекс людського розвитку. Структура освітнього 
комплексу складається з дошкільних закладів освіти, загальноосвітніх навчально-
виховних закладів, професійно-технічних училищ, середніх спеціальних і вищих 
навчальних закладів. 

До демографічних чинників належать процеси відтворення населення (народжува-
ність, смертність), віково-статева структура населення, міграції населення, формування 
сім’ї та сімейних відносин. Соціально-демографічним чинником є стан суспільного 
здоров’я населення, тобто здоров’я (не лише фізичного, а й духовного) не конкретного 
індивіда, а суспільства загалом. 

Економічними умовами і чинниками є рівень реальних доходів населення, еко-
номічне зростання (спад), рівень зайнятості та умови праці, спеціалізація госпо-
дарства, науково-технічний прогрес [2]. Економічним чинником може бути і соці-
альна нерівність населення, яка виявляється у нерівномірному і часто несправедли-
вому розподілі доходів, що викликає соціальне напруження в суспільстві. 

Найважливіші природно-екологічні умови і чинники якості життя такі: клімат, 
якість довкілля, ступінь акустичного, електромагнітного та радіаційного забруднення 
[3]. До цієї категорії умов і чинників треба зачислити і ризик виникнення стихійних 
лих та екологічних катастроф, які за впливом можуть перевершити сукупну дію решти 
чинників. До природно-екологічних чинників належать рівень екологізації технологій 
та рівень екологічної освіти населення. 
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Під екістичними розуміють умови і чинники якості життя, що характеризуються 
системою розселення (видами поселень, їхньою щільністю та людністю), рівнем 
урбанізації (часткою міського населення), рівнем розвитку транспортної інфраструк-
тури (щільністю та якістю шляхів сполучення, частотою та зручністю пасажирських 
перевезень), рівнем доступу населення до адміністративних (обласних та районних) 
центрів, щільністю та скупченістю населення (скупченість населення — щільне просто-
рове зосередження населення на порівняно невеликій території, що призводить до по-
тенційних незручностей і обмеження переміщення, перешкоджання усамітненню) [3]. 

Серед психологічних умов і чинників треба виокремити людські потреби, цінності 
та менталітет народу. Потреби кожної людини є індивідуальними і можуть суттєво 
відрізнятися якісно та кількісно. Відповідно, ступінь задоволеності потреб та 
задоволеність якістю життя загалом теж відрізнятимуться. 

До політичних чинників належать політична активність населення, рівень 
політичних свобод та рівень розвитку громадянського суспільства. 

Поряд із доступом до інформації, соціокультурними чинниками якості життя є 
релігійність населення, розвиток літератури, культури та мистецтва, наявність 
бібліотек, театрів, кінозалів, музеїв та інших культурно-мистецьких установ. Цей 
чинник найбільше впливає на формування і розвиток однієї з найголовніших 
властивостей людини — її духовності. 

Зазначимо, що перелічені умови та чинники якості життя не діють кожен окремо, 
а лише у системній сукупності, підсилюючи або послаблюючи вплив один одного. 
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4. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
МЕТОДІВ ПІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ 
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Національний університет харчових технологій 

Від правильного і грамотного підбору персоналу залежить ефективність роботи 
компанії або підприємства, швидкість і якість виконання будь-якого виду робіт, а 
також імідж компанії в цілому. Тому вдосконалення системи підбору персоналу — 
першочергове завдання керівництва будь-якого підприємства. Американські вчені 
Ф. Тейлор і Ф. Гілберт висловили думку про те, що працівники не є простими 
«гвинтиками » в загальному механізмі організації, які легко замінюються на нові [1]. 
Чим досвідченіший працівник, чим довше він працює в організації, тим продук-
тивніше його праця. Розглянувши американський стиль підбору персоналу, слід 
звернути увагу на одну особливість в організації цієї діяльності: підприємства 
звертаються до спеціальних кадрових служб. Кадрові служби при підборі персоналу 
збирають інформацію про кандидатів з усіх місць попередньої роботи, беруть 
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характеристики із середньої школи і вищого навчального закладу. Прийняті на 
роботу молоді люди піддаються серйозним випробуванням на підприємствах і 
фірмах від 6 місяців до року [2]. Молодий фахівець зараховується на будь-яку посаду 
на підприємстві й фірмі для отримання заробітної плати. Але його щомісяця 
переміщають на різні посади. За кожним молодим спеціалістом при підборі 
персоналу закріплюється куратор — це один з менеджерів вищого керівництва, який 
за результатами роботи виставляє оцінку в щоденник. Ті, хто отримали в процесі 
випробувань на всіх етапах перевірки позитивні оцінки потрапляють в резерв. 

У свою чергу, японський стиль підбору персоналу полягає в тому, що кадрові 
служби починають підбір майбутніх фахівців, коли вони навчаються в універ-
ситетах на 2 – 3 курсах [2]. Студентів запрошують на лекції, які читають фахівці і 
керівники підприємств і фірм. Ці лекції присвячені історії підприємства, 
динаміці змін у виробництві продукції і самої фірми, прогнозам на майбутнє. У 
процесі такого підбору персоналу студентам прищеплюється почуття патріо-
тизму у відношенні того підприємства і фірми, які мають намір надати в 
подальшому роботу. 

На сьогоднішній день в світі з’явилась комплексна система відбору 
персоналу, яка включає в себе такі методи: попередній відбір (аналіз інформації 
про кандидата, що міститься в стандартній формі і результатів попереднього 
інтерв’ю);збір інформації про кандидата (від інших людей); особистісні 
опитувальники; тести: інтелекту, спеціальних здібностей, інтересів та ін;групові 
методи відбору; вирішення проблем (кейс-методи); співбесіду / інтерв’ю. 

На мою думку, більш ефективним та креативним методом є CASE-інтерв’ю — 
це метод в пошуку та підборі фахівців, використання якого дозволяє отримати 
досить достовірний прогноз про те, наскільки претендент відповідає ключовим 
вимогам та як швидко зможе влитися в новий трудовий колектив. Методика 
кейс-інтерв’ю заснована на побудові певних життєвих чи бізнес ситуацій [2]. 
Кандидату спочатку задають ситуацію, а потім пропонують описати або 
продемонструвати свої дії (як би він вирішив дану проблему) 

При цьому подія повинна бути обов’язково реальна. Перевагою даного 
методу є реалізм, можливість уникати соціально-бажаних відповідей з боку 
претендента і отримання найбільш повної інформації про досвід, уміннях 
фахівця, стратегії поведінки в тій чи іншій ситуації. Недоліками можна вважати 
те, що підготовка і проведення вимагають багато часу, матеріали потребують 
постійного оновлення (оскільки проблеми, розглянуті в кейсі повинні бути 
актуальними для сьогоднішнього дня), рекрутер повинен володіти достатнім 
досвідом, щоб грамотно інтерпретувати результати. 

Найчастіше співбесіду за методом кейса проводиться для кандидатів, які 
шукають роботу в сфері торгівлі або претендують на позицію керівника. Ці два види 
діяльності немислимі без роботи з людьми. Тому кадровики воліють вже під час 
першого інтерв’ю перевірити, як претендент буде поводити себе в тій чи іншій 
ситуації. 

Ідею кейс-руху підтримують і розвивають дуже багато бізнесменів та 
науковців. Тому в останні роки з’явилась тенденція до використання кейс-методу 
не тільки в бізнес-освіті, але й у предметному навчанні. Кейс-метод дуже стрімко 
розвивається і має великі перспективи у майбутньому. 
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5. ДЕМОГРАФІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 
ЯК ОДИН ІЗ ОСНОВНИХ ЧИННИКІВ 
КАДРОВОГО МАРКЕТИНГУ 
Д.Г. Грищенко 
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При проведенні аналізу ринку, зокрема ринку праці, необхідно неодмінно 
враховувати, що кожній державі притаманні свої особливості економічного розвитку 
та своя соціально-політична структура. Усі зміни, що відбуваються в державі, 
неодмінно в більшій чи меншій мірі впливають на підприємство та його мікросе-
редовище, вони можуть як відкривати нові можливості для компанії так і бути 
джерелом загрози для неї. Маркетингове макросередовище — це ті фактори, якими 
фірма не може безпосередньо керувати, але які впливають на її маркетингову 
діяльність [2, с. 22]. Г. Амстронг та Ф. Котлер виділили шість основних сил макро-
середовища компанії: демографічне середовище, економічні фактори, природні 
фактори, науково-технічні, політико-правові та культурні фактори [1, с.143]. 

Демографічне середовище є одним з основних чинників кадрового маркетингу. 
Останнім часом прослідковується неухильне скорочення чисельності 

населення України з року в рік. Така ситуація є наслідком значної різниці між 
кількістю народжених та померлих. При чому, якщо чисельність останніх 
поступово знижується з року в рік, то висхідна динаміка народжених мала різке 
падіння у 2010 році після якого даний показник і досі не досягнув рівня 
2008 року. Як результат маємо від’ємний природній приріст населення України. 

Поступове зменшення та «посивіння» населення України є основними 
тенденціями в зміні вікової структури та чисельності. Ці процеси є наслідком 
різкого спаду народжуваності, що був особливо відчутним у 90-х роках. Однією з 
основних причин такого спаду було нестабільне становище всієї економічної, 
політичної та правової систем, що мали місце в період державних перетворень та 
становлення незалежної України. 

Також до причин старіння населення України, як і країн Америки та Європи, 
фахівці відносять досягнення зрілого віку поколінням «дитячого буму» (особи 
народжені в період після Другої світової війни до 1970 року, в США до 
1965 року). Поступово зростає економічна активність «покоління У», наро-
дженого у 80-х роках (діти покоління «дитячого буму»). Однією з особливостей 
цього покоління стала мода на вищу освіту [3, с.109]. Чисельність студентів, 
Наприклад, у 2003 році зросла більше ніж вдвічі порівняно з 1993 роком. Разом з 
цим зростає попит на висококваліфікованих працівників. Практично, вже 
базовою до претендентів на престижну роботу є вимога наявності вищої освіти, 
все частіше вимагається знання іноземних мов. «Покоління У»зростало в епоху 
власне маркетингу, девізом якої є гасло «клієнт завжди правий». Представники 



 557 

даного покоління звикли до того, що їхні вимоги виконуються, а до бажань 
прислухаються, очевидно, що такого відношення вони очікуватимуть до себе і зі 
сторони роботодавців. Дане судження є досить важливим для кадрового 
маркетингу, оскільки формує необхідність врахування конкретних індивіду-
альних аспектів у веденні кадрової політики. 

Спостерігається зміна традиційних ролей жінок та чоловіків. Все більше стає 
жінок налаштованих на побудову успішної кар’єри, а вже потім — сім’ї. 
Збільшується вік створення молодої сім’ї: у віці 20 – 24 роки 73,1 % чоловіків та 
53 % жінок ще не одружені [4]. Загалом стало меншим число зареєстрованих 
шлюбів і збільшилось число прихильників спільного життя без оформлення 
шлюбних стосунків. Визнанням змін, які відбуваються в особистому житті 
людей, стало те, що з 1999 року одиницею спостережень Держкомстату України 
стає домогосподарство, як це прийнято в міжнародній статистиці, а не сім’я, як 
було у нас раніше. Ознакою домогосподарства є спільне мешкання та ведення 
господарства окремою групою людей [3, с.97]. 

Зміни в кількісному та якісному складі населення, його особливостях та поглядах 
на життя визначають ставлення людей до роботи, бажання та потребу в ній. Так, для 
більшої частини населення робота є джерелом засобів для існування, в той час як для 
іншої, меншої, частини — робота в першу чергу є засобом самореалізації, а не 
джерелом матеріального достатку. Ці аспекти необхідно враховувати при побудові 
мотиваційної політики персоналу підприємства. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Амстронг Г., Котлер Ф. Введение в маркетинг, 8-е издание.: Пер. с англ. / 
Г. Амстронг, Ф. Котлер — М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007. — 832 с. 

2. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг: Навч. посібник. / Н. В. Куденко. — 
К.: КНЕУ, 2005. — 152 с. 

3. Маркетинг: Підручник / В. Руделіус, О.М. Азарян, О.А. Виноградов та ін: 
Ред. — упор. О.І. Сидоренко, П.С. Редько. — К.: Навчально-методичний центр 
«Консорціум із удосконалення менеджмент освіти в Україні», 2005. — 422 с. 

4. www. ukrstat. gov. ua/express/ 
Науковий керівник: О.В. Безпалько 

6. СИСТЕМА ІНТЕГРАЛЬНОГО 
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Стан і розвиток суспільства визначається значною кількістю та складом його 
населення, його трудовими можливостями, рівнем та якістю життя. Показники 
кількості, складу, динаміки населення, рівня його життя дають змогу судити про 
можливості соціально-економічного розвитку країни, його тенденціях, вказують 
державі заходи, які необхідно вжити для розвитку народонаселення. Саме населення 
країни є джерелом ресурсів для праці, носієм конкретних економічних відносин. 

Різні аспекти рівня та якості життя населення досліджувалися вітчизняними і 
зарубіжними вченими: М.І. Долішній, С.І. Дорогунцова, Е.М. Лібанової, Т.С. Кле-
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банова, Л.М. Черенько, Ф.І. Узунова, Л. Семів, У. Садової, А. Власюк, Л. Яценко, 
Ю.В. Крупнова, С.А. Айвазяном та ін. [1, с. 57] 

Рівень життя (Standards of life) Standards of living — рівень матеріального 
добробуту людей, вимірюваний: 1) або величиною їх доходу: ВНП на душу 
населення та ін; 2) або за допомогою набору показників рівня матеріального 
споживання: кількість легкових автомобілів на душу населення, кількість 
телевізорів на душу населення і т. д. [4, с. 39 – 47] 

Також виокремлюють такі показники рівня життя: споживання основних 
продуктів на душу населення (сім’ю); споживчий кошик; споживчий бюджет; 
прожитковий мінімум. Розмір споживчого кошика залежить від досягнутого 
рівня і якості життя і сильно розрізняється по країнах. У розвинених країнах вона 
налічує декілька сотень найменувань товарів і послуг. Так, у США споживчий 
кошик включає понад 250 різних найменувань товарів і послуг. У країнах з 
перехідною економікою ці показники нижче. В Україні підраховується вартість 
набору з 11 основних продуктів харчування, виходячи з річних норм споживання. 

За визначенням ООН, рівень життя — це сукупність таких показників: 
здоров’я, в тому числі демографічні умови, їжа, одяг, фонди споживання і 
нагромадження, умови праці, освіта, в т. ч. письменність, житло, включаючи його 
благоустрій, соціальне забезпечення, тощо. 

Для характеристики рівня життя ООН використовує такай показник як 
«індекс розвитку людського потенціалу» (ІРЛП). Він включає в себе: 

– тривалість життя населення — 25 – 85 років; 
– рівень освіти — 0 – 100 % (кількість років, які провів в режимі навчання 

після 15 років середній громадянин); 
– обсяг ВВП на душу населення від 200 до 4000 $ США; 
– ступінь задоволення матеріальних, духовних та соціальних потреб людини. 
Міжнародна статистика рівня (якості) життя (прийнята ООН в 1978 р.) вклю-

чає 12 основних груп показників:1. Демографічні характеристики населення: 
народжуваність, смертність. 2. Санітарно-гігієнічні умови життя. 3. Споживання 
продовольчих товарів. 4. житлові умови. 5. Освіта і культура. 6. Умови праці і 
зайнятість. 7. Доходи і витрати населення. 8. Вартість життя і споживчі ціни. 9. 
Транспортні засоби. 10. Організація відпочинку. 11. Соціальне забезпечення. 12. 
Свобода людини. 

За даними представників ООН, в даний момент Україна займає 76-е місце в 
рейтингу індексу розвитку людського потенціалу і таким чином входить в группу 
країн із середнім рівнем розвитку. У групу країн з середнім рівнем розвитку 
людського потенціалу входять також Китай (81 місце), Вірменія (83), Туреччина 
(84), а завершує список Гамбія (155) [5, с. 55]. Вченими Інституту демографії та 
соціальних досліджень України запропонована концепція вивчення рівня життя 
населення. Вона може бути представлена як комплексне вивчення життєвого рівня 
різних верств населення країни по трьом основним складовим: 1) матеріальному 
становищу; 2) умовами проживання; 3) станом соціального середовища [2, с. 552]. 

Директор інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи 
НАН академік Лібанова Елла Марленівна припускає, що в найближчі 15-20 років 
в Україні буде проживати близько 40 з гаком мільйонів. До 2050-го — близько 35 
– 36 мільйонів. Також вона помітила, що дуже зросла смертність чоловіків в 
працездатному віку. Вона переконана, що головною причиною є вкрай 
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нездоровий спосіб життя, що став серед чоловіків повальним явищем: куріння, 
алкоголізм, апатія, нераціональне харчування. Але крім суто ментальних 
особливостей, потрібно відзначити і відсутність економічних стимулів. В Україні 
вважається, що піклуватися про власне здоров’я невигідно, тоді як у розвинених 
країнах економічно невигідно хворіти. [1, с. 591] 

За останні роки в Україні істотно змінилися структура й обсяги грошових 
доходів населення. У структурі грошових доходів зберігається тенденція до 
зниження частки заробітної плати. Якщо в 1990 р. вона становила 70,9 % 
заробітної плати 1985 р. (1985 р. = 100 %), то в 2009 р. — лише 41,9 %. Дохід на 
одну особу в 2009 р. дорівнював 18 383,5 грн. [3, с. 226] 

Співвідношення між найвищим та найнижчим рівнями заробітної плати на 
галузевому рівні становило 6 разів, на регіональному — 2,7 рази. 

Падіння розміру реальної заробітної плати призвело до того, що вона в 
Україні не забезпечує навіть простого відтворення робочої сили, не кажучи вже 
про виконання нею функції стимулювання. 
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7. ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ 
ТА КРИТЕРІЇ ПІДБОРУ МЕНЕДЖЕРІВ 
З ПЕРСОНАЛУ 
І.С. Журавська 
Національний університет харчових технологій 

В сучасному конкурентному середовищі складно кардинально відрізнятись 
від конкурентів: всі ресурси майже однаково доступні. Тому кожна компанія 
рано чи пізно приходить до висновку, що персонал — це її головний ресурс. Як 
наслідок, кілька років тому надзвичайно активно почала розвиватись тенденція 
вкладання коштів у розвиток персоналу. Адже саме від нього залежить імідж та 
прибутковість компанії, якість виробленої продукції (надаваних послуг), рівень її 
(їх) пізнаваності серед споживачів. 

Однак у кожного підприємства є свої специфічні вимоги до персоналу. Постає 
питання: від чого залежать ці вимоги? Відповідей безліч: від позиції підпри-
ємства на ринку, від стадії його розвитку, стратегії діяльності, корпоративної 
культури тощо. Всі ці чинники доводять, що для успішного функціонування 
будь-якого підприємства важливою є систематична і професійна робота з 
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персоналом, а не лише його підбір, як ще досі вважає переважна більшість 
сучасних керівників [3, с. 109]. 

Великі транснаціональні компанії вже давно усвідомили вагомість таких 
аргументів і в кожній такій компанії є HR-відділи, менеджери яких, у свою чергу, 
використовують індивідуально розроблені і прописані методики роботи з 
персоналом. Натомість в значно менших за обсягами діяльності компаніях питання 
персоналу вирішуються досить хаотично і часто немає окремої особи, яка б їх 
координувала. Проте керівники малих і середніх фірм також добре розуміють, що 
робота з персоналом може значно збільшити їх прибутки, тому все частіше в їх 
штатному складі починають з’являтись спеціалісти відповідного профілю. 

Якщо керівник компанії приймає рішення про створення відділу з персоналу, 
варто розпочати з пошуку кваліфікованого HR-менеджера, що є нелегкою 
справою [1, с. 511]. Кожен керівник висуває свої вимоги до такого спеціаліста, 
але є ряд умов, які неможливо не враховувати: 

– менеджер з персоналу — це людина, яка постійно спілкується з пра-
цівниками і презентує компанію серед широкого кола кандидатів, тому дуже 
важливими є високі комунікативні навики; 

– менеджер з персоналу повинен поділяти цінності і бачення компанії. Навіть 
якщо ці речі не прописані та не засвідчені документально, у кожній компанії все 
одно є корпоративні цінності і стратегії розвитку. Що більше працівників їх 
поділяє і відстоює, то більш злагодженою та ефективною буде робота компанії. А 
оскільки майбутні працівники будуть приходити в компанію через менеджера з 
персоналу, важливо, щоб він чітко усвідомлював позицію компанії; 

– активність є невід’ємною частиною роботи менеджера, він повинен постійно 
перебувати у курсі справ компанії і моделювати свою діяльність залежно від змін 
в процесі її розвитку і формування нових потреб; 

–це людина, яка знає безліч конфіденційної інформації, тому керівник по-
винен довіряти менеджеру, який працює з персоналом. 

У наведеному вище переліку вимог містяться, в основному, особистісні 
характеристики бажаного кандидата. Хоча варто враховувати й інші соціально-
демографічні чинники: вік, стать, досвід роботи, спеціальні навички як критерії 
підбору, які кожен керівник визначає на власний розсуд. 

Крім того, необхідно наголосити на ще одному нюансі. Беручи HR-менеджера, 
компанія може обрати два шляхи: по-перше, взяти молодого перспективного 
працівника з мінімальним досвідом, але така людина потребує тривалого часу для 
адаптації, додаткового навчання і чітких вказівок з боку керівництва; по-друге, 
затвердити на посаді кваліфікованого спеціаліста, який сам буде подавати ідеї 
керівництву. В останньому випадку керівник буде розглядати і ухвалювати вже 
готові схеми роботи з персоналом, що суттєво зекономить його часові затрати, але 
такий спеціаліст має значно вищу ціну на ринку праці. 

Отже, менеджер з персоналу — це одна з ключових посад в кожній компанії і до 
підбору такого спеціаліста потрібно підійти ретельно. Важливо не лише правильно 
його відібрати з-поміж потенційних претендентів, але й підготувати інших 
працівників підприємства до введення такої посади [1, с.46]. І навіть після появи в 
компанії менеджер з персоналу не може одразу активно впроваджувати набутий 
досвід і навики з попередніх місць роботи. Слід проаналізувати ситуацію, яка 
склалась в компанії, зрозуміти, які інструменти ефективної побудови роботи із 
персоналом варто використовувати на практиці, а яких необхідно уникати. 
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HR-брендинг — сукупність зусиль компанії у взаємодії з наявними та 
потенційними співробітниками, яка робить її привабливим місцем роботи; 
активне управління компанією в очах партнерів та потенційних співробітників. 

За аналогією з 4P маркетингом — product (товар), place (канали збуту), price 
(ціна), promotion (просування), в HR-маркетингу сформувалися свої 4P — people 
(люди), pay (оплата), position (позиція) та prospects (перспективи) [3]. Це і є 
чотири ключових фактори, над якими потрібно працювати в процесі HR-брен-
дингу: колектив і формування відносин між співробітниками, конкурентоспро-
можний компенсаційний пакет, позиціонування компанії на ринку праці (власне, 
сама робота над репутацією компанії як роботодавця) та перспективи компанії і 
співробітників, як частини компанії. 

Формування HR-бренду — комплексний процес, який реалізується у кілька 
етапів, а саме: визначення цільової аудиторії, місії, цінностей компанії; вироб-
лення ціннісних пропозицій, які можуть зацікавити конкретну цільову групу; 
розроблення певного плану заходів, власне формування HR-бренду через ство-
рення потужного потоку інформації про компанію, як про привабливого робото-
давця, і нарешті розвиток і утримання іміджу на заданому рівні [1]. 

Встановлено закономірність: чим сильнішим буде HR-бренд, тим меншими 
будуть затрати на персонал. Репутація компанії, як хорошого роботодавця буде 
приваблювати висококваліфікованих спеціалістів, відповідно, зменшаться 
витрати на підбір, адаптацію, навчання персоналу тощо. 

Розпочинати процес формування HR-бренду доцільно зі створення умов для 
працівників, що вже працюють на підприємстві. За наявності дієвих програм 
професійного навчання персоналу, ефективної системи винагороди, можливості 
кар’єрного зростання, безпечних умов праці можна уникнути надмірної зміни 
персоналу. Співробітники, які працюють в сприятливому середовищі, будуть 
відчувати стабільність і впевненість, що, в свою чергу, позитивно вплине на 
тривалість і ефективність їхньої роботи в даній компанії. І тут лише залишиться 
почекати доки спрацює так би мовити «сарафанне радіо». 

Також зауважимо, що окрім роботи з вже наявним персоналом, для успішного 
створення HR-бренду не менш важливою є поведінка компанії по відношенню до 
потенційних співробітників. Тут важливо, щоб у претендента на вакантну посаду 
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сформувалось уявлення про підприємство, як надійного роботодавця з профе-
сійним підходом, який дотримується всіх вимог законодавства та піклується про 
своїх співробітників. 

Отже, HR-брендинг — це, перш за все спосіб залучити кваліфікованих пра-
цівників шляхом не стільки матеріального зацікавлення, скільки через створення 
привабливого іміджу роботи в компанії. Люди йдуть працювати на підприємства 
з іміджем успішного роботодавця піддаючись популярності бренду та розуміючи, 
що це в перспективі хороше доповнення до їхніх резюме. 
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Важливим елементом механізму визначення індивідуальної заробітної плати є 
форми й системи оплати праці. Останні виступають, з одного боку, з’єдну-
вальною ланкою між нормуванням праці і тарифною системою, а з другого — 
засобом досягнення певних якісних показників. Ці елементи організації оплати 
праці є способом установлення залежності величини заробітної плати від 
кількості, якості праці та її результатів. 

Економічні свободи функціонування підприємств у ринковій економіці, 
сприяли зростанню активності в пошуках найраціональнішої організації праці і її 
оплати. Разом з тим такі причини, як інфляція, проблеми збуту, порушення 
господарських зв’язків, нестабільність податковою законодавства та інші 
ускладнюють роботу підприємств настільки, що не завжди вони мають 
можливість виплачувати всім працівникам гарантовану тарифною системою 
заробітну плату. Все це разом спричинило виникнення і поширення так званих 
безтарифних моделей організації оплати праці [2, с.45]. 

Безтарифні моделі оплати праці вирізняються гнучкістю, простотою і доступ-
ністю для розуміння всіма працівниками, забезпечують їх заінтересованість у 
результатах праці. 

На практиці кожен варіант застосування безтарифної моделі оплати праці є 
унікальною розробкою керівництва конкретного підприємства. Фактична величина 
заробітної плати кожного працівника при застосуванні таких моделей залежить від: 

– кінцевих результатів діяльності колективу; 
– кваліфікаційного рівня працівника; 
– фактично відпрацьованого часу; 
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– коефіцієнта трудової участі (кожному працівникові присвоюються постійні 
коефіцієнти, які комплексно характеризують його кваліфікаційний рівень, а також 
визначають його трудовий внесок у загальні результати праці за даними трудової 
діяльності працівників, які належать до певного кваліфікаційного рівня). 

Спільним для різних безтарифних моделей оплати праці є таке: 
– працівникам гарантується лише мінімальний обов’язковий рівень заробітної 

плати, існування якого обумовлене законодавством про мінімальну заробітну 
плату. Цей обов’язковий гарантований рівень може бути однаковим для всіх 
працівників, а може відрізнятися залежно від їх кваліфікації та відповідальності 
робіт, але в будь-якому випадку він, з одного боку, не може бути нижчим 
офіційно встановленої мінімальної заробітної плати, а з іншого боку, має 
становити невелику частку в загальній сумі заробітку працівника; 

– визначається загальна сума заробленої колективом заробітної плати, потім з 
неї вираховується сума гарантованої мінімальної оплати всіх працівників 
підприємства, а залишок, який часто називають «фондом стимулювання праці», 
розподіляється між членами колективу за певними встановленими заздалегідь 
правилами. Безтарифна система створює такі умови організації оплати праці, при 
яких всі члени трудового колективу заінтересовані в поліпшенні кінцевих 
результатів спільної роботи; 

– в однакові умови щодо можливості впливу на розмір своєї заробітної плати 
ставляться всі працівники підприємства, незалежно від категорії й посади. 
Правила розподілу колективного заробітку складаються так, щоб заінтересувати 
кожного працівника в поліпшенні саме тих показників роботи, які важливі для 
досягнення бажаного спільного кінцевого результату. Оскільки таке поліпшення 
нічим не обмежене, то й можливості зростання індивідуального заробітку також 
не обмежені (при тарифній системі організації оплати праці ці можливості 
фактично обмежуються досягненням найвищих кваліфікаційних розрядів). 

Найбільшою проблемою при застосуванні безтарифних моделей є розроблення 
правил розподілу колективного заробітку у такий спосіб, щоб максимально націлю-
вати працівників на поліпшення саме тих показників роботи, які важливі для 
досягнення бажаного спільного кінцевого результату. Зростання зарплати будь-кого 
з членів колективу без адекватного збільшення кінцевого результату означатиме 
зменшення заробітків інших членів колективу. Питання соціальної справедливості є 
дуже гострим. Тому ефективне застосування безтарифних моделей організації опла-
ти праці можливе лише в таких колективах, члени яких добре знають один одного, 
бачать і можуть оцінити роботу інших, цілком довіряють своїм керівникам. Як 
правило, це невеликі трудові колективи з постійним складом працівників, об’єдна-
них однією метою. При безтарифній організації оплати праці зарплата кожного 
учасника трудового процесу підприємства є часткою працівника у спільному фонді 
оплати праці [3, с. 30]. 

Отже, основна перевага використання безтарифних моделей оплати праці полягає 
в тому, що оптимально поєднані індивідуальна та колективна зацікавленість в 
покращенні результатів роботи. Розробка таких моделей є дуже клопітним і 
відповідальним завданням, але за допомогою їх грамотного впровадження можна 
досягти значного підвищення трудової можливості працюючих, що сприятиме 
суттєвому зростанню продуктивності праці та ефективності роботи в цілому. 
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РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ 
О.М. Крощенко 
Національний університет харчових технологій 

Вирішальним фактором ефективності роботи підприємства є його персонал. 
Від цього залежить конкурентоспроможність підприємства на ринку. Тому 
сучасні компанії, роблять правильний вибір, ставлячи ставки не на кількість 
персоналу, а на його якість. Якісною характеристикою робочої сили є його 
кваліфікація. В сучасному світі, де рівень механізації і автоматизації вироб-
ничого процесу неупинно зростає, управляти виробництвом можуть тільки 
висококваліфіковані працівники [2]. 

Але кваліфікація кадрів це тільки одна складова, що може впливати на 
результат ефективної роботи персоналу. Тому має бути присутнім безперервний 
процес розвитку людських ресурсів. Основним завданням є те, що робота з 
кадрами направлена лише на успішний набір і відбір робочої сили. Основна ідея 
полягала в тому, що якщо вдалося знайти потрібних людей, то вони так чи 
інакше зможуть виконувати потрібну роботу. Але для більшості управлінців 
стало очевидним, що набір персоналу це тільки початок. В той час, як більша 
частина ресурсів підприємств являє собою матеріальні об’єкти, цінність яких з 
часом постійно втрачається, цінність людських ресурсів з роками тільки зростає. 
Таким чином, як на благо самої організації, так і для особистого задоволення 
службовців, керівництво має постійно працювати над підвищенням потенціалу 
своїх працівників. Успішна програма по розвитку персоналу сприяє створенню 
єдиного згуртованого колективу, у якого з’являється більше можливостей і 
мотивації до виконання спільних завдань. 

Коучинг — це особливий стиль взаємодії з людьми, який допомагає реалі-
зувати весь потенціал людини і знаходити рішення до будь-якого завдання як у 
бізнесі, так і в житті. Основне завдання коучингу — не навчити чому-небудь, а 
стимулювати людину до плідного самостійного навчання. 

Коуч — це людина, яка здатна допомогти досягти поставлених цілей [1]. 
Коучинг направлений не стільки на безпосереднє навчання, скільки на те, щоб 

максимально повно розкрити потенціал співробітника і добитися від нього 
повної віддачі в роботі. Стає очевидним, що чим більше керівництво займається 
коучингом своїх співробітників, тим значніше вони отримують віддачу у вигляді 
ефективності та лояльності. Проте є багато свідчень того, що цінність цього 
методу навіть в Західній Європі, ще не до кінця усвідомлена. З коучингу можна 
отримати більше користі, ніж це робиться у теперішній час. Важливо тільки 
точно розуміти, як правильно його застосовувати. 

На жаль, лінійні менеджери рідко всерйоз сприймають себе в ролі коучів і 
часто не розуміють, що це частина їхньої роботи. Тому, якщо організація 
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використовує коучинг в роботі з персоналом, то він повинен стати офіційною і 
контрольованою складової в діяльності керівників. 

Однак на сьогоднішній день більшість керівників не мають навичок коучингу, 
а навчання йому часто проходить швидко і без подальшої підтримки. Відповідно, 
завдання кадровиків — готувати співробітників до цієї ролі, працюючи спочатку 
з їх мотивацією, а потім вже передаючи конкретні знання. 

У коучингу, як і у будь-якого методу роботи з персоналом, є свої переваги і 
недоліки, які важливо враховувати при впровадженні його в діяльність компанії. 

Перевагами коучингу є: 
– коучинг грунтується на прикладах з реального життя; 
– його вплив проявляється відразу; 
– він вимагає малих витрат при використанні внутрішніх коучів; 
– підходить для різних стилів навчання; 
– підтримує культуру змін. 
Існують такі недоліки: 
– займає багато часу; 
– складно розвивати і підтримувати навички коуча у лінійних менеджерів. 
На думку західних фахівців, успішна программа коучингу повинна включати 

такі елементи: 
– узгодженість цілейко учингу та організації; 
– єдине розуміння коучингу і його завдань керівництвом та учасниками; 
– послідовний підхід у створенні програми; 
– вимірність результату коучингу [2]. 
Таким чином, персонал є важливою складовою ресурсного забезпечення 

діяльності підприємства, основною рушійною силою, тому має бути постійний 
процес розвитку. Питання персоналу завжди буде не на останньому місці у 
підприємницькій діяльності, тому коучинг, як напрям розвитку працівників буде 
завжди актуальним. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Щокін Г.В. Теорія кадрової політики: навч. посіб./ Щокін Г.В. — К: МАУП, 
1997. — 176с. 

2. Хміль Ф.І. Управління персоналом: Підручник для студентів вищих 
навчальних закладів/ Хміль Ф.І. — К.: Академвидав, 2006. — 488 с. 

Науковий керівник: О.М. Олійниченко 
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У міру розвитку науково-технічного прогресу і ускладнення праці ключовою 
проблемою для більшості підприємств постає проблема управління персоналом. 
Досліджуючи проблеми ефективності управління персоналом фахівці вважають, 
що оцінка ефективності управління персоналом − це систематичний, чітко 
формалізований процес, спрямований на вимір витрат і вигод, пов’язаних із 
програмами діяльності по управлінню персоналом і для зіставлення їхніх 
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результатів з підсумками базового періоду, з показниками конкурентів і з цілями 
підприємства [4]. 

Для визначення ефективності управління персоналом необхідний комплекс-
ний підхід з позицій важливості кінцевих результатів діяльності, продуктивності 
і якості праці та організації роботи персоналу як соціальної системи [3]. 

Визначати ефективність управління персоналом доцільно на основі постій-
ного збору та аналізу інформації про самих працівників: просування по службі, 
професійні, кваліфікаційні, статевовікові характеристики персоналу, медичні і 
психологічні параметри, задоволеність працею, плинність, продуктивність, 
новаторська активність тощо [2]. 

Важливим критерієм ефективності управління персоналом є створення 
сприятливого внутрішньо психологічного клімату в колективі — реального стану 
взаємодії людей як учасників спільної діяльності, який характеризується задово-
ленням робітників організацією та умовами праці, стосунками між членами 
колективу, настроєм, взаєморозумінням, ступенем участі в управлінні і само-
управлінні, дисципліною, групою і місцем у ній, якістю отриманої інформації. 
Отже, психологічний стан колективу характеризується ступенем задоволеності 
його учасників своїм становищем. На неї впливають характер і зміст роботи, 
ставлення людей, престижність, розміри винагороди, перспективи росту, наяв-
ність додаткових можливостей тощо. Багато в чому психологічний стан колек-
тиву залежить і від уміння його членів жити за його законами, підпоряд-
ковуватись встановленим вимогам і порядку [5]. 

Сприятливий внутрішній клімат на підприємстві залежить також від ступеня 
сумісності людей. Тому в кожній установі, організації необхідно створити певні 
умови, які забезпечують соціально-психологічну сумісність, а саме: 

– погодженість особистих можливостей кожної структури і змісту її діяль-
ності, що забезпечує його нормальний хід, відсутність заздрощів по відношенню 
до успіхів інших; 

– близькість моральних засад, яка створює основу для виникнення взаємної 
довіри між людьми; 

– однорідність основних мотивів діяльності й індивідуальних прагнень членів 
колективу; 

– можливість реального взаємного доповнення й органічного поєднання 
здібностей кожного в єдиному трудовому і творчому процесі; 

– раціональний розподіл функцій між членами колективу, при якому жоден з 
них не може добитися успіху за рахунок іншого [1]. 

Важливе значення в управлінні персоналом має безперечно мотивація персоналу, 
яка в процесі діяльності стає саморегульованою системою і впливати на неї можна 
тільки замінюючи адміністрування реалізацією стилів керівництва, визнанням 
особистих заслуг конкретних фахівців, гласністю результатів діяльності, наданням 
інформації для самооцінки та ін.. На нашу думку, неефективна система мотивації 
може викликати в працівників незадоволеність, що веде до зниження продуктивності 
праці, зниження якості, високої плинності персоналу, напруженості у відносинах між 
працівниками, порушення дисципліни. 

Отже, підвищення ефективності управління персоналом, пов’язане з удоскона-
ленням підготовки і підвищення кваліфікації персоналу, зміцненням трудової диски-
пліни, зменшенням затрат робочого часу, створенням сприятливого психологічного 
клімату в колективі та умілим використанням дієвих елементів системи мотивації 
персоналу. 
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Одним із заходів підвищення результативності діяльності працівників є 
підвищення рівня організації праці на підприємстві. Практика свідчить, що 
недосконала організація праці неодмінно призводить до зниження кінцевих 
результатів діяльності підприємства. Оскільки організація праці на підприємстві 
є складним процесом, вона потребує системного забезпечення, чіткого 
регламентування і постійного контролю з боку вищого керівництва. 

Організація праці — це спосіб поєднання безпосередніх виробників із 
засобами виробництва з метою створення сприятливих умов для одержання 
високих кінцевих соціально-економічних результатів [1]. Організація праці є 
об’єктивною необхідністю і невід’ємною складовою трудової діяльності людини. 
Вона має сприяти вдосконаленню всіх процесів праці, виробничих структур для 
досягнення найвищої ефективності суспільного виробництва. 

Організація праці на підприємствах, в окремих галузях виробництва здійсню-
ється в конкретних формах, різноманітність яких залежить від таких основних 
чинників: рівня науково-технічного прогресу, системи організації виробництва; 
психологічних факторів [1]. Особливостей екологічного середовища; а також від 
низки чинників, умовлених характером завдань, які вирішуються в різних ланках 
системи управління. Організація праці змінюється, вдосконалюється залежно від 
зміни цих чинників. 

Організація праці повинна розглядатися з двох боків: по-перше, як стан сис-
теми, що складається з конкретних взаємопов’язаних елементів і відповідає цілям 
виробництва; по-друге, як систематична діяльність людей по впровадженню 
нововведень у існуючу організацію праці для приведення її у відповідність з 
досягнутим рівнем розвитку науки, техніки і технології. 

Праця людей в процесі виробництва організується під впливом розвитку 
продуктивних сил і виробничих відносин. Тому організація праці завжди мас дві 
сторони: природно-технічну і соціально-економічну. Ці сторони тісно пов’язані 
між собою, постійно взаємодіють і визначають зміст організації праці. 
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У змісті організації праці, виходячи з особливостей вирішуваних завдань, 
виділяють такі елементи [2]: 

– поділ і кооперування праці, що передбачає науково-обґрунтований розподіл 
працівників за систематизованими трудовими функціями, машинами, механіз-
мами, робочими місцями, а також відповідне групування і комбінування пра-
цівників у виробничі колективи; 

– нормування праці, що передбачає ретельний розрахунок норм витрат праці 
на виробництво продукції і послуг як основу для організації праці та визначення 
ефективності виробництва; 

– організація і обслуговування робочих місць, що включає їх раціональне 
планування і оснащення у відповідності з антропометричними і фізіологічними 
даними та естетичними смаками людини; 

– ефективну систему обслуговування робочих місць; атестацію та раціона-
лізацію робочих місць; 

– організація добору персоналу та його розвиток, що включає планування 
потреби у робочій силі, профорієнтацію і профвідбір, наймання персоналу, 
розробку концепції розвитку персоналу та її реалізацію; 

– покращання умов праці, що передбачає усунення шкідливості виробництва, 
надлишкових фізичних, психологічних і емоційних навантажень, естетику 
виробництва, формування системи охорони і безпеки праці; 

– ефективне використання робочого часу, оптимізація режимів праці й 
відпочинку; 

– раціоналізація трудових процесів, впровадження оптимальних прийомів і 
методів праці; 

– планування і облік праці; 
– мотивація праці; 
– зміцнення дисципліни праці. 
Організація праці має змінний зміст. Мірою розвитку матеріально-технічної бази 

виробництва і підвищення культурно-технічного рівня працівників відбуваються 
зміни і в організації праці. Механізація, застосування нових видів енергії і матеріалів 
для виготовлення нових видів товарів змінюють якісний зміст трудових процесів і, 
відповідно, потребу у кількості працівників, їх професійному і кваліфікаційному 
складі. Це приводить до змін у організації праці. 

Організація праці тісно взаємопов’язана з організацією виробництва. Як 
складова частина організації виробництва організація праці включає проведення 
заходів, спрямованих на раціональне використання робочої сили. 

Означені шляхи вирішення проблемних питань в організації праці є під-
ґрунтям для подальших наукових досліджень з метою підвищення конку-
рентоспроможності персоналу підприємства. 
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13. ІНДЕКС ЛЮДСЬКОГО 
РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 
М.В. Литвин 
Національний університет харчових технологій 

Концепція людського розвитку створювалася програмою розвитку ООН 
(ПРООН) у всесвітньому масштабі, на міжнародному рівні. У зв’язку з цим 
методологія розрахунку індексу людського розвитку ПРООН ґрунтується на 
мінімальному наборі показників, за якими можна зібрати достовірні порівняльні 
дані в усіх країнах світу. 

Кожен з показників покликаний кількісно виразити один з ключових напрямів 
(вимірів) людського розвитку. Ці показники періодично переглядаються, вдоско-
налюються і т. ін., проте ключові виміри людського розвитку залишаються 
незмінними відтоді, як Мегнад Десаі та Амартья Сен винайшли індекс розвитку 
людського потенціалу [1, с.252]. 

Це саме ті три виміри, які відображають ключові можливості у забезпеченні 
всього процесу людського розвитку: прожити довге й здорове життя (вимір — 
довголіття); набути, розширювати й оновлювати знання (вимір — освіченість); мати 
доступ до засобів існування, що забезпечують гідний рівень життя (вимір — 
матеріальний рівень життя). 

Автори Індексу поділяють країни на 4 категорії: держави з дуже високим рівнем 
розвитку, високим рівнем розвитку, середнім рівнем розвитку й низьким рівнем 
розвитку [2, с.45]. До першої категорії належать країни, числове значення Індексу 
яких дорівнює більше 0,9 бала. Серед лідерів — Норвегія, Австралія, Нідерланди, 
США, Нова Зеландія, Канада, Ірландія, Ліхтенштейн, Німеччина, Швеція. 

До когорти країн, з високим рівнем людського розвитку належать держави з 
показником більше 0,8 бала. Згідно з останнім рейтингом — це Мексика, 
Болгарія, Малайзія, Кувейт, Грузія, Бразилія й інші. Натомість країни із середнім 
рівнем розвитку людського потенціалу — Китай, Єгипет, Сирія, Киргизстан, 
Індія, Камбоджа й інші. 

До держав із низьким рівнем розвитку людського потенціалу зараховують 
країни, які отримали менше 0,5 бала у рейтингу. Це Конго, Нігер, Бурунді, 
Мозамбік, Чад, Ліберія, Буркіна-Фасо, Сьєрра-Леоне, Центральноафриканська 
республіка та Гвінея. 

У загальному вигляді індекс людського розвитку розраховується за формулою 
простої середньої арифметичної індексу тривалості життя, індексу рівня 
освіченості та індексу скоригованого реального ВВП на душу населення: 

  ІЛР ,
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life educ incI I I
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Індекс тривалості життя (Ilife) обчислюється за формулою 
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де Хi — очікувана тривалість життя при народженні населення і-тої території; 
Хmax — максимальне значення показника (прийняте на рівні 85 років); Хmin — 
мінімальне значення показника (прийняте на рівні 25 років). 

Індекс рівня освіченості (Ieduc) обчислюється за формулою 
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де Iadult — індекс грамотності дорослого населення; Ichild — індекс сукупної частки 
учнів у загальній чисельності населення відповідного віку. 

Складові цього індексу Iadult та Ichild обчислюються за такою самою формулою, 
що й очікувана тривалість життя при народженні (2). При цьомуХi означає 
частку грамотних серед дорослого населення і-ої території в % (для розрахунку 
Iadult) і сукупну частку учнів у % (для розрахунку Ichild); Хmax — максимальне 
значення обох показників (прийняте на рівні 100 %); Хmin — мінімальне значення 
обох показників (прийняте на рівні 0 %). 

Індекс скоригованого реального ВВП (Iinc) на душу населення обчислюється 
за формулою 
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 (4) 

де Хi — скоригований реальний ВВП у розрахунку на рік (за паритетом 
купівельної спроможності) на душу населення і-тої території; Хmax — мак-
симальне значення показника (прийняте на рівні 40 000 доларів на рік); Хmin — 
мінімальне значення показника (прийняте на рівні 100 доларів на рік). 

Показник ІЛР для кожної країни свідчить про те, скільки ще належить 
зробити цій країні для досягнення певних цілей — середньої тривалості життя 
85 років, повної грамотності населення та суцільного охоплення навчанням 
молоді і рівня середньорічних доходів на душу населення у розмірі 
40 000 доларів за паритетом купівельної спроможності національної валюти. Ці 
цілі тим ближчі, чим ближчим є значення ІЛР до одиниці.[4, с. 132] 

В останньому рейтингу Україна займає 76-те місце. Згідно з дослідженням 
європейських науковців, середня тривалість життя при народженні в країні — 
68 років. Індекс ВВП — 0,591 бала. Внутрішній валовий прибуток на душу 
населення — 6175 доларів. Індекс освіченості українців — 0,858 бала. Індекс 
гендерної нерівності становить 0,335 бала, що ставить її на 57 місце серед 
146 країн. У рейтингу неспроможних держав Україна посіла 113 місце. Експерти 
оцінили український потенціал у 0,729 бала і зарахували державу до категорії 
«країни з високим рівнем потенціалу» [3, с. 32]. 

Отже, подальший розвиток України має бути зорієнтованим на відстоювання 
національних інтересів, серед яких пріоритетне значення набуває соціальний 
розвиток. Вкраїні нагально постало питання реформи системи охорони здоров’я, 
освіти, оплати праці, створення цивілізаційної системи соціального захисту насе-
лення, оскільки ці сфери напряму пов’язані з життєздатністю нації, її європейсь-
кими соціальними стандартами. 
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14. РОЛЬ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ 
В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ 
А.С. Мартиненко 
Національний університет харчових технологій 

В умовах ринкової економіки, актуальним залишається ефективна організація 
виробництва, що, в свою чергу, висуває нові вимоги до процесу управління пер-
соналом. Адже людина — це важлива першочергова частина такої багато-
факторної системи як підприємство. І саме від ефективності роботи персоналу 
залежить кінцевий результат діяльності цієї системи. 

На думку багатьох науковців, на успішне виконання роботи сильний вплив 
справляє мотивація. Мотивація персоналу є основним засобом забезпечення 
оптимального використання ресурсів, мобілізації наявного кадрового потенціалу 
[1]. Основна мета процесу мотивації — це отримання максимальної віддачі від 
використання наявних трудових ресурсів, що дозволяє підвищити загальну 
ефективність і прибутковість діяльності підприємства. 

Мотиви діяльності можуть бути внутрішніми і зовнішніми. Зовнішні 
обумовленні бажанням людини володіти неналежними їй об’єктами. Внутрішні 
мотиви пов’язані з одержанням задоволення від існуючого об’єкта, який 
працівник намагається зберегти, або незручностей, які приносять володіння ним, 
а відповідно бажанням позбавитись його. 

Однак розвиток соціально-економічних процесів стає все більш динамічним, 
що безумовно впливає на вибір мотиваційних систем і методів. І те, що було 
дієвим десять років тому, на сучасному етапі глобалізації втрачає свою 
результативність. Тому для ефективного управління персоналом вкрай необхідно 
зрозуміти його мотиви. Тільки знаючи, що рухає людиною, що спонукає її до дій, 
які мотиви лежать в їх основі, можна спробувати розробити дієву систему форм і 
методів управління нею. Слід зрозуміти, що можливості використання різних 
методів мотиваційного управління персоналом нерозривно пов’язані із 
саморозвитком соціальних систем підприємства. 

Питання мотивації як функції менеджменту розглядались в роботах 
представників всіх економічних шкіл. Зокрема, питаннями мотивації у різний час 
займались Ф. Тейлор («Наукова організація праці»), Г. Емерсон («Двадцять 
принципів продуктивності»), А. Маслоу, М. Туган-Барановський та інші. 

Для того, щоб мотивація була ефективною і спрямовувалась на розвиток 
підприємства, необхідно запровадити мотиваційний моніторинг. Мотиваційний 
моніторинг — це система постійного спостереження і контролю стану мотивації 
трудової діяльності [2]. Запровадження мотиваційного моніторингу є актуальним 
для більшості підприємств, адже на сьогодні вивчення потреб, інтересів 
мотиваційної спрямованості персоналу здійснюється на підприємстві епізодично, 
або взагалі відсутнє. Діяльність сучасних підприємств передовсім базується на 
трудових ресурсах. Якщо люди — це основа виробництва, то правильне 
заохочення їх до праці — це першочергове завдання керівника кожного під-
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приємства. Як організовує, мотивує керівник персонал, так і працює 
підприємство. Успішна мотивація трудової діяльності, індивідуальний підхід до 
кожного найманого працівника призведе до зростання продуктивності праці і, як 
результат, до бажаних успіхів та досягнення головної стратегічної мети 
підприємства — максимізації прибутків. 

Отже, для ефективного управління персоналом важливо визначити оптимальне 
поєднання, раціональне співвідношення організаційно-адміністративних, економіч-
них, соціальних, психологічних та ідейно-виховних методів мотивації. 
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15. УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ 
В КОЛЕКТИВІ 
А.Ю. Мельниченко 
Національний університет харчових технологій 

Конфлікт — явище складне і дуже неоднозначне. Напевно, кожному з нас 
доводилося зустрічатись з конфліктними ситуаціями. Повсякденне життя буквально 
пронизане ними. Практика діяльності організацій свідчить, що сучасним керівникам 
потрібні глибокі знання і навички по управлінню конфліктами, та їх прогнозуванню, 
а іноді і стимулюванню. Управлінець як людина постійно працююча з людьми, 
повинна вміти запобігати виникненню деструктивного конфлікту, виводити людей із 
стану ворожнечі, вирішувати сутички. Управління конфліктами — складова частина 
управління персоналом. Сучасна наука управління визнає, що конфлікт являється 
невід’ємною частиною життєдіяльності. 

Конфлікт — це відкрите зіткнення між членами колективу, яке характери-
зується їх протиборством на основі протилежно спрямованих мотивів (потреб, 
інтересів, цілей, ідеалів, переконань) або суджень (думок, поглядів, оцінок) [1]. 

Кращий спосіб попередити конфлікт — не допустити його. Конфлікти, яких 
слід уникати, — це деструктивні явища, що призводять до руйнування ресурсів 
замість залучення їх в конструктивний процес оптимального використання. Але 
сучасна точка зору полягає в тому, що в організаціях з ефективним управлінням 
конфлікти не лише можливі, але навіть можуть бути бажані. 

Керувати без конфліктів можливо, якщо навчитися такому управлінню, при 
якому в цілеспрямованій співпраці з іншими усувається усе деструктивне. Це 
важке завдання. Але сьогодні управлінці мають в розпорядженні знання і досвід, 
що дозволяють наблизити цю мету. Конфлікти можуть мати раціональну та 
емоційну природу. На основі цього виділяють: 

– цілеспрямована дія на причини і умови конфлікту; 
– переконання та зміна певних орієнтації суперників. 
Ці види управління конфліктом реалізуються в різних способах, до основних з 

яких відносяться організаційні, соціокультурні і соціально-психологічні. 
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Не можна забувати, що будь-який конфлікт пов’язаний з додатковими витратами. 
Розвиток конфліктної ситуації залучає велику кількість учасників, увага 

залучених сторін відволікається від рішення основних завдань, створюється 
напружена емоційна атмосфера, ускладнюється ділова взаємодія, непродуктивно 
витрачається час. Попередження конфлікту в організації здійснюється трьома 
головними суб’єктами [2]: 

– вищим керівництвом, що визначає загальний стан цього підрозділу в сис-
темі підприємства або установи; 

– керівником підрозділу, що бачить загальну лінію поводження з конфліктами 
і здійснює управління ними; 

– трудовим колективом, здатним виконувати виховні і регулятивні функції, 
об’єднувати людей, формувати у них почуття групової ідентичності, співпраці і 
взаємодопомоги. 

Незважаючи на важливість усіх цих суб’єктів, провідну роль в поводженні з 
конфліктами займає безпосередній керівник певного підрозділу або відділу, в 
якому конфлікт назріває або вже розвивається. Для ефективного попередження 
конфліктів, керівник повинен застосовувати: здатність до аналізу соціальної 
ситуації, її діагностуванню; знання психології людей і закономірностей їх 
поведінки; власна витримка, безсторонність і послідовність; уміння вести 
індивідуальні бесіди і переговори на принциповій, та діловій основі; наявність 
достатньої влади і авторитету, уміння вислухати і допомогти, тоді в колективі 
буде менше деструктивних конфліктів. 

Існують також інноваційні методи управління конфліктом. Вони дозволяють 
співробітникам не лише виражати своє невдоволення, але і говорити про те, де, 
на їх думку, є слабка ланка в організації, концентрувати увагу не на пошуку 
винних, а на самостійному формуванні шляхів вирішення складної ситуації. 

Отже, роботу з конфліктами у рамках цих методів можна відобразити так: по-
перше, проблема переходить в завдання, яке потрібно вирішити. Далі 
визначається користь, що отримуються кожним співробітником і організацією в 
цілому від рішення цієї задачі. Так формується мотивація, що забезпечує участь 
людей у пошуку вірних рішень. 
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16. СУЧАСНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ 
ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 
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Управління персоналом — це вагомий фактор в умовах глобальної конкуренції і 
стрімкого науково-технічного прогресу, коли продукти, технології, операційні 
методи і навіть організаційні структури старіють з нечуваною швидкістю, а знання 
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та навички співробітників стають головним джерелом тривалого розквіту будь-якої 
компанії. Саме управління персоналом є важливим для забезпечення ефективної 
діяльності підприємства та реалізації працівника як особистості в сфері праці. З цією 
метою використовують різні методи управління, які послідовно наповнюються 
новим змістом, удосконалюються и т. д. 

Знайти потрібні методи управління персоналом для налагодження зв’язків 
між завданнями, цілями організації та людьми, які їх виконують, дуже важливо 
як для керівника, так і для працівників даного підприємства [1, с. 190]. 

Метод управління персоналом — це метод впливу суб’єкта управління на 
об’єкт управління для практичного здійснення стратегічних і тактичних цілей 
системи управління. Метою системи управління є досягнення конкуренто-
спроможності продукції, що випускається, виконуваної послуги, організації та 
інших об’єктів на зовнішньому або внутрішньому ринку. 

В даний час в науковій літературі розкриваються і застосовуються на практиці 
три групи методів управління: адміністративні (організаційні або організаційно-
розпорядчі); економічні та соціально-психологічні. Ці групи методів управління 
найчастіше розглядаються як доповнюючи один одного [2, с. 310]. 

Але загальноприйнята класифікація методів стратегічного управління не в 
повній мірі відображає їх сутність. Наприклад, будь-який нормативний акт як 
атрибут адміністративного методу стратегічного управління, окрім адміністра-
тивно-правових, вирішує і соціально-економічні питання, а реалізація норматив-
ного акта вимагає застосування знань у галузі психології. Разом з тим результати 
економічного управління найчастіше відображаються або фіксуються в 
нормативних (адміністративних) документах. Економічні питання неправомірно 
розглядати у відриві від соціальних і, навпаки, соціальні — у відриві від 
економічних і правових питань. 

В основу класифікації методів стратегічного управління в сучасному світі слід 
покласти іншу ознаку — ступінь свободи об’єкта управління у зв’язку з впливом 
на нього суб’єкта. Індивідуум як об’єкт управління може мати наступні ступені 
свободи: 

а) обмежену свободу, при якій суб’єкт управління примушує залежний об’єкт 
виконувати плани або завдання; 

б) мотиваційну свободу, при якій суб’єкт управління повинен знайти обґрунто-
вані мотиви, які спонукають об’єкт управління до виконання планів або завдань; 

в) високий ступінь свободи, при якій суб’єкт управління повинен з викорис-
танням логіки і психології формувати метод впливу на відносно незалежний об’єкт 
управління, ставлячи в основу вивчення психологічного портрета керованої особис-
тості і тенденції її розвитку. Для об’єкта управління в цьому випадку задоволення 
первинних фізіологічних потреб не є пріоритетним, для нього важливіше задово-
лення вищих потреб (самореалізація, самовираження). 

Виходячи з розглянутих ступенів свободи об’єкта, методи управління доціль-
но поділяти на три групи: примусу, спонукання, переконання. 

Раціональне співвідношення методів примусу, спонукання і переконання, на 
наш погляд, приблизно наступне: 0,4: 0,4: 0,2. 

Методи примусу — субстанція управління. Низька якість субстанції — 
законодавчих та нормативних актів — призведе до низької якості подальших 
компонентів системи управління. Якщо ідеологія, політика, право не матимуть 
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комплексного обґрунтування, то економіка і психологія нічого не зроблять в області 
розвитку будь-яких систем. Субстанція управління повинна бути вищої якості. 

Методи спонукання націлені на економію ресурсів, підвищення якості та 
конкурентоспроможності товарів і послуг, інфраструктури, якості життя населення у 
відповідності з ідеологією і політикою розвитку даної системи. Субстанцією методів 
спонукання є оптимізація управлінського рішення і мотивація персоналу на його 
реалізацію. Це дуже складна робота, якість якої визначає ефективність систем. В 
умовах ринкових відносин конкуренція змушує інвесторів і держава оптимізувати 
рішення і мотиви в цілях підвищення якості життя населення. Тому, на наш погляд, 
роль методів спонукання в управлінні ефективністю об’єктів оцінюється приблизно 
в 40 % сукупності факторів ефективності. 

Методи переконання в управлінні засновані на дослідженні психологічного 
портрета особистості, мотивації її потреб, складових фізіологічні, духовні та 
соціальні потреби. Структура та обсяг потреб визначаються характером, освітою, 
соціальним становищем та цінностями особистості. Щоб успішно керувати 
людьми, необхідно добре їх знати [3, с. 4]. Методи переконання застосовуються 
до об’єктів управління з високим ступенем свободи, що робить задачу ще більш 
важкою. Легше наказувати або економічно стимулювати, чим переконувати. Щоб 
вміло переконувати співробітника в необхідності якісно, в строк і з найменшими 
витратами виконати завдання, суб’єкту управління слід знати психологічні 
установки особистості як об’єкта управління. 
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Невід’ємною частиною культури ділового спілкування є створення привабливого 
іміджу, без якого не варто розраховувати на гідну репутацію в суспільстві. Слово 
«імідж» міцно увійшло в сучасну ринкову дійсність, воно вживається в розмовній 
мови, зустрічається в пресі. Однак все ще залишаються ділові люди, які не надають 
значення своєму іміджу, або відводять йому другорядну роль. 

Техніка елегантного спілкування підвладна кожному, хто наполегливо 
вправляється в майстерності оволодіння цим мистецтвом. Робити самого себе — 
найбільш складна, але цікава робота. Допомогти у формуванні власного іміджу 
можуть також іміджмейкери — фахівці з формування іміджу. [2] 

Як приклад, наведемо передвиборчу кампанію президента Єльцина Б. в 
1996 році, коли за допомогою грамотної роботи іміджмейкерів його популярність 
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серед населення, яка на початку складала не більше 5 %, піднялась до 50 %, що й 
дозволило йому тоді здобути посаду президента Росії. 

Однак часто в нашій країні імідж лідера не формується, а прилаштовується до 
нього. Іміджмейкери працюють в режимі пристосування до вже наявних 
можливостей керівника, оскільки більшість вітчизняних лідерів вважають, що 
вони і без того наділені харизмою. Роль керівника у формуванні власного іміджу 
повинна зводитись до гранично можливого зближення з іміджмейкерами, тобто 
до повної відкритості назустріч їм, готовності сприймати їх рекомендації як 
програми своїх дій. Керівники ж часто настільки психічно затиснуті, що не здатні 
це робити. І навіть зовнішня готовність слідувати вказівкам іміджмейкерів та 
звільнитись від скутості виявляється лише маскою, тобто ефект синергії 
виходить слабким. [5] 

Будь-яка самовпевненість і стереотипна поведінка негативно впливають на 
сприйняття людьми особистості, яка зацікавлена у визнанні та доброзичливому 
до себе відношенні. У багатьох випадках імідж — це результат вмілої орієнтації 
у конкретній ситуації та правильного вибору поведінкової моделі. 

Як відомо, керівнику доводиться постійно мати справу з людьми, а від їх 
ставлення до його особистості багато в чому залежить успіх підприємства. 
Формування іміджу керівника відбувається не відразу, а поступово і під впливом 
ряду різних обставин. [1] 

Імідж керівника, як і будь-кого з його підлеглих, починається із зовнішнього 
вигляду, зокрема, з одягу, по якому не тільки зустрічають… Ділова людина не 
може допустити того, щоб його одяг пом’явся або забруднився, адже його стан 
свідчить про вміння доглядати за собою. Діловий стиль сьогодні — звична 
справа, але багато керівників від нього намагаються відмовитись. Усередині 
робочих колективів дуже часто можна спостерігати неформальні відносини. 
Тому не має значення, дорогий костюм на керівникові, або строката сорочка — 
все завжди має бути в ідеальному стані. 

Ще одним важливим аспектом є мова керівника. Необхідно вміти грати своїм 
голосом, робити акценти на ключових місцях, вміти донести інформацію. 
Зриватись на крик і лаяти підлеглих в більшості випадків не допустимо. Керівник 
без підвищення голосу повинен пояснити, хто і в чому неправий. Потрібно знати 
один прийом: хочеш, щоб тебе почули, почни говорити на півтон нижче. [4] 

Імідж керівника — явище дійсно складне. Кожен, хто хоче навчитись 
правильно керувати людьми, повинен стати натхненником, творцем ідей. Завжди 
потрібно бути на кілька кроків попереду своїх підлеглих. Вміння поглянути на 
ситуацію з боку допомагає не тільки правильно оцінити, але і прорахувати її. 
Обравши стратегію, потрібно повірити в неї самому, а потім змусити повірити в 
неї всіх інших. 

Імідж керівника складається з безлічі елементів, які так чи інакше пов’язані 
один з одним. Керівник повинен бути людиною різнобічною, вміти правильно 
говорити на теми, які навіть не стосуються виконуваної колективом роботи. [3] 

Тому керівнику вкрай необхідно виховувати в собі тактовність, вміння створю-
вати в очах навколишніх те, що називають «неповторним обличчям». Роль іміджу в 
сучасному діловому світі неоціненна. Це воістину «чарівна паличка» ділової 
людини, свого роду фірмовий знак. Чим краще він представлений, тим вищою є 
репутація керівника, яка, у свою чергу, є ключем до вирішення багатьох життєвих і 
ділових проблем. 
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18. ПОВЕДІНКОВЕ ІНТЕРВ’Ю 
ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД ОЦІНКИ 
ПЕРСОНАЛУ 
А.І. Пушко 
Національний університет харчових технологій 

Персонал є головним ресурсом будь-якої організації. Саме від його про-
фесійного розвитку, рівня кваліфікації, здібностей та вмінь залежить розвиток та 
ефективність роботи підприємства. Оцінювання персоналу — це цілеспря-
мований процес встановлення відповідності якісних характеристик персоналу 
(здібностей, властивостей) вимогам посади або робочого місця [1]. Оцінка 
персоналу передбачає порівняння певних характеристик людини — професійно-
кваліфікаційного рівня, ділових якостей, результатів праці з відповідними 
параметрами, вимогами, еталонами [2]. 

Найпоширенішими методами оцінки персоналу є: метод класифікації, 
описовий метод оцінки, метод анкет, метод моделювання ситуації, тестування, 
метод порівняння, інтерв’ю, поведінкове інтерв’ю, метод комітетів, метод 
незалежних суддів та метод ділових ігор. 

Більшість з них має суб’єктивний характер та низьку надійність при оціню-
ванні знань, вмінь та навичок. Одним із небагатьох методів, які дійсно дозволя-
ють зрозуміти що реально знає та вміє кандидат — поведінкове інтерв’ю. 

Поведінкове інтерв’ю ще називають «інтерв’ю по поведінковим індикаторам», 
«критеріальне інтерв’ю», «інтерв’ю за компетенціями», «інтерв’ю за критеріями». 

Воно містить структурований перелік питань щодо досвіду або здібностей у 
певних областях, що відносяться до роботи. Ці області (критерії) виявляються в 
процесі аналізу роботи, предметом розгляду якого була поведінка «хороших» 
(успішних) співробітників. 

Постулати, які лежать в основі технології поведінкового інтерв’ю: 
1. Оцінюється тільки поведінка. 
2. Використовуються чіткі критерії або так звані компетенції. 
Поведінкове інтерв’ю використовується для вирішення наступних завдань: 
Підбір персоналу. 
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Планування кар’єрного просування. 
Планування індивідуального розвитку співробітників. 
Формування ефективної команди при створенні нових підрозділів і зміні 

організаційної структури компанії. 
Позитивними сторонами поведінкового інтерв’ю є: 
1. Висока надійність. Інтерв’ю спирається на чіткі критерії і очевидні факти. 
2. Мало брехні. Людям складно одночасно згадувати приклади з минулого і 

придумувати щось нове. 
3. Чіткість оцінки. Результати такого інтерв’ю легко оцінювати, оскільки є 

чітка рейтингова шкала, передбачена для кожної конкретної компетенції. 
4. Легкість порівняння. За допомогою використання однакових компетенцій, 

оцінки, що отримані в ході інтерв’ю, можуть бути інтегровані з інформацією, 
отриманою з інших джерел, таких як тести, вправи або опитувальники. 

Негативними сторонами інтерв’ю за критеріями є: 
1. Значні витрату часу. Для того щоб повністю оцінити велику кількість 

компетенцій, потрібно не менше години, з розрахунку, що середній час — 
10 хвилин на компетенцію. 

2. Багата уява. Кандидати з розвиненим мисленням і фантазією можуть 
придумати правдоподібні випадки в ході інтерв’ю і внаслідок цього виявитися 
переоціненими, тому бажана інтеграція з іншими інструментами. 

3. Обов’язковість додаткової оцінки. Слід зазначити і необхідність прове-
дення біографічного інтерв’ю, так як без цього значущі аспекти професійної 
біографії кандидата можуть виявитися не дослідженими, що, в кінцевому 
рахунку, вплине на загальну оцінку інтерв’ю. 

Методика побудови структурованого поведінкового інтерв’ю: 
1. Заздалегідь визначаються основні етапи інтерв’ю. 
2. Питання розбиваються на блоки для виявлення конкретних властивостей 

особистості. 
3. Інтерв’юер повинен бути емоційно нейтральний, це дає можливість 

перевірити достовірність отриманих даних повторною співбесідою. 
4. Питання інтерв’ю повинні бути з відкритою відповіддю. Вони вимагають 

від претендента більшого спектру відповідей, ніж просто щось підтвердити або 
спростувати. 

5. Співбесіда проводиться в однакових часових рамках зі всіма претендентами. 
6. Під час інтерв’ю ведучий робить необхідні записи і помітки. 
Метод поведінкового інтерв’ю впроваджено практично у всіх великих 

західних компаніях. В Росії цей метод застосовують у таких провідних компаніях 
як: МТС, Білайн, ТНК, Уралкалий, Большевик та багато інших, що дозволяє 
рекомендувати його впровадження на українських підприємствах, з метою більш 
професійної оцінки персоналу. 
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19. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
ЯКОСТІ ЖИТТЯ 
Т.В. Руда 
Національний університет харчових технологій 

Якість життя — ступінь відповідності умов і рівня життя науково 
обґрунтованим нормативам або визначеним стандартам. Під якістю життя 
розуміють також задоволеність населення життям з точки зору широкого набору 
потреб та інтересів [3]. 

Якість життя населення відіграє важливу роль у процесі реалізації державної 
політики, виступаючи ціллю такої політики та критерієм, котрий дозволяє 
оцінити ефективність реалізації такої політики. Тому з впевненістю можна 
стверджувати, що якість життя населення великою мірою залежить від 
ефективності системи його державного регулювання [2]. 

Зазначимо, що поняття якості життя значно відрізняється від поняття рівня 
життя, включаючи і найбільш загальновживані види його визначення, такі, як 
життєві стандарти, оскільки різноманітні економічні показники доходів лише 
частково характеризують критерії цінності життя, виступаючи лише одним з 
небагатьох критеріїв якості життя. 

Стан якості життя та будь-які зміни його значення дозволяють оцінити не 
лише соціальну стабільність в країні, а і використати її у процесі оцінки системи 
державного регулювання якості життя. Це дозволяє не лише визначати 
ефективність функціонування даної системи, а також виокремлювати напрями її 
вдосконалення. 

Показниками якості життя, які застосовуються для характеристики та 
зіставлення якості життя в різних країнах, являються Індекс розвитку людського 
потенціалу, котрий використовується ПРООН та визнаний основним показником 
якості життя в міжнародній практиці та Індекс якості життя, що застосовується 
організацією International living. Індекс якості життя характеризує комфортність 
проживання в країні на основі аналізу таких сфер життя, як: вартість 
проживання, культура та дозвілля, економіка, довкілля, свобода, здоров’я, 
інфраструктура, безпека та ризик, клімат. 

Сьогоденні зміни розвитку сучасного українського суспільства вимагають 
позитивних зрушень у розвитку національної економіки та пошуку ефективних 
методів підвищення рівня та якості життя населення. Відомо, що рівень та якість 
життя населення є показником результативності соціальної політики держави. Для 
України в сучасних умовах розвитку потрібні значні зміни у сфері соціального 
захисту населення, оскільки сьогодні в Україні поглиблюється соціальне 
розшарування, яке призводить до розбалансування можливостей задоволення 
основних соціальних потреб населення. Нині Україна опинилася за межами 
економічного та соціального прогресу. Відсутня збалансованість між економічним 
зростанням та соціальними видатками і неспроможність національної економіки 
повністю забезпечити всі зобов’язання держави, що дуже перешкоджає ефектив-
ному соціальному розвитку [4]. Найважливішим напрямом соціально-економічної 
політики уряду та держави повинно бути досягнення стійкої позитивної динаміки 
добробуту населення на основі збільшення платоспроможного попиту, зокрема 
підвищення заробітної плати працюючого населення. Необхідною постає розробка 
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системи соціальних стандартів, яка б дійсно забезпечувала гідний рівень життя 
населення та відповідала європейським стандартам, при цьому її запровадження 
має передбачати поступові етапи досягнення цих стандартів протягом кількох 
років окремо для кожної категорії населення.[1] 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Баранова Н.П. Соціальні стандарти та соціальні гарантії в системі соці-
альної політики України / Н.П. Баранова, Т.В. Новікова; Центр перспективних 
соціальних досліджень // Національна академія наук України. — Режим доступу: 
http://www. cpsr. org. ua/index. php? option=com_content&view=article&id=42:2010-
06-13-21-23-56&catid=20:2010-06-13-21-06-26&Itemid=27 

2. Постніков В. Якість життя населення як індикатор ефективності державного 
регулювання якості життя / В. Постніков //Економіка та держава № 11 /2010, с. 73. 

3. Мельниченко О.А. Підвищення рівня та якості життя населення: механізм 
державного регулювання: монографія / О.А. Мельниченко. — Х.: Вид-во ХарРІ 
НАДУ «Магістр», 2008. 

4. Управління соціальним і гуманітарним розвитком: навч. посіб. / авт. кол.: В.А. Ску-
ратівський, В.П. Трощинський, Е.М. Лібанова та ін.; за заг. ред. В.А. Скуратівського, 
В.П. Трощинського: у 2 ч. — К.: НАДУ, 2009. — Ч. 1. — 456 с. 

Науковий керівник: О.В. Безпалько 

20. ЯПОНСЬКИЙ ДОСВІД 
МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ 
А.Ю. Самодай 
Національний університет харчових технологій 

Проблема зацікавленості персоналу в роботі виникла ще задовго до наукових 
розробок менеджменту. Кому з керівників минулого, сьогодення і майбутнього не 
хотілося б мати у своєму розпорядженні такі інструменти і технології мотивації 
праці, які спонукали б працівників до продуктивної роботи на свою особисту 
користь і користь організації. В умовах кризової стагнації економіки України з 
притаманним їй скороченням витратних частин бюджетів суб’єктів господарської 
діяльності, проблема мотивації праці персоналу набула важливого значення. 

Практика менеджменту країн з розвинутою економікою свідчить про значні 
успіхи розробки та впровадження систем мотивації персоналу. Характерною 
ознакою при цьому є високий рівень залежності принципів побудови і методів 
систем мотивації від історичних та етнічних особливостей відповідного регіону. 
У Японії переважає групова психологія, так званий «групизм» [1]. Згідно 
концепції «групизму», «бажане» як форма відносин не розділяє, а об’єднує 
індивідів з групою: індивідуальне і групове пов’язані між собою. Японці 
тягнуться до групи, прагнуть всіляко підтримувати сталі групові відносини. Вони 
проявляють явний неспокій, якщо відчувають, що групі загрожує біда. Психо-
логія стійких груп — головний чинник всіх дій на японському підприємстві. Така 
психологія формувалася століттями. Замкнутість життя, відсутність відносин з 
іншими країнами до другої половини XIX століття, призвели до того, що японці 
не можуть вирватися за межі власного характеру і своєї групи. Така позиція 
заважає формуванню незалежної особи. Психологія самостійного мислення і 
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поведінки не розвинулася в Японії. Японська особа є різкою протилежністю 
індивідуалістичної і незалежної західної особи. Культура японців не володіє 
стійкістю і постійністю західного індивіда. Японців постійно критикують, 
заявляючи, що у них немає індивідуальності. Проте є процес придбання 
індивідуальності групою, а вже на її фоні — прихованій індивідуальності окремої 
людини. Група за своїм характером часто стає сильною. У підсвідомість кожного 
японця органічно вбудована установка: «Успіхи твоєї групи — твої успіхи» [1]. 
Ця установка діє з раннього дитинства кожного японця. На японських 
підприємствах функціонують робочі групи по 4 – 6 чоловік і більше. Найбільш 
оптимальною вважається група в 10 – 20 чоловік [2]. У такій групі забезпечується 
контактність учасників і їх взаємодія при виконанні трудових операцій. Дух 
змагання між окремими працівниками групи, їх суперництво не заохочується, 
вважається, породжує індивідуалістичні схильності, що підривають єдність 
групи. А ось суперництво між групами всесторонньо стимулюється. Японці 
вважають, що в умовах групового суперництва зростають і зміцнюються всі 
групові чесноти, а головне — солідарність групи. В результаті спільної 
діяльності у членів робочих груп виникає відчуття автономії, свободи поведінки. 
В таких умовах атмосфера групи сприймається її членами як щось близьке 
кожному. Завдання групи, що витікають із загальних завдань фірми, стають для 
членів групи своїми. Молоді працівники, потрапляючи у фірму в жорстку 
систему направленого виховання, у відносно короткий термін набувають всіх 
необхідних якостей для групової роботи. 

Таким чином, у японських працівників дуже розвинена потреба в причетності, і 
саме методи, що підтримують задоволення цієї потреби, більше, ніж стимулювання, 
забезпечують високу мотивацію до праці. Поняття «Корпоративний дух», введене в 
науковий обіг німецьким теоретиком військового мистецтва К. Клаузевіцем в першій 
чверті XIX століття, сьогодні означає відданість ідеалам організації, відданість їй 
самій [2]. Велику увагу адміністрація японських фірм приділяє заходам по 
встановленню довірчих відносин з персоналом. Довіра породжує у відповідь довіру. 
У результаті більшість японських працівників, переконані, що вони господарі 
виробництва і їх думка відіграє важливу роль в ухваленні рішень у фірмі. Для 
створення комфортних умов слугує ряд чинників, в зону дії яких працівники 
потрапляють з першого дня перебування на фірмі. По-перше, це адаптація. У квітні 
кожного року випускники учбових закладів поступають на роботу у фірми. Декілька 
місяців вони проходять групову практику і підготовку за фахом за розробленою 
фірмою програмою, під час якої з’ясовуються здібності і бажання працівників. 
Багато робочих і службовців після надходження на роботу живуть декілька років в 
гуртожитках фірми, а сумісне життя — це ще один чинник, ведучий до розвитку 
корпоративного духу. По-друге, просування по службі, ієрархічні перебудови [2]. У 
японських фірмах постійно здійснюються ротація персоналу, в результаті яких 
працівник піднімається на новий, вищий соціальний ступінь. Підвищення можуть 
бути незначними, але їх регулярність добре мотивує людей, створюючи відчуття 
постійної перспективи зростання. По-третє, етнопсихологічний колорит фірми. 
Багато японських фірм організовують за свій рахунок різні спортивні заходи та 
творчі вечори. Сучасні дослідники, як в Японії, так і за кордоном, вважають, що 
справжній етап науково-технічного прогресу, що призвів до змін характеру праці, 
робить систему довічного найму все більш економічно нерентабельною. 
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21. СИСТЕМА ВИНАГОРОДЖЕННЯ 
ЯК ГОЛОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ 
МАТЕРІАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ 
ПІДПРИЄМСТВА 
Д.О. Селезень 
Національний університет харчових технологій 

Система винагородження — один із елементів видаткової статті бюджету 
компаній, яким часто управляють неефективно. Однак винагородження складає 
10 – 70 % від загального обсягу витрат компанії, тому ігнорувати цю статтю вит-
рат неможливо, особливо під час економічного спаду [1]. Програми винагород-
ження працюють ефективно тільки тоді, коли вони відображають теперішні та 
майбутні потреби компанії. Дані програми є дієвими, якщо вони тісно пов’язані 
зі стратегією організації, її ефективністю та враховують потреби персоналу. 

Ефективна система винагородження, преміювання повинна здійснюватись за 
відповідною стратегією. Умовою ефективності винагородження в цілому і 
преміювання зокрема, є визначення цілей для організаційних ланок і працівників, 
регулярний аналіз і оцінювання досягнутих результатів. Істотне значення має 
створення умов, за яких працівник може впливати на досягнуті результати, 
формування банку винагород, премій та інших заохочувальних заходів, пов’я-
заних із досягнутими працівниками результатами. Елементи винагородження в 
цілому і преміювання зокрема, слід зважено і цілеспрямовано комбінувати, 
враховувати особливості кожної посади. 

Актуальність теми пояснюється тим, що в умовах соціально-економічного 
розвитку, що склалися в Україні, неефективне використання людських ресурсів, 
від діяльності яких значною мірою залежить прибуток підприємства, призводить 
до зниження продуктивності праці, відсутності відповідного прибутку, 
скорочення бюджету. Ключовим фактором успіху у вирішенні даної проблеми є 
мотивація високопродуктивної праці персоналу підприємства. 

Формування винагород за працю є однією зі складових процесу управління 
персоналом. Йому належить особлива роль в оперативному і стратегічному 
управлінні персоналом. В оперативному управлінні винагородження є важливим 
знаряддям успішного пошуку, стабілізації і мотивування працівників; у стра-
тегічному управлінні — використовується як засіб об’єднання людських ресурсів 
навколо стратегії організації, формування її культури, розвитку людського 
капіталу [2]. Формування, використання і вдосконалення системи винагород, 
оптимізації винагородження є важливою функцією управління персоналом, сут-
ність якої полягає в управлінні (адмініструванні) винагородженням персоналу. 

Нинішнє розуміння винагородження виходить із сутності сучасного підходу до 
персоналу як безцінного людського капіталу, людського ресурсу організації [1]. 
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Таке розуміння робить доцільним використання терміна «винагородження» — 
сукупність грошових видатків та інших грошових і не грошових послуг, вип-
лачених (наданих) працівникам, які працюють в організації на умовах найму, і 
відображених у статистиці праці й винагород. В широкому розумінні виснаго-
родження означає дохід від праці. 

Стратегія винагородження — система цілей, засад і методів досягнення внут-
рішньої і зовнішньої конкурентності винагороджень, яка, будучи інтегрованою із 
системою бізнесових цілей організації, визначає бажану поведінку її колективу. 

Стратегії винагородження окреслюють лише можливі підходи до формування 
елементів систем винагородження, визначають висоту, структуру і критерії 
диференціювання винагороджень, а спосіб поєднання винагороджень із працею 
завжди проявляється у конкретних формах її оплати. На практиці застосовують 
різні форми винагороджень: як традиційні (погодинна, відрядна, акордна, 
преміальна, погодинно-преміальна), так і нові (комісійна, кафетерійна, пакетна). 
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22. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ 
ПЕРСОНАЛОМ В РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ 
І.Г. Сіраченко 
Національний університет харчових технологій 

Концепція управління персоналом підприємства — це система теоретико-
методологічних поглядів на розуміння і визначення сутності, змісту, цілей, 
завдань, критеріїв, принципів і методів управління персоналом. Основу концепції 
управління персоналом підприємства в даний час складає зростаюча роль 
особистості працівника, знання його мотиваційних установок, вміння їх формувати 
і направляти у відповідності із завданнями, що стоять перед підприємством. 

Укрупнено можна виділити три основні елементи, які впливають на фор-
мування системи управління персоналом підприємства [1]: 

– ієрархічна структура підприємства, де основним засобом впливу є відно-
шення влади: підлеглості, примушення і контролю; 

– організаційна культура, шкала цінностей, вироблених суспільством або 
групою осіб, соціальні норми, які регламентують дії особистості, примушують 
індивіда вести себе так, а не інакше без помітного тиску; 

– ринок — мережа рівноправних відносин, що базуються на купівлі-продажу 
продукції і послуг, відношеннях власності, рівновазі інтересів продавця і покупця. 
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Для того, щоб створити дієву систему менеджменту на підприємстві та роз-
робити власну фірмову філософію управління персоналом, є доречним звер-
нутися до світового досвіду.  

Для американського підходу управління персоналом, характерним є [2]: 
сприймання людей ніби механізмів, вузька спеціалізація працівників, 

здійснення жорсткого контролю, короткостроковий найм, швидка оцінка і 
просування, індивідуальне прийняття рішень та відповідальність.«Людському 
фактору» в управлінні надається важливе, але все-таки першочергове значення. 

Для японського підходу управління персоналом, характерним є: сприймання 
людей як ресурсу, який потрібно розвивати, не індивідуальна, як в американсь-
кому підході, а групова форма робіт, багатоаспектні спеціальності, тонкий, нефор-
мальний внутрішній контроль, довічний найм, поступове просування. Однак, в 
цій моделі, «людському фактору» в управлінні приділяється головна увага [2]. 

Для українського підходу управління персоналом найбільш характерними 
рисами є те, що персонал є дешевою робочою силою, присутній короткостро-
ковий найм, спеціалісти здебільшого працюють за різними видами робіт, не 
зважаючи на спеціальність, яку вони мають. 

До спільних позитивних ознаки систем управління персоналом в різних країнах 
світу можна віднести: горизонтальне управління і турбота про всі ресурси, насамперед 
людські; акцент на формуванні команди; спеціалісти з персоналу надають підтримку 
лінійному менеджменту; планування людських ресурсів повністю інтегровано в 
корпоративне планування; основна ціль — поєднання наявних людських ресурсів, 
кваліфікації і потенціалів із стратегією і цілями підприємства. 

Але не зважаючи на вище перелічені позитивні ознаки необхідно мати на увазі, 
що методи управління персоналом, притаманні різним світовим системам управ-
ління слід використовувати на підприємствах з вираховуванням менталітету країни, 
на території якої це підприємство діє. Як свідчить практика, використання японських 
методів в інших країнах стикається з різними труднощами. Проведені на підприємст-
вах в США досліди менеджерів показали, що основні труднощі виникають через 
неясність постановки мети; через обмеженість просування по службових східцях; 
через проведення незліченних нарад, в яких беруть участь працівники, що не мають 
безпосереднього відношення до справи, внаслідок чого витрачається час. 
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23. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ 
МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ 
Д.О. Силкіна 
Національний університет харчових технологій 

Мотивація і стимулювання є вирішальним фактором в управлінні персоналом. 
Всесвітньо визнані авторитети в галузі менеджменту підкреслюють, що «… на 
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першому місці стоять люди, якщо немає відповідного персоналу, то й інші 
фактори виробництва мало що допоможуть у досягненні поставленої цілі»  
(Т. Пітере, Р. Уотермен). 

Мотивація є атрибутом свідомості людини як чинник, що активізує діяльність 
або спричинює її припинення. Мотивація сприяє досягненню прийнятного і 
стимульованого рівнів індивідуальної результативності праці, а звідси — і 
піднесенню професійного рівня працівника [1, c. 10 – 12]. 

У світовій практиці існує два основних підходи до розробки моделей мотивації 
трудової діяльності: змістовний та процесуальний. Перший підхід ґрунтується на 
дослідженні змістовної сторони теорії мотивації. Такі теорії базуються на вивченні 
потреб людини, які є основним мотивом їхньої поведінки, а отже, і діяльності. До 
прихильників такого підходу можна віднести американських психологів Абрахама 
Маслоу, Фредеріка Герцберга і Девіда Мак Клелланда. Другий підхід до мотивації 
базується на процесуальних теоріях. Вони аналізують те, як людина розподіляє 
зусилля для досягнення цілей, як обирає конкретний вид поведінки. До таких 
теорій відносяться теорія очікування, чи модель мотивації за В. Врумом, теорія 
справедливості і теорія-модель Портера-Лоулера. 

Однією з найважливіших форм мотивації на підприємствах та організаціях є 
матеріальне стимулювання праці, яке являє собою процес формування і 
використання систем матеріальних стимулів праці та розподілу заробітної плати 
відповідно до дії закону розподілу за кількістю і якістю праці. 

Політика винагороди за працю організовується так, щоб свідома ініціатива 
працівника була спрямована на підвищення продуктивності праці, удосконалення 
своєї кваліфікації, надавала працівнику можливість збільшувати працею свій доход. 

Мотивуюча сила заробітку на українських підприємствах зростатиме за умов 
оптимізації зусиль з боку керівників. До найсприятливіших заходів та дій 
необхідно віднести: 

– введення показників залежності розмірів заробітної плати від оцінки 
особистого внеску та ділових якостей конкретного працівника (коефіцієнтів 
трудової участі) тощо. 

– підвищення трудової кваліфікації працівників, обґрунтоване зменшення їх 
надлишкової чисельності; 

– зміну структури коштів і витрат виробництва через запровадження режиму 
підвищеної економії та ресурсозберігаючих технологій на користь оплати живої 
праці. 

Хоча праця в Україні на сьогоднішній день розглядається, в основному, лише 
як засіб заробітку, можна припустити, що потреба в грошах буде рости до певної 
межі (що залежить від рівня життя), після якої гроші стануть умовою 
нормального життя, збереження людської гідності. У цьому випадку в якості 
домінуючих можуть виступити потреби у творчості, досягненні успіхів та інші. 
Основними нематеріальними засобами підтримання високої трудової активності 
є створення сприятливих умов праці, нормального психологічного клімату, 
переконання, сила прикладу, моральні заохочення. 

Як засвідчує практика, основними видами морального заохочення є: оголошення 
подяки, нагородження Почесною грамотою, занесення прізвища працівника до 
Книги пошани, поміщення фотографії працівника на Дошку пошани, до Галереї 
Трудової Слави, присвоєння почесних звань тощо [2, c. 78 – 79]. 
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Моральне заохочення працівників можна визначити як закріплені нормами 
трудового права засоби морального визнання працівників та трудових колективів 
за досягнення високих результатів праці. У відповідності до ст. 143КЗпП України 
до працівників підприємств, установ, організацій можуть застосовуватися будь-
які заохочення, які містяться в затверджених трудовими колективами правилах 
внутрішнього трудового розпорядку. Тобто питання заохочення цілком віднесені 
до сфери локального правового регулювання. У правилах внутрішнього трудо-
вого розпорядку підприємства встановлюються певні види морального та матері-
ального заохочення, в інших локальних актах — положеннях про преміювання 
передбачаються показники (підстави), досягнення яких дає право на відповідний 
вид матеріального або морального заохочення, умови позбавлення заохочення. 

Усі люди за своєю природою різні, а отже, неоднакові і їхні погляди щодо 
влади, визнання, успіху, відповідальності, просування по службі, фінансової 
винагороди. Люди із внутрішньою мотивацією працюють із високою віддачею, 
охопленні почуттям задоволеності від результатів своєї роботи. Люди із 
зовнішньою мотивацією більше орієнтуються на зовнішнє задоволення бажань і 
потреб, які вони відчувають. Стимульованого ж рівня результативності праці 
можна досягти, використовуючи різні системи мотивації, що винагороджують за 
вищу якість трудової діяльності. [3, c. 123 – 125] 
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24. УКРАЇНСЬКІ СОЦІАЛЬНІ 
СТАНДАРТИ В ПОРІВНЯННІ 
З ІНШИМИ КРАЇНАМИ 
А.С. Слабко 
Національний університет харчових технологій 

Соціальне страхування є важливим елементом процесу економічного роз-
витку і зростання, який ґрунтується на економічній діяльності суспільства, 
підвищує його добробут та створює умови для соціального прогресу. 

Формування системи соціального страхування в Україні — одна з най-
актуальніших проблем і наріжний камінь політики зайнятості. Для її розв’язання 
необхідно вивчити досвід функціонування аналогічних систем у розвинути 
країнах у поєднанні з дослідженням вітчизняної практики [2]. 

Головним питанням внутрішньої політики розвинутих країн світу є вирішення 
соціальних проблем та підвищення добробуту населення. Основним інструмен-
том реалізації державної соціальної політики є розробка і впровадження соці-
альних програм [3]. Соціальні стандарти встановлюються і гарантуються держа-
вою. Саме вона зобов’язана забезпечити всім громадянам достатній життєвий 
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рівень. Це зазначено в ст. 48 Конституції: «кожен має право на достатній життє-
вий рівень для себе і своєї сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло» [1]. 

Закон також стверджує, що базовим державним соціальним стандартом є 
прожитковий мінімум, встановлений законом, на основі якого визначаються 
державні соціальні гарантії та стандарти, його визначають як вартісну величину 
достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, 
збереження його здоров’я набору продуктів харчування, також мінімального 
набору непродовольчих товарів та мінімального набору.[4] 

В Україні прожитковий мінімум визначається диференційовано залежно від 
вікового критерію або ж залежно від соціальної та демографічної групи особи. 

На 2013 рік в державному бюджеті України закладено прожитковий мінімум 
на одну особу з 1 січня на рівні 1108 грн. у розрахунку на місяць, і 1176 грн. — з 
1 грудня. 

Споживчий кошик українця включає 297 найменувань товарів і послуг. 
Фактична структура споживання населення далека від раціональної. За даними 
Міністерства Економіки України в споживчому кошику продукти займають 
64,3 %, послуги — 20,2 % (в т. ч. житлово-комунальні послуги — 8,1 %, зв’язок — 
1,6 %, міський — транспорт — 1,8 %, залізничний — менше 0,5 %), непродовольчі 
товари — 15,5 %, тому доцільніше його назвати фізіологічним, аніж соціальним. [5] 

Практично у всіх країнах Європи у споживчий кошик входять алкогольні 
напої та тютюнові вироби. У Великобританії навіть комп’ютерні ігри, 
шампанське, пиво, MP3-плеєр, акустична гітара, витрати на садівника, перелік 
товарів для дому, включаючи дверні ручки. 

Французи у свій споживчий кошик заклали витрати на відвідування 
перукарні, придбання лаків для волосся, гелів для душу (в українському кошику 
засоби гігієни представлені лише 76 кусками мила й 17 тюбиками зубної пасти), 
апарати для виправлення зубів, оренду автомобілів, проїзд на таксі (в 
українському кошику обраховано лише 524 поїздки на міському громадському 
транспорті та 95 на приміському), кошти на їжу для котів та собак. 

Головна лінія розмежування між розвинутими країнами та Україною 
проходить через специфіку розрахунку мінімальної зарплати. Наприклад, якщо в 
США в основі розміру мінімальної зарплати лежать дані офіційної статистики 
про вартість життя для сім’ї з 4 людей (2 дорослих і 2 дітей), то в нас — 
прожитковий мінімум на одну працездатну особу. В Україні мінімальна 
заробітна плата виконує функцію простого відтворення робочої сили. Тоді як у 
США та Європі мова йде про відтворення трудових ресурсів країни загалом. [6] 

За інформацією МОП, сьогодні понад 90 % усіх країн світу мають законодавчі 
норми, які регулюють мінімально допустимий розмір заробітної плати. Проте у 
грошовому вимірі спостерігається глобальна нерівність. Так, у 20 % найбідніших 
країн середній розмір «мінімалки» становить 57 доларів, тоді як 20 % 
найбагатших можуть похвалитись показником у 1185 доларів. 

Механізм встановлення та регулювання зазначеного соціального стандарту є 
різноманітним. У деяких країнах уряд самостійно визначає розмір мінімальної 
заробітної плати (Словенія, Нідерланди, Хорватія, Нова Зеландія, Ірландія, 
Греція). Нерідко цьому передують консультації між владою, роботодавцями та 
представниками робітників (Латвія, Литва, Польща, Болгарія, Словаччина, 
Угорщина, Великобританія, Чехія). У США діє федеральний і регіональний 
рівень мінімальної зарплати, а у Японії і Канаді — лише регіональний. 
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Україна за розміром мінімальної зарплати значно програє державам Європи. 
Навіть таким, в недалекому минулому найбіднішим країнам континенту, як Албанії 
та Боснії і Герцеговині. На жаль, рівень української мінімальної зарплати демонструє 
все більшу відповідність африканським стандартам. Відповідно до статті 
8 законопроекту про держбюджет України на 2013 рік мінімальну зарплатню 
закладено на рівні 1147 грн. на місяць з 1 січня 2013 року, 1218 грн. — з 1 грудня. 

Отже, українські соціальні стандарти далеко не відповідають світовим і 
вимагають постійного покращення і збільшення соціальних виплат та гарантій. 
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25. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 
СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ 
О. М. Старцева 
Національний університет харчових технологій 

В умовах ринкової економіки відносини між персоналом підприємства і його 
керівництвом будуються на новій основі. Мета керівництва — успіх на ринку і 
одержання прибутку. Мета персоналу підприємства — одержання матеріальної 
винагороди і задоволення від роботи. Стимулювання праці — один із загальних 
способів соціального керування, впливу на поводження, діяльність індивідів, 
соціальних груп, трудових колективів. Стимулювання праці ефективне тільки у 
тому випадку, коли органи управління уміють добиватися і підтримувати той 
рівень роботи, за який платять. [1] 

Складові зарубіжного досвіду стимулювання персоналу: 
1. Свобода діяльності економістів і менеджерів, відмовлення від шаблонного 

мислення, повна самостійність і простір для експерименту, необмежене право 
вибору в рамках дозволеного законом. Єдине обмеження — це економічна 
доцільність. 

2. У створенні сприятливої перспективи об’єктивно заінтересовані всі: 
власник підприємства, менеджер, найманий працівник. 

3. Використання тарифної системи як інструмент диференціації оплати праці 
залежно від складності, умов праці, важливості роботи. 

4. Дуже серйозне ставлення до нормування праці як важливого засобу її 
організації. 
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5. Досвід країн з розвинутою ринковою економікою свідчить про переважне 
застосування єдиних тарифних сіток для робітників, спеціалістів і службовців. 

В Італії у різних галузях кількість розрядів у тарифній сітці коливається від 
шести (у взуттєвій промисловості, будівництві) до одинадцяти (у хімічній і 
поліграфічній галузях, банківській справі, зв’язку). На фірмі «Оліветті» 
використовується 20-розрядна тарифна сітка, розроблена в межах 9-розрядної 
галузевої сітки [2]. 

В американській автомобільній корпорації «Форд моторс» застосовується  
23-ступенева тарифна сітка. На підприємствах вугільної промисловості Франції 
всі працівники (крім директора) класифікуються за 22-розрядною шкалою [1]. 

У Франції працівникам багатьох підприємств залежно від якості та 
ефективності праці нараховується щорічна премія, яка виплачується лише через 
п’ять років. Протягом цього часу винагорода зберігається на банківському 
рахунку, нараховані на неї відсотки не оподатковуються, що створює додаткову 
заінтересованість у роботі на підприємстві. 

Велике поширення в США отримали системи участі працівників у прибутках. 
Серед таких систем: система Скенлона, система Ракера, система Імпрошера. 

Система Скенлона полягає в розподілі між працівниками і компанією 
економії витрат на заробітну плату, отриманого результаті підвищення 
продуктивність праці, а точніше збільшення виробітку на одного працівника. 
Система Ракера передбачає преміювання працівників за збільшення обсягу 
умовно чистої продукції у розрахунку долар заробітної плати. Система 
Імпрошера полягає в преміюванні працівників за економію робочого часу (в 
людино-годинах), витраченого на виробництво обсягу продукції. 

Гнучка програма додаткових виплат і соціальних послуг передбачає, що 
працівники мають вибирати з запропонованого роботодавцем переліку виплат та 
послуг ті, які на думку краще відповідають їх потребам та інтересам. 

Першим прикладом гнучких програм стали програми «кафетерій». Ця 
програма пропонує працівникам організації певний обов’язковий мінімальний 
набір виплат та послуг плюс можливість вибору додаткових послуг чи його 
грошового еквівалента у межах встановленого ліміту. Програма «комплексні 
обіди» надає на вибір співробітникам кілька пакетів виплат і послуг приблизно 
однакової вартості, але різних за складом. Найбільш типовими елементами 
пакетів в США є медичне страхування, страхування життя, страхування від 
інвалідності, оплата стоматологічних послуг. [3] 

Характерна особливість сучасних систем стимулювання на Заході — постійне 
заохочення нововведень. У німецькій фірмі «Сіменс» діє норматив, згідно з яким 
не менше 25 % обсягу продажу має припадати на нову продукцію. 

Заслуговує на увагу зарубіжний досвід застосування систем оплати праці, що 
спрямовані на стимулювання продажу. В основу цього покладено принцип — 
установлення прямої залежності між розміром заробітної плати і показниками, 
що характеризують реалізацію обсягів продукції. 

Зарубіжна практика свідчить, що оцінка заслуг та індивідуалізація оплати 
праці спочатку стосувалися тільки керівників і службовців, а згодом певною 
мірою поширилися й на робітників. У Франції індивідуалізація заробітної плати 
як особливий метод відзначення заслуг використовується переважно для 
управлінського персоналу і спеціалістів. [2] 
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26. ІНВЕСТУВАННЯ В ПЕРСОНАЛ 
ЯК ФАКТОР СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
І.Ю. Степ’юк 
Національний університет харчових технологій 

В умовах глобалізації економіки місце країни у світовому господарстві 
визначається її інтелектуальним потенціалом та рівнем його використання. Нині 
одним із найбільш значущих глобальних процесів є інтелектуалізація виробництва, 
що передбачає високу кваліфікацію працівників та постійне її підвищення. Тому 
пріоритетом економічної стратегії нашої країни сьогодні має стати накопичення 
кваліфікаційного потенціалу, що відбувається, перш за все, шляхом безперервного 
розвитку персоналу підприємств та організацій. Інвестиції у розвиток людських 
ресурсів є одним із основних чинників збільшення продуктивності праці, 
подолання кризових явищ та досягнення високих темпів економічного зростання. 
Підприємства, що постійно займаються питаннями інвестування у розвиток 
персоналу, відзначаються високим рівнем прибутковості, фінансової стійкості та 
швидко здобувають вагомі конкурентні переваги. 

Широке коло питань, пов’язаних з переосмисленням ролі людини в еконо-
мічних процесах, знайшло відображення у працях відомих зарубіжних вчених-
економістів таких як: Т. Бойдела, Е. Денісона, Дж. Кендрика, А. Маршалла, 
Ф. Махлупа, С. Мілля, П. Сенджа, А. Сміта, Л. Туроу та інших. Серед наукових 
розробок вітчизняних та російських вчених, які стали підґрунтям формування 
ідеології необхідності значних інвестицій в економіку людини, дослідження 
актуальних аспектів інвестування розвитку персоналу та визначення ефективності 
таких інвестицій, слід відзначити праці Н.С. Гавкалової, О.А. Грішнової, А.В. Де-
нисової, Г.В. Дмитрієва, І.В. Журавльова, А.Я. Кібанова, А.М. Колота, І. С. Крав-
ченка, Е.М. Лібанової, Д. П. Мельничука, Г.В. Назарової, І.Л. Петрової. 

На сучасному етапі розвитку економіки вітчизняні підприємства не дуже активно 
вкладають кошти у розвиток персоналу, а ті, що вкладають, часто стикаються з 
проблемою неефективності таких інвестицій. Якщо ж інвестиції не забезпечують 
приросту прибутку та не призводять до видимих позитивних економічних і 
соціальних змін на підприємстві, їх подальше здійснення можна вважати недо-
цільним. З огляду на це проблеми підвищення ефективності інвестицій у розвиток 
персоналу підприємства набувають особливої актуальності. 

Інвестиції у розвиток особистості, персоналу організації, держави розділя-
ються на такі групи: прямі матеріальні витрати (оплата навчання населенням, 
витрати підприємств на розвиток персоналу, витрати держави на освіту і 
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професійне навчання тощо); втрачені заробітки громадян під час навчання у 
закладах освіти, витрати роботодавця на збереження заробітної плати 
працівникам протягом навчання, недоодержаний валовий внутрішній продукт чи 
національний дохід внаслідок відволікання частини працездатного населення на 
навчання; моральні втрати працівників у результаті втрати вільного часу, 
перенапруги та стресові ситуації під час складання іспитів, проведення атестації 
персоналу, зміни місця проживання заради підвищення кваліфікації чи 
професійної перепідготовки і оточуючого середовища [1]. 

Віддача від інвестицій в людину виражається у вигляді прямих матеріальних 
зисків, непрямих матеріальних зисків і моральних зисків. До прямих матері-
альних зисків відносять: вищий рівень заробітків, більша можливість брати 
участь у прибутках підприємства, кращі умови праці, різноманітні привілеї та 
пільги. До непрямих матеріальних зисків відносять більшу можливість отримати 
подальші інвестиції у власний людський капітал з боку роботодавця. Моральні 
зиски включають задоволення від обраної професії, доступ до цікавих видів 
діяльності, висока конкурентоспроможність на ринку праці, відчуття стабільності 
та впевненості в майбутньому тощо. 

Дослідженням, присвяченим розвитку людського чинника виробництва, в усі 
часи приділялося чимало уваги. Разом з тим слід зауважити, що багато 
теоретичних питань за даною проблемою ще не вирішені, знаходяться на етапі 
постановки і вимагають подальшого розв’язання та комплексного дослідження. 
Потребують подальшої розробки: підхід до розвитку персоналу підприємства як 
до інвестиційного проекту, теоретичні та прикладні аспекти визначення 
ефективності інвестицій у розвиток персоналу на мікроекономічному рівні, 
обґрунтування практичних заходів, спрямованих на її підвищення та ін. 
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27. ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ 
ПЕРСОНАЛУ 
М.О. Супруненко 
Національний університет харчових технологій 

Вагомим засобом розвитку персоналу є професійне навчання — процес безпосе-
реднього засвоєння нових професійних навичок або знань працівником організації. 

Професійне навчання персоналу у ринкових умовах повинно носити безпе-
рервний характер і проводитися протягом усієї трудової діяльності. 
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Забезпечення безперервного навчання персоналу підприємства обумовлюють 
такі чинники: 

– впровадження нової техніки, технології, виробництво сучасних товарів, 
зростання комунікаційних можливостей, що створюють умови для ліквідації або 
зміни деяких видів робіт. У зв’язку з цим необхідна нова кваліфікація, яка не 
може бути гарантована базовою освітою; 

– високий рівень конкуренції між країнами. Країни, що мають сучасну сис-
тему безперервної освіти, є лідерами в умовах цієї конкуренції. Вони мають мож-
ливість у найкоротший термін відповісти на будь-який «виклик» підвищенням 
продуктивності праці; 

– зміни у всіх сферах життя. Безупинні і швидкі зміни в технології, в 
інформатиці вимагають безперервного навчання персоналу; 

– для підприємства більш ефективним і економічним є підвищення віддачі від 
уже працюючого персоналу на основі його безупинного навчання, ніж залучення 
нових працівників. 

Учасниками процесу навчання є: вище керівництво підприємства, менеджери 
середнього рівня управління, менеджери нижньої ланки, рядові працівники 
підприємства. 

Основними напрямами професійного навчання вважають: 
1. Первинну професійну підготовку працівників (здобуття професійно-техніч-

ної освіти особами, які раніше не мали робочої професії або спеціальності, що 
забезпечує відповідний рівень професійної кваліфікації, необхідний для продук-
тивної трудової діяльності у підприємстві). 

2. Перепідготовку (професійно-технічне або вище навчання, спрямоване на 
оволодіння іншою професією (спеціальністю) робітниками або спеціалістами з 
вищою освітою, які вже здобули первинну професійну підготовку у професійно-
технічних або вищих навчальних закладах). Так, в процесі науково-технічного і 
соціального прогресу отримана спеціалістом базова освіта у певних випадках 
потребує зміни. Відповідні навчальні заклади здійснюють перепідготовку керів-
ників і спеціалістів з метою оволодіння ними новою спеціальністю. 

3. Підвищення кваліфікації (навчання, спрямоване на розвиток і удоскона-
лення знань, умінь і навичок у конкретному виді спеціальної діяльності, обумов-
лене постійною зміною змісту праці, удосконаленням техніки, технології, орга-
нізації виробництва і посадових переміщень). Воно, як правило, проводиться з 
відривом від роботи до трьох тижнів або з частковим відривом від роботи 
тривалістю до шести місяців. Рекомендована чисельність тих, що навчаються у 
групах, — до 30 чоловік. Навчальні плани і програми для короткострокового 
навчання розробляються підприємствами або навчальними закладами, що 
організують даний вид навчання керівників і спеціалістів. Навчання в групах 
завершується складанням іспитів або захистом курсових робіт. 

4. Навчання для ліквідації розбіжності між вимогами посади і особистими 
якостями працівника. 

5. Навчання для засвоєння нових прийомів і методів виконання трудових 
операцій. 

Бюджет професійного навчання обумовлюють два фактора: 
1. Потреби організації в професійному навчанні. 
2. Фінансовий стан організації. 
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Вище керівництво організації визначає кошторис витрат на навчання в пла-
новому періоді, і співставляє розмір бюджету з потребами професійного навчан-
ня, і на основі цього порівняння визначає пріоритетні напрямки професійного 
навчання. 

Вдночас від якості аналізу потреби в навчанні залежить ефективність витрат і 
результативність наступної діяльності працівників. У загальному виді оцінити 
ефективність навчання можна, порівнявши реальні результати навчання з цілями, 
що були поставлені перед навчанням з використанням встановлених критеріїв. 
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28. КАДРОВА ПОЛІТИКА КОМПАНІЙ 
У КРАЇНАХ З РОЗВИНУТОЮ РИНКОВОЮ 
ЕКОНОМІКОЮ 
Т.А. Третяк 
Національний університет харчових технологій 

У країнах з розвиненою ринковою економікою, держава, беручи на себе 
основний фінансовий тягар підготовки та перепідготовки кадрів, створює єдиний 
механізм забезпечення зайнятості через взаємодію держави та підприємств. Цей 
механізм включає стимулювання з боку держави освітянської активності під-
приємств, кооперування останніх з навчальними закладами, а також акумулю-
вання та перерозподіл коштів підприємств з метою підготовки й перепідготовки 
робочої сили. Взаємодія держави й підприємствами передбачає використання 
різних аспектів: фінансування, податкової політики, регулювання соціального 
страхування та забезпечення, створення інформаційної та правової інфраструктури. 

Кадрові служби багатьох американських фірм складають на п’ятилітній 
період схеми можливих переміщень співробітників у посаді в організаційній 
структурі компанії з урахуванням очікуваних вакансій. Дуже велике значення в 
американській практиці приділяється добору і перевірці (тестуванню) кандидатів 
на керівні посади на всіх рівнях керівництва. Істотна риса американського 
підходу до управління персоналом — вимога гарного знання прямим началь-
ником не тільки своїх безпосередніх підлеглих, але і працівників, що займають в 
організаційній ієрархії посади декількома рівнями нижче [1]. 

На відміну від методів, застосовуваних американськими фірмами (ефективні 
системи заробітної плати, аналіз організації праці і робочих місць, атестація 
службовців), японські корпорації в більшому ступені використовують відданість 
компанії, що служить. Досягається це шляхом ототожнення інтересів службовців з 
інтересами корпорацій, що створює здорову моральну обстановку в колективах і 
дозволяє підвищити ефективність їхньої роботи. Крім того, значне місце 
приділяється системі довічного наймання робітників та службовців, системі обліку 
виробничого стажу і зв’язаної з нею заробітної плати, активному спілкуванню і 
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заохоченню часток і прямих зв’язків, просуванню і ротації кадрів, упору на 
навчання працівників. Ключовою ідеєю системи є повага до людей. У Японії і вищі 
посадові особи, і рядові виконавці вважають себе представниками корпорації. 
Японські корпорації часто проводять церемонії святкування відкриття нових 
виробництв, Нового року, відзначають дні народження службовців, що видаються 
рекорди, проводять спільні сніданки й обіди і т. п., організують спортивні зустрічі, 
групові туристичні поїздки, половину витрат на який оплачує компанія, заохо-
чують неформальні зв’язки між керівниками і службовцями [2]. 

Необхідність постійної перепідготовки персоналу висунула практично в усіх 
країнах з розвиненою ринковою економікою вимоги щодо створення системи 
спеціальних підрозділів у складі фірм. Це навчальні центри та курси, відділи 
кадрової підготовки тощо. Систему професійної підготовки працівників мають 
80 % підприємств Японії. [2]. Витрати американських компаній на перепідго-
товку та підвищення кваліфікації працівників становлять до 5 % від прибутку, не 
враховуючи державних дотацій [1]. 

Характерною особливістю сучасного виробництва за кордоном можна вважати 
перехід до різноманітних колективних (групових) форм організації праці, 
включаючи спільне виконання окремих завдань (контроль якості, обслуговування 
робочих місць, навчання). Серед різних форм групової діяльності, спрямованої на 
підвищення ефективності виробництва та вдосконалення трудових відносин можна 
назвати «гуртки якості», які, по суті, є неформальною організацією управління 
виробництвом, що співіснує паралельно з традиційною ієрархічною системою. За 
оцінкою західних спеціалістів, на кожний долар витрат на розвиток «гуртків 
якості» підприємства одержують 4 – 8 доларів прибутку [1]. Тому невипадково 
90 % найбільших фірм США використовують «гуртки якості» з метою підвищення 
ефективності виробництва [1]. В Японії функціонує понад один мільйон «гуртків 
якості», які об’єднують майже 11 мільйонів працівників [2]. 

Швидкий розвиток систем зв’язку, розширення мережі персональних комп’ю-
терів, підключених до єдиних інформаційно-обчислювальних центрів, створю-
ють якісно нові виробничі зв’язки працівників, змінюють звичну уяву про 
організацію праці. Вже нині в США нараховується понад 100 тис. осіб, робочим 
місцем яких є їх власний дім, а знаряддям праці — персональний комп’ютер [2]. 

У США здійснюються певні заходи, спрямовані на розвиток у працівників 
почуття господаря. В цій країні нараховується близько 700 фірм, якими повністю 
володіють їх робітники та службовці на правах кооперативної власності [2]. Ці фірми 
одержують прибуток майже на половину більший від звичайних фірм у тих же 
галузях. Нині підприємствами широко застосовуються модернізовані форми 
матеріального стимулювання: володіння акціями, участь у прибутках, використання 
різноманітних премій, інших форм стимулювання. Тепер у багатьох країнах значна 
увага приділяється різним формам колективної мотивації поведінки працівників, 
робляться спроби створити «синтетичну модель» організації праці, що надаватиме 
максимальних можливостей для зростання її ефективності. 
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29. КОМАНДНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ — 
УСПІХ ПІДПРИЄМСТВА 
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Національний університет харчових технологій 

Успіх підприємства залежить не від кожного працівника окремо, а від команди 
працівників, які злагоджено співпрацюють між собою. Для багатьох організацій ідея 
командної роботи здавалась привабливою, однак не розглядалась як ключовий 
елемент успіху. Сьогодні, в епоху світової конкуренції та появі новітніх технологій 
саме командна робота грає важливу роль в досягненні значних організаційних 
результатів, сприяє підтримці конкурентних переваг організації, розглядається як 
інструмент підвищення організаційної ефективності, метод, який дозволяє більш 
повно використовувати здібності робітників та досвід організації. 

Команда уможливлює рішення завдань, які не під силу одній людині. Створення 
команди є гарантією того, що при розробці, рішення будуть ураховувати інтереси 
всіх сторін. У результаті співробітництва в команді фахівців з декількох підрозділів 
рішення буде розглядатись з багатьох сторін. При роботі команди зменшується 
ризик ухвалення помилкового рішення й небезпека того, що в поле зору не 
потраплять деякі важливі факти. До роботи команди цілком застосовне відоме 
прислів’я: «Одна голова добре, а дві — краще» [1]. Команда спеціалістів допомагає 
боротися з «виробничою сліпотою». Те, що один працівник не бере до уваги, бачить 
інший, який, у свою чергу, не розглядає певні проблеми на власній ділянці роботи. 
Робота в команді підсилює готовність і здатність керівників всіх рівнів до співро-
бітництва. У співробітника, що попрацював у команді, у майбутньому буде менше 
труднощів при взаємодії з колегами або іншими підрозділами компанії. Команда 
впливає на розвиток якостей, що мають важливе значення для співробітництва з 
колегами. Вона спонукає до терпимості, порядку, визнанню чужої думки й коректної 
дискусії, подоланню егоїстичних поглядів. Ці фактори входять в рамки роботи 
команди й позначаються на загальному успіху фірми. Співробітник, що добре 
зарекомендував себе при роботі в складі команди, одержує додатковий досвід, 
цінний як для нього, так і для фірми. Такий дух командної співпраці сприяє виник-
ненню нових оригінальних ідей, які б не виникли у рамках звичайної організації 
праці. Команда надає як окремому працівникові, так і цілому колективу можливість 
максимального розкриття творчого потенціалу і його практичної реалізації. Великим 
фірмам команда дозволяє більш раціонально використовувати можливості своїх 
фахівців, які працюють над рішенням завдань, що виходять за рамки їхніх посадових 
обов’язків [1]. Для середніх і малих компаній командна робота дозволяє всебічно 
використовувати здібності, знання й навички співробітників. Просто зібрані разом 
фахівці ще не є команда, яка здатна забезпечити успіх компанії. Важливим аспектом 
командного співробітництва є спільна відповідальність за досягнутий результат, 
тобто команда як єдине ціле відповідає за все, що вона робить і не робить. Ключовим 
фактором ефективної роботи команди є наявність як самостійного мислення співро-
бітників, так і залучення працівників у загальну роботу для рішення поставлених 
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перед командою завдань, тобто участь в роботі команди дає співробітникам можли-
вість виразити свої ідеї і познайомитися з думками інших. Схвалення групою дій 
індивіда дає кожній людині велику особисту підтримку та перспективу зростання. 
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30. ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ КАДРОВОЇ 
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Кожна організація, що прагне вижити в умовах жорсткої конкуренції, повинна 
постійно шукати шляхи удосконалення своєї діяльності. У такій ситуації слід при-
діляти увагу раціональному використанню всіх видів ресурсів. Одним з най-
важливіших ресурсів є персонал організації. Запорука успішної діяльності орга-
нізації — це її персонал зі своїми навичками, вміннями, кваліфікацією та ідеями. 
Постійний розвиток персоналу, пошук нових підходів до управління трудовими 
ресурсами є необхідними атрибутами успішного функціонування організації. 
Більшість компаній усвідомлюють значущість інноваційного процесу і стають на 
шлях запровадження інновацій, які перестають бути разовими, перетворюючись на 
безперервний процес. Існує безліч підходів до визначення наукової категорії 
«інновація», які в науковій літературі висвітлені досить повно і докладно. 

Серед всіх видів інновацій, що виділяються в літературі і на практиці, 
інноваційні методи управління персоналом — це організовані рішення, системи, 
процедури або способи управління, що істотно відрізняються від сформованої 
практики і вперше застосовані в організації. Це методи, які застосовуються на 
етапах від прийому до звільнення персоналу. 

Для мотивації інноваційної активності працівників необхідно ввести наступні 
види винагород: 

– нагорода за видатне нововведення (за ідеї, які суттєво вплинули на резуль-
тати діяльності підприємства); 

– нагорода за творчу ідею; 
– нагорода за кращий патент, свідоцтво або почесний знак за важливий патент; 
– нагорода за командне досягнення. 
Для розвитку й використання творчого потенціалу працівників варто було б 

створити умови, в яких працівники прагнули би до саморозвитку і спрямовували 
свої зусилля у зростання компанії не тільки за матеріальну винагороду. Для цього 
доцільно налагодити обмін інформацією та підтримувати зворотний зв’язок між 
персоналом і керівництвом. 

На сьогоднішній день, найбільш поширені інноваційні методи управління пер-
соналом в напрямках прийому, навчання та мотивування. Наймання здійснюється за 
допомогою сучасних засобів зв’язку, з залученням послуг приватних агенцій найму, 
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віртуальних кадрових агенцій, а також з використанням таких послуг як лізинг 
персоналу, аутстафінг, аутсорсинг, хедхантинг. Стають звичними випадки прохо-
дження кандидатами психологічних, особистісних, інтелектуальних тестів, тесту на 
детекторі брехні, графологічного аналізу почерку. Надання різноманітних видів 
послуг, які не обтяжливі у фінансовому плані для компаній, є потужним фактором 
підвищення мотивації працівників до праці. 

Сутність проблеми використання інноваційних методів кадрової політики 
зводиться до пошуку адекватних форм реалізації їх у конкретних умовах. І з цієї 
точки зору, подальше вивчення загальних проблем вітчизняного менеджменту 
персоналу, його витоків, передумов, теоретичних концепцій та практичного 
досвіду, тенденцій розвитку, може бути корисним для кращого розуміння 
проблем і завдань управління, які існують в нашій країні. 
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24.4. ПІДСЕКЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЛОГІСТИКИ 
 
Голова підсекції — доц. О.М. ПЄТУХОВА 
Секретар підсекції — асист. Л.М. МИНКО 

Ауд. В-506 

1. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ 
БАНКІВСЬКИМИ ОПЕРАЦІЯМИ 
О.В. Шевченко 
Національний університет харчових технологій 

Для забезпечення виконання своїх функцій та досягнення стратегічних та 
тактичних цілей банки здійснюють різноманітні банківські операції, постійно 
намагаючись збільшувати їх кількість та підвищувати якість. В Енциклопедії 
банківської справи України банківські операції визначаються як сукупність 
різних видів і напрямів діяльності банку у сфері фінансово-кредитних відносин з 
метою одержання прибутку: залучення грошових коштів і їх розміщення; 
здійснення кредитування і розрахунків, емісійна діяльність; купівля і продаж 
цінних паперів та валютних цінностей; касове обслуговування юридичних і 
фізичних осіб; зберігання, купівля та продаж банківських металів тощо. Отже, 
банківськими операціями є дії банку з залучення, розподілу і перерозподілу 
коштів з метою отримання прибутку. Успіх будь-якого банку значною мірою 
визначається колом операцій та послуг, які він пропонує своїм клієнтам. 
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Стимулюючими чинниками, що сприяють розширенню спектра банківських 
послуг, є, по-перше, зростання конкуренції у банківській сфері, по-друге, 
зниження прибутковості традиційних операцій, по-третє, прагнення банків мати 
прибуток, по-четверте, відносна свобода, надана законами, які регулюють 
банківську сферу. Розвиток банківських послуг сприяє диверсифікації ризиків, 
отриманню прибутків із нових джерел, покращенню структури балансу банку, 
підвищенню його ліквідності, тощо. Водночас надмірне розширення кількості 
банківських послуг може призвести до послаблення менеджменту, зростання 
собівартості послуг, певного зниження прибутковості банківської діяльності. 

Усі комерційні банки, незалежно від форми власності, величини капіталу та 
спеціалізації, виконують операції із залучення тимчасово вільних грошових 
коштів у депозити (депозитні операції); операції, пов’язані із розрахунково-
касовим обслуговуванням клієнтури (розрахункові та касові операції) й операції 
з кредитного обслуговування клієнтів (кредитні операції). Звичайно коло 
операцій, що їх виконують банки, значно ширше, але саме ці операції є 
обов’язковими і належать до суто банківських операцій. За останні два роки 
однією з найпоширеніших банківських операцій стало кредитування під 
придбання або будівництво житла фізичних осіб. 

Активні операції банків полягають у діяльності, пов’язаній із розміщенням і 
використанням власного капіталу, залучених і позичених коштів для одержання 
прибутку при раціональному розподілі ризиків за окремими видами операцій і 
підтриманні ліквідності. Тобто це операції з розміщення мобілізованих комерційним 
банком ресурсів у депозити, кредити, інвестиції, основні засоби й товарно-
матеріальні цінності з метою одержання доходу та забезпечення своєї ліквідності. 

Пасивні операції — це операції, за допомогою яких банки формують свої грошові 
ресурси для проведення кредитних, інвестиційних та інших активних операцій. 

Сутність пасивних операцій полягає у залученні різноманітних вкладів у межах 
депозитних та ощадних операцій, одержанні кредитів від інших банків, емісії 
різноманітних цінних паперів, а також проведенні інших операцій, внаслідок чого 
збільшуються грошові кошти в пасиві балансу комерційного банку. 

Банківські менеджери з метою підвищення ефективності пасивних операцій 
мають постійно урізноманітнювати послуги й поліпшувати якість і культуру 
обслуговування клієнтів, що сприятиме розширенню можливостей щодо залучення 
депозитних і ощадних вкладів. Реалізовуючи відповідну депозитну політику, до-
цільно розширювати коло клієнтів, застосовуючи до них різні умови вкладень, які б 
повніше відповідали їхнім інтересам. При здійсненні депозитних операцій важливо 
забезпечувати їх узгодженість у часі за грошовими сумами з кредитними операціями. 
В управлінні депозитними операціями суттєве значення має контроль за строковими 
депозитами, особливо короткостроковими, які найбільшою мірою сприяють 
забезпеченню відповідної ліквідності балансу. Плануючи динаміку депозитних і 
ощадних операцій, банківські спеціалісти мають організовувати практичну роботу в 
такий спосіб, щоб резерви вільних коштів на депозитних рахунках, тобто тих, що 
тимчасово не використовуються для надання кредитів, були незначні. 

ЛІТЕРАТУРА 
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2. ЛОГІСТИКА ТУРИЗМУ 
ЯК СКЛАДОВА ЛОГІСТИКИ ПОСЛУГ 
І.В. Барденко 
Національний університет харчових технологій 

Логістика туризму — новітній науково-практичний напрямок, який досліджує 
логістичні особливості туристичної галузі, зокрема прикладає логістичні засади до її 
геопросторової організації та управління. Логістичний підхід сприяє вирішенню 
проблеми сталого розвитку туризму, збереження та відновлення ресурсної бази 
галузі; дозволяє зменшити ризики погіршення екологічної ситуації, зниження якості 
туристичних послуг, що надаються, загрози здоров’ю та безпеці туристів. 

На мікрорівні логістика туризму дає можливість скоротити витрати, а також 
підвищити ефективність діяльності підприємства та збільшити прибуток. На мезо- 
та макрорівні дає змогу забезпечити розвиток туристичного бізнесу в межах 
туристичної зони, області, країни. На мега- та мета рівнях логістична система 
туризму розглядає проблеми розвитку туристичного бізнесу в масштабах світу. 

Об’єктом дослідження логістики туризму є туристопотік. В логістиці туризму 
потрібно враховувати у складі головного потоку туристів: потоки клієнтів, 
потоки організованих туристів, потоки самодіяльних туристів. 

Логістика міжнародного туризму висвітлює чинники розвитку міжнародного 
туризму, туристопотоки за макрорегіонами світу, фінансові потоки в міжна-
родному туризмі та моделі управління туристичним бізнесом за кордоном. До 
чинників розвитку міжнародного туристичного бізнесу належать: політичні, 
економічні, соціально-демографічні, культурні, науково-технічний прогрес. 

За даними Адміністрації Держприкордонслужби України динаміка туристич-
них потоків України за 2007 — 2011 рік становила: в’їзний туризм — протягом 
2007 року Україну відвідало 23,1 млн. іноземних туристів; 2008 р.– 25,4 млн. 
осіб; 2009 р.– 20,7 млн. осіб; 2010 р. — 21,1 млн. осіб; 2011 р. — 23,9 млн. осіб. 
Виїзний тур потік у 2007 році становив 17,3 млн. осіб; 2008 р. — 15,5 млн. осіб; 
2009 р. — 15,3 млн. осіб; 2010 р. — 17,2 млн. осіб; 2011 р. — 18 млн. осіб. 
Виїзний турпотік збільшився за рахунок поїздок з метою приватних подорожей 
та службових поїздок. Туризм став однією з провідних галузей української 
економіки та приніс прибуток за 2011 рік у розмірі 15 мільярдів гривень. У 
туристичній галузі зайнято близько 8 % населення України. 

Інформаційна логістика в туризмі охоплює логістичні інформаційні системи в 
туризмі, інформаційні технології як складові логістично — маркетингової 
політики в туризмі, логістично — маркетингові проблеми впровадження 
інформаційних технологій у практику. Інформація в логістиці туризму відіграє 
дуже важливу роль, її мета полягає в забезпеченні ефективного обслуговування 
потоку туристів у логістичному ланцюжку «турагенція — туроператор — 
матеріально-технічна база — рекреаційно-туристичні ресурси». 
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Фінансова логістика туризму розкриває особливості фінансової логістики як 
складової логістики послуг та висвітлення і застосування фінансової логістики в 
розвитку туристичної індустрії. До фінансової логістики входить банківська 
логістика, спрямована на оптимізацію грошових потоків клієнтів та банку. 

До сфери транспортної логістики в туризмі належать класифікація транспорт-
них подорожей та транспортних засобів, вибір виду транспорту та компанії-
перевізника. Згідно з «Рекомендаціями зі статистики туризму», розробленими 
СТО, пропонують таку класифікацію засобів транспорту в туризмі: повітряний, 
водний та суходільний транспорт. Існує понад 1300 авіакомпаній. У середньому 
за рік авіатранспорт перевозить 1,5 млрд осіб. В Україні нині діють 
92 авіакомпанії різних форм власності, з них 50 — державні. Автопослуги 
охоплюють такі напрямки: прокат автомобілів, організація автобусних турів, 
організація подорожей на особистому транспорті туристів. 

Розгляд міжнародних транспортних коридорів як чиннику розвитку туризму в 
Україні охоплює висвітлення таких питань, як інтеграція в Європейську 
транспортно-логістичну систему — стратегічний вибір України, розвиток 
туризму в Україні в контексті розбудови національної мережі Пан’європейських 
та трансконтинентальних транспортних коридорів, єврологістика та Україна 
(напрямки співпраці в ХХІ сторіччі). 

Отже, можна зробити висновок, що позитивна державна політика з розвитку 
туризму може перетворити туризм на потужну індустрію, яка забезпечуватиме 
значні й стабільні надходження до державних та місцевих бюджетів. Логістика 
туризму може служити основою для визначення стратегії сталого розвитку 
туризму в країні та її регіонах. 
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3. ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ 
Б.А. Коваль 
Національний університет харчових технологій 

Система логістики суттєво впливає на фінансово-економічний стан і є основним 
фактором успіху та конкурентоспроможності організації. Сьогодні без ефективно 
діючої логістичної системи практично неможливо забезпечити ефективну діяльність 
системи збуту, системи маркетингу та роботу компанії в цілому. 

Ефективність логістичної системи — це показник, який характеризує рівень 
якості функціонування логістичної системи із заданим рівнем загальних ло-
гістичних витрат. 

Під ключовими показниками ефективності логістичної діяльності, розуміється 
необхідний ряд порівняно легко застосовуваних показників, що дозволяють 
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зв’язати виконання логістичного плану з основними функціями і результатами 
управління товарним потоком, а також визначити потребу у коригувальних діях. 

В процесі розвитку логістичних систем сформувалися такі комплексні 
показники її ефективності: 

– загальні логістичні витрати; 
– якість логістичного сервісу; 
– рівень використання виробничих потужностей; 
– віддача від інвестицій в логістичну інфраструктуру. 
Отже, показниками ефективності логістичної системи називають основні показ-

ники, які характеризують ефективність використання ресурсів у компанії для сфор-
мованої логістичної системи, комплексно оцінюють результативність логістичного 
менеджменту, що є основою логістичного планування, обліку й контролю. 

Загальними логістичними витратами називаються сумарні витрати пов’язані з 
комплексом функціонального логістичного менеджменту та логістичного адміні-
стрування в логістичній системі. У складі загальних логістичних витрат варто 
виділити такі основні групи витрат: 

– видатки на виконання логістичних операцій; 
– збитки від логістичних ризиків; 
– видатки на логістичне адміністрування. 
Крім того, у системі логістичної діяльності організації виділяють витрати на 

транспортування, складування, вантажопереробку, управління запасами, управ-
ління замовленнями, інформаційно-комп’ютерна підтримка. При оптимізації 
структури та управління у логістичній системі у складі загальних логістичних 
витрат враховуються втрати прибутку через заморожування (іммобілізацію) 
продукції у запасах, можливість логістичних ризиків і низьку якість логістичного 
сервісу. Ці збитки зазвичай оцінюються як можливе зменшення обсягів продажів, 
зменшення частки ринку, втрата прибутків та інше. 

Якість сервісу в логістиці проявляється у той час, коли зустрічаються поста-
чальник сервісу і покупець. Вимірювання якості сервісу під час аналізу і проек-
тування логістичної системи повинно грунтуватися на критеріях, які є важли-
вими для покупців логістичних послуг. Коли покупець оцінює якість логістич-
ного сервісу, він порівнює деякі фактичні значення «параметрів виміру» якості з 
очікуваними ним величинами цих параметрів, і коли ці очікування збігаються, то 
якість вважається задовільною. 

Рівень використання виробничих потужностей (продуктивність) — визнача-
ється обсягами логістичної роботи (послуг), виконаними технічними засобами, 
технологічним обладнанням чи персоналом за одиницю часу. 

Логістична продуктивність визначається показниками: 
– число опрацьованих замовлень за одиницю часу; 
– вантажні відправки на одиницю складських потужностей та вантажоміст-

кості транспортних засобів; 
– відношення операційних логістичних витрат на одиницю інвестованого капіталу; 
– відношення логістичних витрат на одиницю готової продукції. 
Віддача від інвестицій в логістичну інфраструктуру — характеризує ефектив-

ність капіталовкладень у підрозділи інфраструктури логістичній системи, до них 
відносять: 

– складське господарство (склади різного виду та призначення, вантажні 
термінали і термінальні комплекси); 
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– транспортний підрозділи різних видів транспорту; 
– транспортних комунікацій (автомобільні, залізничні); 
– ремонтні й допоміжні підрозділи, обслуговуючі транспортно-складське 

господарство; 
– телекомунікаційна система; 
– інформаційно-комп’ютерне система (комплекс технічних засобів і оргтехніка). 
Отже можна зробити висновок, що показники ефективності логістичної 

системи відіграють важливе значення при її створені та успішному функціону-
ванні та потребують подальших досліджень. 
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Ринок швидкопсувних товарів є дуже динамічним і має високий темп 
розвитку. Наприклад, обсяг ринку фруктів і овочів оцінюється фахівцями в 
5 млрд. доларів США — це більше ніж уся м’ясо-молочна галузь. Споживання 
фруктів та овочів в країні збільшується, тому зростає і обсяг імпорту. Його 
загальна сума в 2012 р. порівняно з 2005 р. зросла в 4,2 рази і становила понад 
860 млн. доларів США. У фізичному виразі імпорт плодоовочевої продукції 
збільшився на 77 %. За останні 5 років імпорт картоплі, капусти, цибулі, моркви, 
помідорів і огірків зріс у 18,5 рази, до 190 тис. т, а яблук, груш, вишень, 
черешень і абрикосів в 2012 р. було завезено понад 210 тис. т, що майже в 5 разів 
перевищує показники 2005 р. При використанні логістичних підходів до 
організації товароруху може зростати також і експорт фруктів та овочів. 

Проблема полягає в тому, щоб зберегти всю отриману аграрну продукцію, її 
якість в ланцюгу постачання при транспортуванні, зберіганні, переробці та 
розподілі. Саме тому особливої уваги набуває так звана Fresh Logistics — «свіжа» 
логістика, яка займається товарорухом саме швидкопсувних товарів, ринок 
заготівлі та розповсюдження яких характеризуються короткими термінами 
зберігання, різною якістю продукції, значними коливаннями попиту та 
пропозиції. Надзвичайно важливо мати відділ закупівель із досвідченими 
співробітниками, інакше якість товарів і, відповідно, обсяг продажів можуть 
значно зменшитися. Певна вразливість товарів ставить серйозні вимоги до 
процесу обробки та транспортування. Гарантована ефективність логістики, 
наявність переваг, що враховуються при закупівлі й обробці, мають таке ж 
важливе значення для цих продуктів, як і постійна оцінка якості. 

У ланцюгу постачання необхідно організувати рух товарів, їх продаж 
споживачам і відповідні механізми контролю так, щоб забезпечити незмінно 
високу якість логістичного обслуговування при оптимальних витратах. 
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Основними напрямами зменшення логістичних витрат і підвищення ефектив-
ності товароруху в логістичних ланцюгах на ринку швидкопсувних товарів є: 

1. Забезпечення та контроль стабільного температурного режиму при транс-
портуванні швидкопсувних товарів. 

2. Зберігання швидкопсувних товарів у спеціалізованих складських комп-
лексах, підтримка «холодного» логістичного ланцюга. 

3. Використання спеціальних інформаційних систем для управління товаро-
рухом у логістичному ланцюгу. 

На ринку швидкопсувних продуктів сьогодні активно працює компанія 
«Рабен Україна», яка забезпечує європейську якість комплексної логістики, в 
тому числі у напрямі Fresh Logistics. Компанія є одним із провідних логістичних 
операторів, яка володіє власним ноу-хау та 75-річним досвідом роботи. «Рабен 
Україна» надає підприємствам логістичне обслуговування свіжих продуктів, які 
вимагають дотримання температури 2 – 6 ºС, а також технології кросдокінгу: 
збільшення швидкості обробки вантажів, нижчі ціни для вантажів з неповним 
завантаженням автомобіля, відсутність витрат на складування, сучасні ІТ-
технології (сканування, цілодобове відеоспостереження, система відстеження 
вантажів Track & Trace, система реєстрації замовлень Web Order Entry). 

Отже, на ринку швидкопсувних товарів є нагальна потреба в сучасних 
логістичних рішеннях. До ефективних належать вибір раціонального виду 
транспорту та транспортних засобів, що забезпечують оптимальні умови під час 
транспортування, успішне проходження митних процедур, дотримання 
оптимальних режимів зберігання швидкопсувних продуктів, використання 
сучасних ІТ-технологій тощо. Все це необхідно розглядати як ланки єдиного 
логістичного ланцюга поставок, в якому головним завданням є високоякісна 
доставка швидкопсувних товарів споживачам. 
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Н.С. Василюк 
Національний університет харчових технологій 

Харчова промисловість є однією з провідних галузей промисловості України, 
а тому інновації посідають особливе місце у господарській діяльності її під-
приємств. Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в 
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Україні» серед стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності на 
2003 – 2013 рр. виділяє — «високотехнологічний розвиток сільського госпо-
дарства і переробної промисловості». Воднораз, серед середньострокових 
пріоритетних напрямів інноваційної діяльності визначає «сучасні технології 
зберігання сільськогосподарської продукції; матеріали, технології та обладнання 
для фасування, пакування і маркування продуктів харчування і напоїв». 

До проблем, які повинна враховувати в своєму розвитку логістика харчової 
промисловості, дослідники відносять: високий рівень конкуренції на продо-
вольчих ринках, підвищення вимог споживачів до якості і безпечності продукції, 
необхідність реалізації узгодженої економічної політики в різних виробництвах 
та транспортній інфраструктурі, подальшу гармонізацію законодавства і стан-
дартів, чинних в ЄС, з аналогічними нормативними документами України. 
Вирішенню цих питань сприятимуть: впровадження інновацій, розвиток кон-
цепції динамічних ланцюгів постачань, застосування інформаційних і телеко-
мунікаційних технологій, підвищення кваліфікації персоналу, який зайнятий в 
логістичних структурах. Необхідно підкреслити, що «впровадження інновацій 
забезпечує зменшення логістичних витрат від 7 % до 14 %». 

Найважливішу роль в логістичних інноваціях відіграють інформаційні техно-
логії, без яких просто неможливий сучасний бізнес. До найбільш відомих про-
грамних забезпечень, використовуваних в логістиці, можна віднести: Enterprise 
Resourse Planning (ERP) — Планування ресурсів підприємства, Warehouse 
Management System (WMS) — Система по управлінню складом, Transport Mana-
gement System (TMS) — Система по управлінню транспортом, Сustomer Relation-
ship Management (CRM) — Управління взаємовідносинами із споживачами 
(постачальниками), Radio Frequency Identification (RFID) — Система радіочастот-
ної ідентифікації палет (гофрокоробов і т. д.) за допомогою радіоміток та ін. 

Впровадження інноваційної технології RFID дозволяє вирішити такі завдання: 
організувати автоматичне введення даних в інформаційні логістичні системи; 
відстежувати проходження сировини та готової продукції по всьому ланцюгу 
поставок; контролювати переміщення продукції всередині підприємства; про-
водити миттєві інвентаризації без участі персоналу; ввести партіонний облік та 
поліпшити роботу системи по управлінню запасами; організувати роботу складів 
у відповідності до принципів ФІФО (ЛІФО) та ін.; попередити втрати та 
крадіжки; зниження впливу людського фактора. 

Специфіка використання ERP-систем обумовлена такими особливостями: 
необхідністю наскрізного управління та координації матеріальних потоків 
сировини, напівфабрикатів та готової продукції, дотримання високих стандартів 
якості, а також коротким циклом виробництва. 

Як приклад впровадження інформаційних технологій можна навести діяль-
ність міжнародної компанії Quantum Software S. A. Вона впровадила систему по 
управлінню складом (Qguar WMS Pro) з метою автоматизувати управління 
складськими процесами в Корпорації Roshen, в компаніях «Славутич, Carlsberg 
Group», ВАТ «Житомирський маслозавод» (ТМ «Рудь») та ін. 

Згідно із звітністю підприємств харчової промисловості України у 2006 – 
2008 рр. впроваджували нові або вдосконалені методи логістики, доставки або 
розповсюдження продукції 51 суб’єкт господарювання, нову або вдосконалену 
діяльність із підтримки таких процесів, як системи матеріально-технічного 
обслуговування або операції щодо закупівель, обліку або розрахунків 
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55 підприємств, що становить лише 1,8 % від кількості переробно-харчових 
підприємств. Такий незначний відсоток впроваджених логістичних інновацій 
явно не відповідає тій ролі й перспективам розвитку харчових галузей. 

Отже, підприємствам харчової промисловості доцільно: 
1. Акумулювати передовий зарубіжний досвід та з урахуванням вітчизняної 

специфіки ефективно його застосовувати, розвивати власні наукові дослідження 
в сфері логістики харчової промисловості. 

2. Активізувати науково-технічну та інноваційну діяльність, використовуючи 
для цього інноваційні та венчурні фонди, інжинірингові компанії. 

3. В якості ефективних інструментів впровадження логістичних інновацій 
більше уваги приділяти використанню проектного менеджмента та управлінню 
взаємовідносинами з клієнтами при тісній співпраці з учасниками ланцюгів 
постачань і клієнтами. 

4. Підвищення ефективності впровадження інновацій може бути забезпечене 
шляхом виокремлення розділу з питань логістичних інновацій в стратегічному 
плані. 
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Ефективним інструментом в забезпеченні конкурентної переваги підпри-
ємства на ринку є процеси інтеграції. Взаємодія маркетингу — як концепції 
управління, орієнтованої на ринок, і логістики — як концепції управління, 
орієнтованій на потік, створює можливості підвищення матеріальної та 
інформаційної корисності і цінності продукту, оцінюваних покупцем або 
клієнтом. 

Маркетингову логістику можна визначити як планування, організацію, облік, 
контроль, аналіз та регулювання всіх операцій по переміщенню та складуванню, 
пов’язаних із потоком готової продукції від виробника до споживача, а також 
каналів розподілу, потрібних для організації й забезпечення взаємодії між 
різними ланками товароруху. 

Сучасна економіка створює виключно сприятливі умови для ефективного 
застосування логістики та маркетингу. Це обумовлено: прискоренням НТП, який 
сприяє появі нових галузей, скороченню життєвого циклу товарів та послуг, 
орієнтацією на індивідуальні запити споживачів тощо. 

До завдань фірм та їх структурних підрозділів, що управляють різними 
потоками від постачальників до кінцевих споживачів, входить координація дій 
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постачальників, агентів по закупівлях, виробників, маркетологів, учасників 
каналів руху товару і покупців. Функціями і об’єктами управління маркетингової 
логістики як функціонального менеджменту є: прогнозування збуту, планування 
розподілу, планування виробництва, придбання сировини та матеріалів, 
транспортні потоки, склади підприємства, приймання, упаковка, внутріш-
ньозаводське складування, відправка, замовлення покупців, доставка й сервісне 
обслуговування. 

Маркетингова логістика охоплює всю діяльність, що забезпечує цілеспрямо-
ваний вплив на ринки за рахунок високого рівня постачання, постійної готов-
ності до постачання та відповідної презентації товару для збереження і розвитку 
частки ринку конкретного підприємства. 

Отже, найбільший синергічний ефект можна отримати тільки при вмілому 
використанні обох концепцій одночасно. Оскільки, тільки при використанні 
механізмів інтеграції маркетингу і логістики можливе успішне формування 
бренду, розвиток відносин із споживачем, спрямованих на створення лояльності 
кінцевого споживача, вдосконалення відносин з постачальниками (зміцнення 
взаємин, направлених угору вздовж ланцюжка), управління ланцюжком 
постачань. Маркетингова логістика забезпечує здійснення цих процесів на якісно 
новому рівні, дозволяє забезпечити повне розуміння потреб і запитів ринку та 
розробити стратегію, яка задовольнить як учасників логістичного ланцюга, так і 
кінцевих покупців. 

Таким чином, сфера використання маркетингової логістики в процесі 
функціонування підприємства — це стадія фізичного розподілу продукції, де 
відбувається рух товарів від виробника до його ринків збуту. Тому на підставі 
вище наведеного матеріалу можна виокремити такі стратегічно важливі задачі в 
процесі управління закупівлею і збутом продукції з позиції маркетингової 
логістики для підприємств харчової промисловості, вирішення яких забезпечить 
ефективність функціонування підприємства: 

– постійний аналіз ринку і його зовнішнього середовища, які лягають в основу 
стратегічного маркетингу; 

– вивчення пропозиції на продукцію, що сформувалась на ринку, надійності 
постачальників, рівня цін, вимог до якості, умов та термінів постачань цієї 
продукції; 

– забезпечення участі логістичної системи в плануванні виробництва; 
– планування закупівель і управління запасами сировини, матеріалів і 

комплектуючих; 
– дослідження ринку, попиту і пропозицію на продукцію підприємства; 
– забезпечення товароруху; 
– стимулювання попиту на продукцію підприємства; 
– виявлення найбільш надійних і вигідних для організації збутових 

посередників і каналів збуту її продукції. 
Отже, концептуальні положення маркетингової логістики пропонують вста-

новлення таких інформаційних каналів, в яких інформаційний обмін відбувається 
не ізольовано за каналами збуту і закупівель, а по всьому ланцюгу постачань. 
При цьому інформація може поступати в єдиний управлінський центр, де вона 
відповідним чином опрацьовуватиметься та на її основі будуть будуватися 
прогнози і плани для кожного учасника ланцюжка з врахуванням його потреб та 
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можливостей, вимог і обмежень ринку з метою підвищення ефективності 
функціонування системи в цілому. 
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7. ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНОГО 
ФІНАНСУВАННЯ КОМЕРЦІЙНОГО 
БАНКУ 
О.В. Лисенко 
Національний університет харчових технологій 

Інвестиційне кредитування в Україні існує з кінця 90-х, однак раніше цей 
банківський продукт припускав участь фінансових установ лише в кредитуванні 
високовартісного обладнання для компаній. Поодинокі проекти просто не вимагали 
створення в банках спеціалізованих департаментів проектного фінансування. Кілька 
років тому усе змінилося — в банківських установах з’явився окремий продукт 
«проектне фінансування», який представлений за класичними методиками світових 
банків. У наш час проектне фінансування служить однією з найпоширеніших форм 
залучення та організації інвестицій у реальний сектор економіки як у промислово-
розвинутих країнах, так і в країнах, що розвиваються. 

Проектне фінансування (project financing) — це фінансування інвестиційних 
проектів, при якому сам проект є способом обслуговування боргових 
зобов’язань. Класичне пряме кредитування, що є основною формою 
фінансування проектів, передбачає обов’язкову високоліквідну заставу, в якій, як 
правило, у півтора рази перевищує суму запозичення. Найчастіше на практиці це 
для позичальника є нерозв’язною проблемою. Єдиний вихід — інвестиції, тобто 
запозичення не під заставу, а під проект, ідею. Кредитори в цьому випадку 
оцінюють об’єкт інвестицій з точки зору прибутковості, яка забезпечить 
погашення наданих позик. Основним забезпеченням по угодах є сам проект і 
активи, які беруть участь у ньому. 

Клієнтів проектне фінансування підкуповує тим, що має на увазі повернення 
коштів за рахунок грошових потоків, що генеруються новим проектом, а не за 
рахунок інших активів компанії-ініціатора проекту. 

Водночас в Україні розвитку проектного фінансування перешкоджає інвес-
тиційний клімат, який залишається несприятливим для залучення капіталу та 
інші чинники, що збільшують проектні ризики. За таких обставин розв’язання 
проблеми вимагає комплексного підходу, що враховує інтереси різних сторін. 
Важливими складовими цього підходу є посилення ролі держави через надання 
гарантій страхування проектних ризиків, включаючи надання гарантій банкам, 
які беруть участь у фінансуванні інвестиційних проектів і програм, охоплених 
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системою державних пріоритетів, податкове стимулювання механізмів інвесту-
вання, розвиток міжбанківського співробітництва у сфері спільного фінансу-
вання інвестиційних проектів. 

Попри існування низки проблем, що потребують вирішення для розвитку 
проектного фінансування, реалізація законів України «Про концесії» та «Про 
угоди про розподіл продукції» створили підгрунтя для практичного застосування 
схем проектного фінансування. 

До форм проектного фінансування, які успішно використовують в українсь-
ких умовах для реалізації великих інвестиційних проектів, можна віднести схеми 
залучення іноземних інвестицій у разі зіставлення фінансування з обмеженим 
регресом фінансування під державну гарантію компенсації і забезпечення 
політичних ризиків через їх страхування або привілейований статус кредиторів. 

Запровадження таких схем реалізації інвестиційних проектів в Україні може 
здійснюватися за умови реалізації угод про розподіл продукції, відповідно до 
яких інвесторам надаються на поворотній основі і на певний термін виключні 
права на пошук, розвідування, видобуток мінеральної сировини і на ведення 
пов’язаних з цим робіт. Інвестор проводить зазначені роботи за свій рахунок і на 
свій ризик, причому угода визначає умови і порядок розподілу виробленої 
продукції між державою та інвестором. 

Виходячи з набутого досвіду, Україна найближчим часом зможе зменшити обсяг 
позик у міжнародних фінансових інституцій і стане приділяти більше уваги приват-
ному фінансуванню компаніями. Як вважають експерти, міжнародні донори, які 
працюють з державними коштами, вже зіграли свою роль у становленні проектного 
фінансування в Україні. Маючи справу з приватними інвесторами, українські 
позичальники зможуть швидше отримувати належне фінансування проектів. 

Отже, можна зробити висновок, що з урахуванням важливості координації 
інвестиційної діяльності в Україні доцільно створити Центр проектного фінансу-
вання, який би сприяв залученню фінансових ресурсів, та розробити закони про 
фінансування і забезпечення реалізації інвестиційних проектів, які мають 
пріоритетний для національної економіки характер. 
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Економічна політика, що проводиться на загальнодержавному і регіо-
нальному рівнях органами законодавчої та виконавчої влади, приводить до 
позитивних змін і в першу чергу сприяє закріпленню позитивних процесів в 
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соціальній сфері країни. У сукупності з сільським господарством харчова 
промисловість за загальним обсягом виробництва продукції займає друге місце в 
економіці країни, поступаючись лише машинобудуванню та металообробці. 

Харчова промисловість має цілу низку специфічних проблем і особливостей: 
– ринок продукції харчової продукції володіє високою ємністю і харак-

теризується стабільним попитом, що перетворює галузь в привабливий об'єкт для 
інвестицій; 

– харчова промисловість відноситься до категорії галузей, що виробляють 
продукцію масового споживання яка користується повсякденним попитом 
населення та сприяє швидкій оборотності коштів і окупності інвестицій; 

– розвиток харчової промисловості в цілому, а також якість і асортимент 
продукції, а також цінова динаміка на продовольчому ринку країни залежить від 
сільськогосподарського виробництва і від того, наскільки ефективно розвива-
ються такі важливі галузі, як рослинництво і тваринництво; 

– продовольчому ринку властивий консерватизм з боку попиту – в окремих 
секторах харчової та переробної промисловості насичення ринку досягло своєї 
межі, що представлено темпами росту виробництва борошномельно-круп'яної, 
хлібопекарської і макаронної промисловості. 

Конкурентоспроможність більшості українських продовольчих товарів на 
світових ринках обмежена, але існують галузі, чия продукція може успішно 
конкурувати з імпортною як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку, 
наприклад, пивна, олійно-жирова, макаронна галузі. Лібералізація міжнародної 
торгівлі призвела до того, що імпорт продовольчих товарів і сировини для їх 
виробництва став для вітчизняних товаровиробників фактором конкуренції на 
внутрішньому ринку. Висока залежність від імпорту різних сегментів агро про-
довольчого ринку створює умови для дестабілізації цінової кон'юнктури і 
провокує зростання споживчих цін у торгівлі. 

Величезні масштаби виробництва в галузях харчової промисловості, широка 
номенклатура вироблюваної продукції, високий рівень внутрішньогалузевих та 
міжгалузевих зв'язків, розширення взаємодії з суміжними секторами економіки 
вимагають збереження стійкого характеру економічного розвитку, що може 
забезпечуватися тільки за умови збалансованості функціонування основних 
виробничих структур, які призводять до зниження витрат виробництва і 
підвищенню ефективності його роботи. 

За роки проведення ринкових реформ такі підгалузі, як тютюнова, пивна, 
чайна опинилися в руках транснаціональних корпорацій. Підприємства, що 
перебувають у їх власності, оснащені сучасним устаткуванням, а рівень 
менеджменту відповідає світовим стандартам.  

У кондитерській та масложирової галузі проведено технічне переозброєння, 
побудовано нові підприємства, що дозволило підвищити якість та розширити 
асортимент виробленої продукції. 

М'ясна, молочна, цукрова галузі відчувають дефіцит вітчизняної сировини 
при наявності вільних виробничих потужностей, тут необхідно підвищувати 
конкурентоспроможність шляхом збільшення сировинної бази на основі 
вітчизняного виробництва сільгосппродукції і залученням масштабних інвес-
тицій у підвищення технічного рівня підприємств. 

Реалізація інноваційної політики за даними напрямками дозволить за без-
печити потреби в продукції високої якості, виявити передумови інноваційної 
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динаміки, створити умови для регулярного оновлення виробництва, дозволить 
передбачати стратегічні зміни в економіці, ринку, продукції і попиті, а також 
розробити необхідні заходи реагування організаційно-економічної, технічної 
підтримки інноваційних рішень. 
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Необхідною умовою ефективного функціонування економіки країни є 
розширення науково-дослідної та інноваційної діяльності підприємств, 
активізація якої може забезпечити сталий економічний розвиток та послу-
гувати основним засобом підвищення конкурентоспроможності підприємств 
та держави в цілому. 

Одним з найважливіших показників, що характеризують інноваційну сферу 
країни, є частка інноваційно-активних підприємств. 

Інноваційна активність — це цілеспрямована діяльність суб’єктів підпри-
ємницької діяльності щодо конструювання, створення, освоєння й виробництва 
якісно нових видів техніки, предметів праці, об’єктів інтелектуальної власності, 
технологій, а також впровадження більш досконалих форм організації праці й 
управління виробництвом [1]. 

Отже, під інноваційною активністю підприємства слід розуміти його роботу в 
напрямках проведення наукових досліджень, впровадження новітніх методів 
виробництва та збуту, які сприяють випуску нової чи вдосконаленої продукції, 
що може задовольнити нові потреби споживачів або підвищує якість задоволення 
вже існуючих потреб. 

В останні роки в Україні можемо спостерігати пожвавлення науково-
дослідної діяльності, про що свідчать відповідні показники: з 2005 по 2011 рік 
кількість інноваційно-активних промислових підприємств зросла на майже на 
500 організацій, що відобразилося і на збільшенні їхньої частки (на 4,3 % від 
загальної кількості промислових підприємств України). Однак, інноваційна 
активність, незважаючи на зростання, не досягає показників 2000 року, коли 
частка інноваційно-активних промислових підприємств складала 18 % проти 
16,2 % у 2011 році [2]. 

Розглянувши структуру діяльності даних підприємств, можемо відмітити наступне: 
стабільну тенденцію до зростання має діяльність промислових підприємств, пов’язана 
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з придбанням новітніх машин, обладнання та програмного забезпечення виробництва 
(близько 63 % інноваційно-активних промислових підприємств) [2]. Поряд з 
незначним збільшенням кількості підприємств, що виконують власні дослідження і 
розробки, при одночасному зменшенні відносного значення даного показника, це 
свідчить про відсутність можливостей для проведення ними досліджень та 
впровадження власних розробок у свою діяльність. За таких умов стає маловірогідним 
значне посилення конкурентних позицій українських товаровиробників на світовому 
ринку через практично повну відсутність у них абсолютних конкурентних переваг. 

Ефективним способом покращення тенденцій інноваційного розвитку вітчиз-
няних підприємств може стати активне державне сприяння. Яскравим прикладом 
необхідності запровадження підтримуючих заходів з боку держави можуть 
послугувати наступні дані: у 2011 році загальний обсяг витрат на виконання 
наукових та науково-технічних робіт власними силами організацій становив 
9591,3 млн. грн. При цьому близько половини витрат потягнуло на себе 
виконання науково-технічних розробок. Однак, за рахунок бюджетних коштів 
було профінансовано лише 9,2 % цих робіт [2]. 

За даними індикаторів Європейського інноваційного табло, розрахованими за 
оптимістичним сценарієм, «Україна — лідер в групі країн «помірні інноватори», 
що є найбільш вірогідним на період до 2020 року. При збільшенні внеску 
інноваційного фактору в економічне зростання країни в 1,5 рази, починаючи з 
2013 року, Україна має змогу підвищити темпи зростання ВВП в середньому до  
7 - 8 % щорічно [3]. 

Для стимулювання інноваційного розвитку необхідні заходи, що передба-
чатимуть надання преференцій з боку держави інноваційно-активним підпри-
ємствам та покращення добробуту насамперед науковців, які будуть брати участь 
у дослідженнях та розробках: 

– зміни законодавства у галузі інноваційної діяльності щодо пільг і стимулів, 
зниження ставок оподаткування підприємств, які розвиваються; 

– створення нових робочих місць із забезпеченням відповідного рівня оплати 
науково-дослідної діяльності працівника, зменшення міграції вчених; 

– активізація діяльності технопарків шляхом державної підтримки; 
–розширення джерел фінансування та практики надання інноваційним 

підприємствам кредитів із зниженими відсотковими ставками. 
Україна має достатній науковий потенціал для стрімкого інноваційного 

розвитку промислових підприємств. Мотивація та підтримка науково-дослідної 
діяльності з боку держави може забезпечити підвищення конкурентоспромож-
ності українських товарів на світовому ринку та рівня життя у країні. 
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10. ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ 
В АГРОПРОМИСЛОВИЙ 
КОМПЛЕКС УКРАЇНИ 
Б.В. Бусленко 
Національний університет харчових технологій 

В умовах економічної кризи необхідність залучення інвестиційних ресурсів в 
АПК України набуває особливої актуальності. На сучасному етапі від вирішення 
проблемних питань інвестиційної діяльності у вітчизняному сільському госпо-
дарстві та переробних галузях АПК, значною мірою залежить відновлення та 
зростання матеріально-ресурсного потенціалу, підвищення рівня виробництва та 
конкурентоспроможності української продукції на внутрішньому і зовнішньому 
ринках, вирішення всього спектра соціально-економічних проблем країни. 

Сільське господарство належить до провідних галузей агропромислового комп-
лексу України, ефективність його функціонування визначає національну економічну 
та продовольчу безпеку. Недостатні обсяги інвестиційних ресурсів призвели до 
погіршення матеріально-виробничої бази суб’єктів господарювання, зменшення при-
бутковості і рентабельності, низького рівня концентрації і спеціалізації виробництва, 
слабкого розвитку інфраструктури аграрного ринку. Нині ситуація з можливостями 
доступу до отримання довготермінових кредитів для більшості дрібних і середніх 
фермерських господарств проблемна. Основними перешкодами на шляху отримання 
кредитів є: невирішене правове питання власності на землю, низька рентабельність 
більшості агропідприємств, непрозорість ринку. 

Сільськогосподарське виробництво має екстенсивний характер, а стан роз-
витку аграрного виробництва зумовлений низкою чинників і насамперед байду-
жістю держави до стану розвитку сільського господарства. Як наслідок — 
дефіцит фінансових і матеріально-технічних ресурсів у підприємствах аграрного 
сектора, високий фізичний і моральний рівень спрацьованості основних засобів, 
що потребує збільшення витрат на їхній ремонт. 

Інвестиційні ресурси в тих обсягах, які фактично реалізуються, не забезпе-
чують розширеного відтворення, а для більшості вітчизняних підприємств 
основним джерелом інвестицій є їхні власні кошти. Все це призвело до того, що 
більшість сільськогосподарських підприємств — збиткові. Вони використовують 
застарілу техніку, а більшість обігових коштів спрямовується не на оновлення 
устаткування, а на його поточний і капітальний ремонти. 

Варто зазначити, що протягом тривалого періоду інвестиційна активність 
спадала, що пов’язано з інфляцією та зниженням стійкості національної валюти, 
дефіцитом бюджету, а здебільшого — прорахунками та недосконалістю законо-
давства. Незначне фінансування галузі зумовили катастрофічну спрацьованість 
устаткування, що істотно знижує ефективність функціонування аграрних під-
приємств; соціальний занепад села, зростання безробіття у сільській місцевості. 
Подальший стан розвитку сільського господарства залежатиме від політики держави 
у розробленні комплексу заходів, спрямованих на підвищення ефективності та 
стимулювання інвестиційної активності. Основними методами такого стимулювання 
є: зменшення податкового тиску на певні види сільськогосподарської продукції; 
підвищення обсягу фінансової підтримки сільськогосподарського виробництва; 
стимулювання імпорту та експорту (звільнення від експортного мита). 



 613 

Оскільки, інвестиційна діяльність — це соціально-економічний процес 
здійснення інвестиційних вкладень з метою стабільного розвитку та досягнення 
високих результатів в економіці, вирішальний чинник усієї економічної 
політики, необхідно визначитись із напрямами її розвитку. Одним із основних 
стратегічних напрямів подальшої активізації інвестиційної діяльності має бути 
створення привабливого інвестиційного клімату. В Україні необхідно прийняти 
комплексну програму залучення інвестицій, що передбачатиме: впровадження та 
розроблення механізмів залучення іноземних інвестицій; підвищення рівня 
гарантій і прав інвесторів, налагодження автоматизованої інформаційної системи 
оперативного пошуку партнерів у сфері іноземного інвестування, належного 
режиму консультаційного обслуговування з питань права, фінансування та 
страхування; створення державного реєстру іноземних інвесторів і банку даних 
про об’єкти іноземного інвестування. 

Таким чином, інвестиції — найважливіша частина фінансування розширеного 
відтворення, яка забезпечить економічне зростання у довготривалій перспективі. 
Вони визначають темпи розвитку сільськогосподарського виробництва, а широке 
їх застосування забезпечить структурні зміни, технологічне переоснащення та 
модернізацію, запровадження сучасних високопродуктивних і ресурсоощадних 
технологій, вихід на передові позиції розвитку й пріоритетності галузі. 
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11. ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ 
ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЮ 
ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 
О.С. Коваленко 
Національний університет харчових технологій 

Успішне функціонування підприємств і досягнення стратегічних переваг в 
умовах конкуренції значною мірою залежать від результативності їх інноваційної 
діяльності. У свою чергу, результативність інноваційної діяльності підприємств 
визначається, насамперед, наявністю необхідних внутрішніх і зовнішніх джерел 
фінансування інновацій, можливістю їх швидкої мобілізації, зацікавленістю 
інвестора в підтримці інноваційного розвитку. 

Інвестиційна підтримка інноваційного розвитку підприємств залежить від 
специфічних особливостей інвестицій, таких як тривалий період окупності при 
реалізації інновацій, підвищений ризик реалізації, нерівномірність надходження 
доходів від здійснення інвестицій. 
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Урахування цих особливостей і зміна умов функціонування підприємств 
визначають важливість подальшого вдосконалення принципів, форм, методів та 
пошуку джерел інвестиційної підтримки інноваційної діяльності підприємств. 
Тому виникає необхідність у формуванні нових наукових підходів до 
інвестиційної підтримки інновацій і розробки практичних основ для їх реалізації, 
що визначає актуальність теми дослідження та її практичну значущість. 

Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємства передбачає 
управління вкладеннями інвестиційних ресурсів у процес, спрямований на 
впровадження науково-технічних розробок із метою освоєння випуску 
інноваційної конкурентоспроможної продукції та поліпшення її якості, постійне 
вдосконалення технології виготовлення та зайняття підприємством відповідної 
ніші на внутрішньому і світовому ринках. 

Основною метою управління інноваційно-інвестиційною діяльністю є 
створення механізмів ефективної взаємодії всіх складових науково-технічного 
розвитку підприємств, їх збалансованості та пропорційності, забезпечення 
високих темпів інноваційного розвитку необхідними інвестиційними ресурсами 
та підвищення ефективності використання коштів, вкладених у процес їх 
розширеного відтворення. 

Лише активізація процесу інвестування в інноваційний розвиток може 
викликати якісні зрушення в техніці та технології виробничої бази суб’єктів 
господарювання та поліпшити кінцеві фінансові результати їх діяльності на 
основі підвищення якості управління збігом інвестиційного попиту та пропозиції 
на ринку інвестиційних товарів. 

Таким чином, інноваційна діяльність підприємства направлена на пошук і 
реалізацію інновацій з метою розширення асортименту і підвищення якості 
продукції, вдосконалення технології і організації виробництва. Інноваційна 
діяльність передбачає виявлення проблем підприємства, здійснення інновацій-
ного процесу, безпосередньо організацію інноваційної діяльності. 

Інноваційна діяльність для економіки підприємства: є чинником конкуренто-
спроможності продукції; забезпечує ефективність використання виробничих 
ресурсів; підвищує ступінь адаптивності підприємства до умов зовнішнього 
середовища, що змінюються; розширює можливості підприємства по виходу на 
зовнішні ринки продукції; створює передумови для довгострокової стабільності. 
Реалізація позначених можливостей припускає створення ефективних систем 
управління інноваційною діяльністю підприємства. 

Розвиток інноваційної діяльності вітчизняних підприємств надзвичайно усклад-
нений непристосованістю колишньої системи управління інноваціями до нових, 
ринкових умов господарювання. Отже, для підвищення ефективності інноваційної 
діяльності, для впорядкування і її системної організації, поглиблення обґрунто-
ваності і аналітичної підготовки схвалюваних рішень, оптимізації складу вживаних 
технологій, вдосконалення методів і форм обліку в інноваційній діяльності 
необхідна наявність цілої системи управління інноваційною діяльністю. 

Управління інноваційною діяльністю передбачає управління підприємством, яке 
базується на його науково-технічному потенціалі, орієнтує інноваційну діяльність на 
потреби споживачів, здійснює аналіз, моделювання ситуацій, на підставі чого 
проводить регулювання і своєчасні зміни на підприємстві, що відповідають стану 
зовнішнього та внутрішнього середовища, що у сукупності дозволяє підприємству 
вижити та досягнути своєї мети у довгостроковій перспективі. 
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12. ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО 
СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 
В СИСТЕМІ КОНТРОЛІНГУ 
О.В. Леонтьева 
Національний університет харчових технологій 

Фінансова діагностика — це процес ідентифікації якості фінансового стану 
підприємства та визначення чинників, які впливають на покращення чи 
погіршення фінансових параметрів суб’єкта господарювання. Економічна природа 
та цілі аналізу фінансового стану, діагностики банкрутства та оцінки кредитоспро-
можності підприємства в цілому є ідентичними. Виходячи з єдності методичних 
прийомів, основних функцій та завдань згаданих видів процедур їх доцільно 
об’єднати під узагальнюючою назвою «фінансова діагностика». Найважливішими 
користувачами результатів внутрішньої діагностики є керівництво підприємства, 
менеджмент лінійних підрозділів, власники крупних пакетів корпоративних прав. 
Адресатами зовнішньої діагностики здебільшого є потенційні інвестори, 
акціонери, кредитори, органи державної влади, а також менеджмент підприємства. 
Зовнішня діагностика є інструментом зменшення інформаційної асиметрії між 
підприємством, яке є об’єктом вкладення капіталу та капіталодавцями. 

У процесі організації аналітичної роботи на підприємстві визначальні позиції 
займає фінансовий контролінг. Контролер є «постачальником» фінансової інфор-
мації та показників для прийняття фінансових рішень. Для цілей удосконалення 
фінансової діагностики можуть використовуватися такі функціональні інструменти 
контролінгу як планування, прогнозування, управлінський облік. Роль фінансової 
діагностики у зменшенні інформаційної асиметрії, а також пріоритетне місце 
інформаційного забезпечення в системі функцій контролінгу дозволяють віднести 
фінансову діагностику до числа ключових функціональних інструментів контро-
лінгу. Результати діагностики слугують інформаційною підтримкою прийняття 
управлінських рішень в галузі фінансового та комерційного кредитування, 
інвестування, аквізицій, реорганізації, диверсифікації діяльності. 

Ефективна фінансова діагностика забезпечується в результаті побудови 
системи рейтингової оцінки підприємств. Залежно від інституту, який присвоює 
рейтинг, він може бути зовнішнім або внутрішнім. До перспективних напрямків 
використання рейтингування можна віднести створення ефективного 
інструментарію оцінки ризиків, покращення стандартів розкриття інформації про 
позичальників та емітентів, забезпечення диверсифікації джерел фінансування 
підприємств та доступу до дешевих ресурсів. Рейтинг слід інтерпретувати як 
інструмент оцінки довіри до компаній, завдяки якому можна зменшити ціну 
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залучення капіталу та підвищити ринкову капіталізацію підприємств. Перехід на 
рейтингову систему оцінювання потребує від них суттєвих змін в інформаційно-
комунікаційній політиці. На великих підприємствах управління рейтингом 
належить до числа важливих завдань служби фінансового контролінгу, до 
компетенції яких належить інформаційно-комунікаційна політика. 

Об’єктивність рейтингів має забезпечуватися використанням економетричних 
методів обробки інформації. Модель рейтингової оцінки розроблена з 
використанням підходу, що ґрунтується на інтеграції методів дискримінантного 
аналізу та логістичної регресії. Перший дозволяє розрахувати інтегральний 
показник із залученням великої кількості фінансових індикаторів та їх селекцію. 
Метод логістичної регресії вирішує проблему зони невизначеності та 
рестриктивних обмежень, притаманних дискримінантному аналізу. Переваги 
логіт-моделі полягають у тому, що для її розробки потрібно дотримуватися 
меншого числа припущень. Практичне використання логіт-моделей рейтингової 
оцінки забезпечує достатньо високу якість фінансової діагностики та підвищує 
транспарентність прийняття фінансових рішень. 

Відомо, що показники прибутковості та рентабельності не є достатнім критерієм 
оцінки ефективності діяльності господарських структур. Альтернативним способом 
оцінки ефективності є розрахунок показників, що характеризують рівень зміни 
вартості суб’єкта господарювання за аналізований період. Вартісний підхід до 
управління фінансами репрезентують три основні концепції: дисконтування грошо-
вих потоків, економічної доданої вартості та доданої вартості грошового потоку. 
Завдяки запровадженню системи вартісних показників можна оцінити величину 
створення (чи поглинання) вартості підприємством в цілому чи окремими центрами 
відповідальності. В рамках цього підходу пропонується створення системи вартісної 
діагностики підприємства, запровадження механізмів стимулювання менеджменту 
до реалізації проектів, спрямованих на генерування доданої вартості, перехід від 
бюджетування діяльності на систему плаваючих прогнозів. 
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Удосконалення механізму інноваційної політики та створення сприятливих 
умов переходу від наздоганяючого розвитку до інноваційно-структурного типу 



 617 

економічного зростання є необхідною умовою забезпечення конкурентоспро-
можності підприємств України на світовому ринку. Для сталого економічного 
розвитку держави пропонуються методи вдосконалення механізму інноваційної 
політики та перехід на інноваційну модель розвитку. 

Проблеми інноваційного розвитку економіки є нагальними для більшості 
розвинених держав. Особливо актуальним їх вирішення є для забезпечення 
сталого економічного зростання в Україні. Незважаючи на те, що останніми 
роками спостерігалися певні позитивні зміни в економіці України, питома вага 
високотехнологічних галузей у промисловості залишається набагато нижчою, 
ніж у розвинених країнах світу. 

Крім того, ці темпи, на жаль, не зумовлені інноваційним розвитком галузі. 
Зростання капіталовкладень не супроводжується адекватною технологічною 
модернізацією та структурною перебудовою, обсяги виробництва високотехно-
логічної продукції залишаються вкрай низькими. На загальнодержавному рівні 
спостерігається стійка тенденція до скорочення частки ВВП, яка виділяється на 
науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи. 

Система стратегічного планування інноваційного розвитку галузей — 
специфічний організаційно-економічний механізм управлінських відносин на 
ієрархічних рівнях галузевої інноваційної системи. Складовими даного 
механізму є система збору та аналізу стратегічної інформації про тенденції та 
зміни на світових ринках продукції; ряд підсистем, які вирішують специфічні 
завдання координації в умовах нестабільного ринкового середовища на базі 
методів багатокритеріальної оптимізації, що знаходять відображення в їх 
функціонально-структурній побудові; стратегічні зони інноваційного розвитку і 
зони стратегічних ресурсів інноваційного розвитку. 

Стратегія економічного та соціального розвитку України (2004 – 2015р.) 
«Шляхом Європейської інтеграції» передбачає глибоку модернізацію економіки, 
підвищення її конкурентоспроможності на основі структурно-інноваційної 
моделі економічного зростання, інтенсивного технічного та технологічного 
відновлення виробництва, затвердження України як високотехнологічної дер-
жави. При цьому виникає необхідність у диференціації підходів до розроблення і 
впровадження інновацій, обґрунтування адекватних інструментів управління 
просуванням інновацій на різних етапах їхнього життєвого циклу. 

Сучасній інноваційній політиці України притаманні ряд негативних явищ, 
такі як незадовільне стимулювання, розроблення та освоєння радикальних 
нововведень, замкнутість і відрив від новітніх досягнень науково-технічного 
прогресу. Внаслідок цього вітчизняні підприємства та їх продукція втрачають 
конкурентоспроможність не лише на світовому, але часто й на внутрішньому 
ринку, через що наша країна втрачає мільярди доларів. Для подолання 
негативних тенденцій у сфері інноваційної діяльності в нашій країні необхідно 
вести пошук та освоєння технологічних і ринкових ніш, активно долучатися до 
співпраці із світовим співтовариством, опираючись на стратегію «лазерного 
променя», яка передбачає цілеспрямоване досягнення основної мети, не розпо-
рошуючи зусиль на другорядні цілі. 

У нинішніх економічних умовах найсприятливішим варіантом інноваційної 
політики України є політика «технологічного поштовху», проведенням якої держава 
підготує передумови для переходу до інноваційної політики ринкової орієнтації. 
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Удосконалення механізму мотивації інноваційної політики виступає як 
об’єктивний найсуттєвіший соціально-економічний процес сучасного періоду 
розвитку нашої держави. Наявність відповідної мотивації значною мірою 
визначає здатність вітчизняних підприємств до створення та використання 
інновацій, оскільки саме інновації є тими чинниками, що формують конкурентні 
переваги як окремих суб’єктів ринку, так і економіки країни в цілому. 

Перехід до інноваційного шляху розвитку в Україні так і не зроблено, 
незважаючи на певні зусилля в цьому напрямку, здійснювані законодавчими та 
виконавчими органами державної влади. З одного боку, це є результатом не-
далекоглядної політики держави у сфері оподаткування, де не створено значних 
преференцій для суб’єктів господарювання, що займаються впровадженням 
інновацій, з іншого боку, відсутністю у підприємств ефективних мотиваційних 
інструментів реалізації інновацій. 
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Вихід підприємства на міжнародні ринки, де панує жорстка конкуренція, і 
розширення торгових відносин з іншими країнами диктується різними актуальними 
потребами та лімітується рядом факторів як внутрішнього, так і зовнішнього 
середовища. За таких умов досягнення бажаних результатів і отримання прибутку в 
процесі боротьби за місце на міжнародному ринку, можливе за використання 
комплексу управлінських рішень, в тому числі і у сфері маркетингу. 

Вирішення проблеми виходу компаній на міжнародний ринок передбачає, як 
правило, з’ясування двох основних питань: мотивів підприємств до виходу на 
зовнішні ринки і чинників, які визначають вибір форми виходу підприємств на 
зовнішні ринки. При цьому слід зазначити, що процеси глобалізації у світовій 
економіці підсилюють тенденцію до необхідності прискорення виходу компаній 
на вищезазначені ринки 1. 

На даний момент в Україні ці питання досить актуальні, так як багато 
вітчизняних підприємств, виходячи на міжнародний ринок, стикаються не тільки 
з дуже жорсткою конкуренцією, але й з ситуаціями «закритих дверей». За таких 
умов, зрозуміло, що лише деякі з них мають можливість подолати існуючі 
перепони міжнародного бізнесу. 
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Головною проблемою українських підприємств є небажання опановувати нові 
рівні та ринки продажу, а зважившись на ці кроки — використання лише 
застарілих методів не тільки маркетингу, а діяльності в цілому. 

З огляду на це, 21 березня 2012 р. відбулось третє засідання Ради експортерів 
України при МЗС України, в якому взяли участь керівники найбільших 
підприємств-експортерів м’ясо-молочної галузі України, де обговорювалися нові 
ринки збуту вітчизняної продукції. 

В ході засідання обговорювалась ситуація з постачанням м’ясо-молочної 
продукції на ринок Російської Федерації та держав Митного Союзу, проблема-
тика експорту м’ясо-молочної продукції на європейський ринок і перспективи 
співробітництва з Європейським Союзом, зокрема в контексті створення зони 
вільної торгівлі. 

Окрему увагу під час засідання було приділено можливостям виходу українських 
виробників м’ясо-молочної продукції на нові ринки збуту, у тому числі на ринки 
країн Азії (Індія, Китай), Близького Сходу (країни Перської затоки, Іран), Африки та 
Латинської Америки. За результатами засідання учасники підписали Меморандум 
про взаєморозуміння з подальшого співробітництва та прийняли спільну заяву 

Варто зазначити, що за час існування Ради МЗС України отримало понад 
60 конкретних звернень з боку українських підприємств щодо виходу на нові 
ринки збуту. За результатами опрацювання понад 20 українських компаній 
здійснюють кроки з виходу на нові ринки збуту у країнах Латинської Америки 
Близького Сходу та Африки, здійснюється постійний обмін між відомством та 
підприємствами 2. 

Питання виходу української м’ясо-молочної продукції на ринок ЄС 
піднімалося й на робочій зустрічі Голови Державної ветеринарної та фітоса-
нітарної служби України з представникам Генеральної дирекції Європейської 
Комісії з питань охорони здоров’я та захисту прав споживачів [3]. 

У кінцевому підсумку можна дійти висновку, що для виходу вітчизняних 
підприємств на нові ринки збуту доцільно, перш за все, орієнтуватися на 
адаптацію харчових продуктів до міжнародних вимог в галузі якості та 
безпечності. Визначальною в даному аспекті має стати державна підтримка і 
робота над відпрацюванням відповідних національних нормативних актів та 
інструментів, які б дозволили покращити ЗЕД підприємств. 

Серед дієвих заходів, на нашу думку, доцільно також розглядати активну участь 
українських виробників у різноманітних виставках та ярмарках міжнародного значен-
ня, формуючи власний імідж та імідж держави в цілому на зовнішньому ринку [4]. 

Також важливим елементом успіху варто вбачати налагодження співро-
бітництва на основі міжнародних домовленостей та участі у державних цільових 
програмах. 
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15. УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ 
ПРОЕКТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
М.В. Пізнюр 
Національний університет харчових технологій 

Згідно з Законом України «Про інноваційну діяльність», інноваційний проект — 
це комплект документів, що визначає процедуру і комплекс усіх необхідних заходів 
(зокрема інвестиційних) щодо створення і реалізації інноваційного продукту і (або) 
інноваційної продукції [1]. Інноваційні проекти, згідно з поділом інноваційних 
продуктів, за ступенем завершеності досліджень і характеру результату науково-
дослідних та дослідно-конструкторських робіт класифікують на: інноваційні 
проекти, пов’язані з просуванням готового інноваційного продукту; інноваційні 
проекти з незавершеною стадією впровадження; інноваційні проекти з незаверше-
ною стадією дослідно-конструкторських робіт; інноваційні проекти з незавершеною 
стадією науково-дослідних робіт; інноваційні проекти з незавершеною стадією 
пошукових досліджень; вдосконалений продукт чи технологію; новий продукт чи 
технологію [2]. 

Для успішної реалізації інноваційних проектів на підприємстві варто 
налагодити систему управління проектами, яка передбачає створення необхідних 
організаційних, технічних, інформаційних, комунікаційних програмних та інших 
умов щодо створення ефективної роботи управлінського персоналу проекту і 
реалізації проектів. Система управління проектами охоплює три блоки: процес 
управління; суб’єкти управління, тобто активних учасників проекту; об’єкти 
управління — форми вкладення інвестицій. 

Основні учасники проекту, які взаємодіють під час вироблення та ухвалення 
управлінських рішень [3]: управлінський апарат замовника проекту, що охоплює 
всі необхідні підрозділи та організації, що виконують ролі замовника (замовник, 
інвестори, менеджер програми та проекту); основні розроблювачі, проектуваль-
ники, підрядники (чи субпідрядники, якщо команда проекту — це основний 
підрядник), ліцензіар (власник ліцензій і «ноу-хау»); члени команди проекту: 
група управління портфелем проектів, інженер проекту, адміністратор за 
контрактами, контролер, бухгалтер проекту, координатор з виробництва та 
закупівлі, менеджер з введення в експлуатацію, ключові керівники та спеціа-
лісти, економіст проекту (співробітник компанії чи сторонній консультант, що 
здійснює аналіз фінансових, маркетингових, виробничих аспектів проекти), 
консультанти (наукові, фінансові, технічні, консультанти з питань страхування та 
маркетингу, радники з юридичних питань тощо), зацікавлені особи. 

Базовими поняттями для визначення об’єкта управління в системі управління 
проектами підприємства є [3]: 1) інноваційний проект; 2) портфель інвестиційних 
проектів; 3) інноваційна програма; 4) бізнес-план проекту; 5) життєвий цикл проекту. 

Портфель інвестиційних проектів — сукупність бізнес-ідей, інвестиційних 
(інноваційних) проектів, які знаходяться в компетенції одного центру відпові-
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дальності. Портфель проектів формується інвесторами, які здійснюють вироб-
ничу діяльність, і охоплює об’єкти інвестування усіх видів. 

Інноваційна програма — довготерміновий захід, який охоплює групу взаємо-
пов’язаних проектів та заходів, що об’єднані загальною метою і умовами їх вико-
нання, потребують тісної координації. Інноваційна програма підприємства розкриває 
основний зміст проекту і слугує важливим джерелом інформації для розроблення 
планів маркетингу, операційних, фінансових планів, бізнес-плану загалом. 

Бізнес-план проекту — документ, що визначає необхідність здійснення 
інвестування, який у вибраній послідовності містить розділи із основними 
характеристиками проекту, фінансовими показниками, що пов’язані з його 
реалізацією. Завершений бізнес-план є підґрунтям для змогу та презентації його 
основних ідей інвесторам. Бізнес-план дає можливість погоджувати інвестиційні 
програми з їх фінансовим забезпеченням. 

Життєвий цикл проекту — сукупність логічно взаємопов’язаних робіт, 
завдань проекту, в процесі завершення яких досягається один із основних резуль-
татів проекту. Життєві цикли проектів у різних областях діяльності можуть 
істотно відрізнятись і охоплювати різні стадії (фази). Таким чином застосування 
методів і засобів управління інноваційними проектами дає змогу досягнути 
намічених результатів проекту за необхідної якості, економити ресурси, знизити 
ризики і підвищити надійність завдяки чіткому визначенню цілей інноваційної 
діяльності; виявленню структури проекту; формалізованої підготовки контрактів; 
планування і оцінювання ризиків; організації реалізації проекту; підтримування 
контролю за ходом виконання проекту. 
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16. ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ НА 
ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 
Б.М. Поперечний 
Національний університет харчових технологій 

Інноваційна діяльність є невід’ємною складовою виробничо-господарської 
діяльності підприємства харчової промисловості, зорієнтованої на оновлення і 
вдосконалення його виробничих сил і організаційно-економічних відносин. Вона 
спрямована на створення і залучення із зовнішнього середовища таких інновацій, які 
б сприяли підвищенню його конкурентоспроможності, зміцненню ринкових позицій, 
забезпечували б перспективу розвитку. Але низькою є інноваційна активність 
українських підприємств харчової галузі, обумовлена такими причинами: 

− фрагментарність, непослідовність і незавершеність економічної трансформації; 
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− орієнтація економіки на інвестування розвитку виробництв, а не на акти-
візацію інноваційної діяльності; 

− відсутність розвиненої інноваційної інфраструктури; 
− орієнтація на імпорт високотехнологічного устаткування, недостатня увага 

до розвитку власного науково-технічного потенціалу; 
− відсутність кваліфікованого управління інноваційними процесами, спрямо-

ваного на підвищення якості харчової продукції, отримання конкурентних переваг; 
− недосконалість інструментів правового регулювання інноваційної діяль-

ності [1]. 
Недостатні темпи інноваційної діяльності підприємств пояснюються нестачею 

коштів і ресурсів для впровадження нововведень, слабкою зацікавленістю вироб-
ників у впровадженні нових розробок, що стало причиною зупинки і закриття 
багатьох підприємств [2]. 

Проблемам розвитку харчової промисловості присвятили праці такі вітчиз-
няні вчені, як А.Ф. Гончар, Л.В. Дейнеко [1], Д.Ф. Крисанов [3], Ю.П. Лебе-
динський, О.М. Кудирко [4], М. Якубовський [5] та інші. Проте невирішеними 
залишаються окремі питання інноваційного оновлення підприємств та заходів 
щодо його реалізації. 

Впровадження інновацій тільки тоді має успіх, коли ефект для економіки та 
суспільства перевищує наявні затрати, інновація використовується протягом 
значного періоду часу. 

Останні роки характеризувалися збільшенням кількості підприємств, які були 
зацікавлені у інноваціях. До цього процесу постійно долучаються і підприємства 
харчової промисловості України [3]. 

У той же час існують певні недоліки у здійсненні інноваційної політики, які 
потребують прийняття конкретних заходів щодо прискорення технологічного 
оновлення підприємств харчової промисловості, введення в дію нових видів 
основних засобів, реконструкцію діючих підприємств, технічне переобладнання. 

Подолання вказаних недоліків, на нашу думку, можливе за рахунок 
формування і розвитку сучасної інноваційної інфраструктури та безпосередньої 
реалізації таких заходів: 

1. Надати розвитку інноваційної інфраструктури статус державного 
пріоритету з відповідним забезпеченням нормативно-правових, економічних і 
організаційних засад її утворення і функціонування. 

2. Провадити активну політику щодо заохочення суб’єктів господарювання до 
здійснення інноваційної діяльності, проведення науково-технічної та патентної 
експертизи інноваційних проектів з дотриманням загальновизнаних на 
міжнародному рівні норм і правил. 

3. Забезпечити відстеження інноваційної активності підприємств, для чого 
розробити та впровадити методичний апарат оцінки рівня інноваційного роз-
витку промисловості в цілому та за окремими видами діяльності, оптимізувати 
систему показників державної статистичної звітності та забезпечити її адаптацію 
до стандартів ЄС [4]. 

Такий підхід, на нашу думку, дозволить активізувати інноваційну діяльність у 
країні та безпосередньо у харчовій промисловості, що може забезпечити якісно 
новий виток розвитку даної галузі, особливо з огляду на підвищені вимоги до 
якості та безпеки харчових продуктів. 
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17. ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНО-
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА 
ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 
Я.В. Шевченко 
Національний університет харчових технологій 

Інноваційно-інвестиційні процеси відіграють важливу роль в успішному розвитку 
підприємства, організації, регіону і Держави. Від рівня цих процесів залежить 
економічний та фінансовий стан регіонів та життєдіяльність підприємств. В 
жорсткій постійній конкурентній боротьбі за споживача та ринки збуту продукції 
підприємства повинні постійно впроваджувати інновації; удосконалювати та 
розробляти нові вироби; впроваджувати прогресивні технології, системи управління 
та реалізації продукції, що виводить їх на новий рівень розвитку, приводить 
суспільство до прогресу. Підприємства харчової промисловості вирішують стра-
тегічне завдання забезпечення продовольчої безпеки країни, тому проблема 
підвищення ефективності їх роботи на засадах активізації інвестиційно-інноваційної 
діяльності є одним із пріоритетних напрямків розвитку вітчизняної економіки. 

Загальновідомим і доведеним є той факт, що в складних, ринкових умовах 
господарювання важливою умовою розвитку економіки України є ефективне 
ведення інвестиційно-інноваційної діяльність як на макро-, так і мікрорівні, що 
дозволить суттєво підвищити конкурентоспроможність продукції вітчизняних 
підприємств, підвищити ефективність використання ресурсів та покращити 
соціально-економічне становище суб’єктів господарювання. 

Суть аналізу полягає у сучасному та динамічному осмисленні процесів, які 
відбуваються в сфері виробництва харчових продуктів, своєчасному реагуванні 
на виклики ринкового суспільства та наданні вагомих наукових та практичних 
рекомендацій щодо пошуку нових потенційних джерел інвестиційних ресурсів 
для забезпечення економічного зростання галузі та підвищення добробуту 
населення в цілому. 

Важливо при здійсненні інноваційної діяльності в харчовій промисловості 
враховувати весь спектр можливих джерел формування інвестиційних ресурсів 
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для фінансування інновацій, який включає три основні групи: власні, залучені та 
позикові. 

При здійсненні інноваційної діяльності в харчовій промисловості, необхідно 
враховувати весь спектр можливих джерел формування інвестиційних ресурсів 
для фінансування інновацій, який включає три основні групи: власні, залучені та 
позикові, можна відобразити конкретні джерела інвестиційного капіталу в межах 
цих трьох груп. 

Як правило, структура джерел фінансування інвестиційної діяльності змінюється 
залежно від фази ділового циклу підприємств. Харчова промисловість України 
поправу є одним із системоутворюючих елементів національної економіки, на 
сьогодні вона входить в першу п’ятірку галузей по наповненню державного 
бюджету, посідає друге місце (після металургії та оброблення металу) за обсягами 
виробництва продукції у структурі промислового виробництва України. 

Важливим є аналіз індексів промислового виробництва за 2001 – 2012 рр., 
динаміки впровадження інновацій на промислових підприємствах та вплив на 
ситуацію в інноваційній сфері, зміни кількості інноваційно активних промис-
лових підприємств в Україні, інвестування галузі, джерел формування інвести-
ційних ресурсів господарчих суб’єктів Україні. 

Одним із першочергових завдань на підприємствах харчової промисловості 
України на сьогодні є проблема пошуку оптимального співвідношення джерел 
фінансування інноваційної діяльності. Адже саме цей факт здійснює суттєвий 
вплив на побудову вектору розвитку вітчизняних суб’єктів господарювання. 

Проаналізувавши загальний стан інвестиційно-інноваційної діяльності на 
підприємствах харчової промисловості України можна відмітити, що проблема 
пошуку оптимального співвідношення джерел фінансування інноваційної 
діяльності — одне з їх першочергових завдань на сьогодні. На мікрорівні його 
розв’язання знаходить відображення у зростанні прибутку вітчизняних під-
приємств від впровадження новітньої техніки та технологій виробництва, 
розширення обсягів виробництва та збуту. На макрорівні — зростання 
конкурентоспроможності країни у цілому та завоювання нових ринків збуту 
продукції на світовому ринку 

Доопрацювання потребує державна інвестиційна політика, а саме стимулю-
вання залучення фінансових ресурсів в діяльність суб’єктів господарювання, 
зокрема в інноваційну, поряд з посиленням контролю за їх цільовим використан-
ням. Низька частка державних інвестицій в загальній структурі інвестиційних 
джерел господарюючих суб’єктів харчової промисловості пояснюється обме-
женістю бюджету. Тому слід звернути особливу увагу на стимулювання само-
фінансування підприємств у інноваційній сфері для свого розвитку, за рахунок 
розробки заходів з надання податкових пільг підприємствам, зменшення 
відсоткової ставки за кредитами та іноземного інвестування. 
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1. ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ 
СВІТОВОГО РИНКУ ТВЕРДОГО СИРУ 
А.Є. Волкова 
Національний університет харчових технологій 

Сир є одним з найбільш популярних молочних продуктів, споживаних у 
всьому світі. Сир — високоцінний натуральний харчовий продукт, що отри-
мується з молока шляхом ферментативного згортання молока, вилучення сирної 
маси, її подальшої обробки та і визрівання. Розмаїття видів цього продукту сягає 
більше 4 тис. видів, він є улюбленим у багатьох країнах світу. 

За прогнозами ФAO у 2013 році для світового ринку сиру буде характерним 
зростання обсягів виробництва та споживання. Лідерами за обсягами споживання 
є країни — члени ЄС, середній показник складає 18,3 кг на особу за рік, 
французи з’їдають 25,7 кг, греки — 24,6 кг, італійці — 22,3 кг, жителі Ісландії — 
20,6 кг, Швейцарії — 17,8 кг, Ізраїлю — 15,9 кг, США — 15,3 кг, Канади — 
13,8 кг. Доречно відзначити, що рівень споживання сирів в Україні доволі низь-
кий — трохи більше 2 кг. Найбільший приріст споживання сирів є характерним 
для США та країн ЄС [1]. 

Зростання світового споживання пов’язане насамперед із Центральною і 
Східною Європою. Відновлення економіки призводить до збільшення вироб-
ництва, а також експорту. І хоча рівень економіки в цих країнах відрізняється, 
тенденція наслідувати «західні звички» в харчуванні спричинить розширення в 
найближчі роки ринку сичужних сирів. 

Як показує міжнародна статистика, лідерами за обсягами виробництва є Євро-
пейський Союз, частка ЄС 27 в структурі світового виробництва досягає 47 %. 

В цілому ринок сиру — не найдинамічніший сегмент на європейському 
молочному ринку, першість в цьому належить сухого молока і масла (рис. 1.) Як 
відзначають експерти, це більш прибуткові під галузі, ніж виробництво сиру. 

В результаті, для більшої ефективності роботи виробникам сирів доводиться 
передивлятися свої стратегії розвитку, розширювати асортимент, або виходити 
на нові ринки збуту. Все це відбувається під впливом основних трендів молочної 
галузі, а також економіки Європи в цілому. На другому місці по обсягах 
виробництва сирів в світі знаходяться Сполучені Штати, частка цієї країни в 
структурі світового виробництва досягає 32 % [2]. 

Окрім відмічених країн, великими виробниками сирів в світі є Бразилія, 
Аргентина, Росія, Австралія, Нова Зеландія тощо. 
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Рис. 1. Географічна структура світового виробництва сирів 
в 2011 р.% в натуральному вираженні 

Росія є великим споживачем сиру і сирних продуктів в світі, окрім досить 
високих обсягів виробництва, для Росії характерний високий рівень імпорту в 
загальній структурі вжитку. Частка імпортної продукції в структурі російського 
ринку сирів всі останні роки збільшувалася, на сьогоднішній день імпорт складає 
майже половину від загального об’єму ринку [3]. 

Що стосується світового експорту сирів і сирних продуктів, то абсолютне 
лідерство впродовж довгого часу утримує Європейський Союз (з нього понад усе 
по об’ємах експорту виділяються Німеччина, Франція, Нідерланди, Італія). 
Також крупними експортерами є Нова Зеландія, Сполучені Штати, Австралія і ін. 

Головними імпортерами сирів в світі є Росія, Японія, США, Саудівська Аравія, а 
також Німеччина, Італія, Великобританія, Бельгія — основний об’єм постачань сирів 
і сирних продуктів в ці країни забезпечуються іншими членами ЄС 27. В цілому ж 
Європейський Союз, як економічне об’єднання, не є крупним імпортером. 

Всі вказані імпортери, за винятком Сполучених Штатів, з кожним роком 
нарощують об’єми закупівель. США, навпаки, скорочують об’єми імпорту, 
одночасно збільшуючи експортну складову в балансі ринку країни. 
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У сучасних умовах все більше вітчизняних підприємств виходять за межі 
національного ринку. Експорт товарів потребує прийняття ряду непростих рішень 
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у сфері транспортування, адже значна частка транспортних витрат збільшує 
накладні витрати, збільшує повну собівартість від зовнішньоекономічної діяль-
ності та зменшує прибуток і ефективність такої діяльності. Крім того, від вірно 
прийнятих рішень щодо здійснення транспортування залежить збереженість това-
ру, своєчасність доставки до пункту призначення та відсутність спірних з юри-
дичної точки зору питань. Тому від правильності формування транспортної стра-
тегії багато в чому залежить успіх зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 

При формуванні транспортної стратегії підприємством-суб’єктом зовнішньо-
економічної діяльності повинні бути досліджені та враховані усі фактори, що 
впливають на рішення з питань транспортування: загальна та функціональні стратегії 
підприємства, внутрішні можливості підприємства, характеристики товару, що 
підлягає транспортуванню, дані про зовнішніх перевізників, географічне положення 
країн-імпортерів, особливості перевезень різними видами транспорту та законодавче 
нормативно-правове регулювання з питань транспортних перевезень. Останнє 
повинно враховуватись на всіх етапах прийняття рішень: від формування — до 
реалізації транспортної стратегії та оцінки її результативності. 

Процес формування та реалізації транспортної стратегії можна розбити на 
декілька етапів. На першому етапі потрібно визначитись з періодом, на який 
формуватиметься стратегія. Якщо підприємство не здійснює постійних перевезень 
у зовнішньоекономічній діяльності, то йому не варто застосовувати господарський 
спосіб транспортування, оскільки витрати, пов’язані зі створенням та утриманням 
парку власних транспортних засобів не виправдають себе та принесуть лише 
збитки. У такому випадку підприємству доцільно звернутися до послуг транспорт-
них організацій. Наступним етапом є визначення цілей формування транспортної 
стратегії, аналіз внутрішніх та зовнішніх факторів, а також взаємозв’язку транс-
портної стратегії із загальною та функціональними стратегіями підприємства. 
Транспортування не є самоціллю виробничого підприємства, а виступає лише 
засобом реалізації інших цілей, а точніше якнайшвидшої доставки вироблених 
товарів до споживача із якнайменшими витратами. Таким чином транспортна 
стратегія має бути підпорядкована загальній стратегії підприємства та бути у 
відповідному зв’язку із усіма функціональними стратегіями: операційною, інвести-
ційною, інноваційною, маркетинговою, фінансовою тощо. Серед внутрішніх 
факторів, які впливають на формування підприємством транспортної стратегії 
можна виділити наступні: можливості самого підприємства щодо створення 
власного парку транспортних засобів та наявність у нього певного досвіду 
здійснення перевезень власними силами, наявність на підприємстві кваліфікованих 
спеціалістів із транспортних питань, консультантів з правильного оформлення 
необхідної перевізної документації, характеристики самого товару, що вироб-
ляється та пропонується на експорт тощо. До зовнішніх чинників належать 
географічне положення країн-експортерів, порівняльна характеристика різних 
видів транспорту, інформація про зовнішніх перевізників та законодавче норма-
тивно-правове регулювання з питань транспортування та міжнародних перевезень. 
Останнє має неабияке значення та повинно враховуватись на всіх етапах: при 
прийнятті рішення стосовно створення власного парку транспортних засобів або 
звернення до послуг зовнішніх перевізників, при прийнятті рішень щодо вибору 
виду транспорту та способу транспортування, а також на етапі реалізації 
транспортної стратегії. Після того, як усі рішення щодо формування стратегії 
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прийняті, підприємство переходить до реалізації транспортної стратегії, яка 
включає в себе вибір конкретних маршрутів перевезень, вибір перевізників, 
укладання договорів із перевізниками (у випадку попереднього прийняття рішення 
щодо звернення до їх послуг), із приймаючою стороною та із транспортно-
експедиційною організацією, оформлення усієї необхідної документації (транс-
портна накладна в залежності від виду транспорту, рахунок-фактура (інвойс), 
вантажно-митна декларація, необхідні сертифікати тощо), безпосереднє здійснення 
транспортування та диспетчеризацію. Останнім етапом є оцінка результативності 
транспортної стратегії, яка здійснюється після її реалізації та передбачає порів-
няння запланованих показників із фактичними (накладні витрати при експорті, в 
тому числі транспортні витрати, прибутки, ефективність експорту, виконання 
зобов’язань по договорах тощо). Оцінка результативності транспортної стратегії є 
обов’язковим етапом формування стратегії, і у разі негативної оцінки потрібно 
повернутись на початкові етапи формування та переглянути методи чи результати 
досліджень. Очевидно, оцінка результативності повинна передбачати розрахунок 
певних показників ще на етапі формування стратегії та порівняння запланованих 
показників із фактичними. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Дудар Т.Г., Волошин Р.В. Основи логістики. Навч. посіб. — К.: Центр учбо-
вої літератури, 2012. — 176 с. 

2. Системологія на транспорті: підручник: у 5 кн./заг. ред. М.Ф. Дмитраченка. — 
К.: Знання України. — Кн. ІІІ: Дослідження операцій у транспортних системах / 
Е.В. Гаврилов, М.Ф. Дмитриченко, В. К. Доля [та ін.]. — 2009. — 375 с. 

3. Смирнов І.Г., Косарева Т.В. Транспортна логістика: Навч. посібник. — К.: 
Центр учбової літератури, 2008. — 224 с. 

4. Сокур І.М., Сокур Л.М., Герасимчук В.В. Транспортна логістика: Навч. 
посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 222 с. 

Науковий керівник: С.В. Ткачук 

3. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК 
НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ЯКІСНИХ 
РІШЕНЬ ЩОДО ВИХОДУ НА НОВІ РИНКИ 
С.В. Ткачук 
Національний університет харчових технологій 

Прийняття рішення щодо виходу на нові, в тому числі зовнішні, ринки 
обов’язково повинні базуватись на ретельних дослідженнях. По-перше, саме по 
собі маркетингове дослідження передує процесу прийняття рішення, оскільки на 
основі досліджень здійснюється сегментація, ранжування зовнішніх ринків та 
вибір найбільш привабливих з них. По-друге, маркетингове дослідження є 
одночасно і наступним етапом: досліджуються відібрані за результатами попе-
реднього відбору ринки (сегменти), здійснюється мікросегментація, обирається 
стратегія проникнення. Маркетингове дослідження передбачає збір, аналіз та 
представлення інформації, яка відноситься до чітко визначеної проблеми, тобто 
воно проводиться з метою оптимального прийняття рішення з конкретного 
питання. Більшість підприємств, які приділяють значну увагу дослідженням 
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внутрішнього ринку, відводять другорядну роль дослідженням зовнішніх ринків. 
Особливо це стосується малих та середніх підприємств. Головною причиною 
цього є нездатність адаптуватися до вимог різних культур. 

Дослідження зовнішніх ринків потребують збору та аналізу великого обсягу 
інформації, що диференціюється в залежності від етапу здійснення маркетин-
гового дослідження. Саме від якості та достовірності інформації, а також від 
правильності та об’єктивності її аналізу, багато в чому залежить успішність 
управлінського рішення щодо освоєння того чи іншого сегменту ринку. Так, на 
етапі прийняття рішення щодо освоєння підприємством нових ринків, в тому 
числі, зовнішніх, та, можливо подальшої інтернаціоналізації його діяльності, 
необхідно проаналізувати та оцінити наступну інформацію: глобальні маркетин-
гові можливості підприємства, рівень його готовності до освоєння нових ринків, 
наявність необхідних ресурсів, фінансовий стан тощо. На етапах попереднього, 
детального та остаточного вибору цільових ринків слід отримати та оцінити такі 
дані: загальну характеристику світового ринку товарів (послуг), з якими 
підприємство планує вийти на міжнародну арену, в тому числі характеристика по 
регіонах і країнах, основні макроекономічні показники країн, показники, 
необхідні для аналізу ділового середовища країн, обсяги чистого імпорту по 
відібраних країнах, особливості історично-культурного середовища, характерис-
тика товару (послуги) підприємства, дані про потенційних споживачів, дані про 
потенційних конкурентів, вимоги законодавства та нормативно-правові норми 
зовнішніх ринків, дані для визначення місткості ринку, рівня насиченості та 
прогнозованої частки ринку підприємства, іншу інформацію. На етапі вибору 
стратегії проникнення на нові ринки необхідно проаналізувати досвід роботи 
підприємства на закордонних ринках взагалі та його внутрішні можливості 
(наявність власних коштів, здатність до залучення та запозичення), а також 
особливості товарів чи послуг, які підприємство планує позиціонувати на нових 
ринках. Крім того, на цьому етапі необхідною є інформація щодо кількості та 
характеристик потенційних споживчих сегментів. При виборі способу присут-
ності підприємства на нових зовнішніх ринках доцільно проаналізувати інформа-
цію за наступними напрямами: законодавчі обмеження імпорту, ставлення до 
нерезидентів, правові засади функціонування дочірніх підприємств, спільних 
підприємств, представництв тощо, показники ефективності здійснення прямих 
іноземних інвестицій через механізм міжнародного руху капіталу. При розробці 
маркетингових програм для відібраних сегментів необхідно мати детальні дані 
про поведінку та менталітет споживачів, практику ведення конкуренції на 
відібраних ринках, канали розподілу, методи просування та стимулювання збуту. 
І нарешті на етапі реалізації та моніторингу прийнятих рішень важливою буде 
інформація про результати порівняння розрахованих та фактичних показників 
ефективності проектів, а також дані польових досліджень щодо ставлення 
споживачів зовнішнього ринку до товару підприємства (після позиціонування 
його на цьому ринку). 

Усю необхідну інформацію, незалежно від етапу прийняття управлінських 
рішень, можна умовно розбити на внутрішню та зовнішню, а також на таку, яка 
отримується в результаті здійснення польових досліджень та таку, для отримання 
якої можна обмежитися кабінетними дослідженнями. До внутрішніх джерел 
інформації можна віднести дані самого підприємства: обсяги продажів на 
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внутрішньому ринку, обсяги продажів на зовнішніх ринках, показники фінансо-
вого стану, профіль діяльності, стан основних засобів, рівень використання 
виробничих потужностей, виробничий потенціал підприємства, можливі джерела 
фінансування (в тому числі з власних джерел, можливі джерела залучення та 
запозичення), можливості диверсифікації діяльності, рівень маркетингової, 
інвестиційної кваліфікації власників, наявність відповідних підрозділів та служб 
для здійснення досліджень зовнішніх ринків тощо. До зовнішніх даних відносять 
такі, які підприємство отримує із зовнішнього середовища за допомогою 
первинних (первинні дані) та вторинних (вторинні дані) досліджень. Також при 
прийнятті рішень щодо виходу на нові ринки доцільно застосовувати спеціальні 
методи збору та аналізу інформації: незалежні дослідження, багатоаспектні 
дослідження, метод Дельфи, «повздовжні» схеми. 

Отже, на кожному етапі прийняття управлінського рішення стосовно освоєння 
підприємством нових ринків необхідне відповідне інформаційне забезпечення, і 
саме від якості і повноти інформації та її аналізу, від своєчасної реакції на ті чи 
інші зміни у внутрішньому та зовнішньому середовищі підприємства, залежить 
успішність цього рішення. 
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4. ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ МИТНОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ 
НА ЕФЕКТИВНІСТЬ 
ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ 
М.О. Гавриленко 
Національний університет харчових технологій 

Сучасний етап характеризується для України постійним зростанням обсягів та 
розширенням масштабів міжнародної торгівлі, ускладненням та посиленням 
динаміки торговельних процесів, посиленням вимог міжнародних організацій 
щодо забезпечення вільного доступу іноземних товарів на внутрішні ринки та 
зниженням національних торговельних бар’єрів. Відбувається поглиблення 
інтеграції міжнародних вимог в національну практику регулювання зовнішньо-
економічної діяльності України. 

Будь-яка держава здійснює регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
(далі — ЗЕД) в цілях забезпечення безпеки країни і захисту загальнонаціональ-
них інтересів. Діяльність державних органів по регулюванню ЗЕД здійснюється 
практично у всіх країнах світу, але її масштаби, форми і методи, конкретні цілі і 
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завдання визначаються кожною країною, виходячи з її масштабів, положення в 
сучасному світі, зовнішньої і внутрішньої політики держави. Кожна країна має 
певні особливості в регулюванні ЗЕД. 

Митно-тарифне регулювання — сукупність митно-тарифних заходів, які 
використовуються в якості національного торговельно-економічного інструменту 
для регулювання зовнішньої торгівлі. Даний вид регулювання є економічним, 
оскільки в якості основного інструментарію використовуються імпортний і 
експортний митний тариф, який виконує і регулюючі та фіскальні функції[1]. 

Митне регулювання стосується питань, що пов’язані із встановленням мит та 
митних зборів, процедур митного контролю, організацією діяльності органів 
митного контролю України. 

Всі процедури по переміщенню товарів є областю митного регулювання, і 
забезпечують інтереси держави та її громадян, визначені внутрішнім законо-
давством країни. 

З метою регулювання ЗЕД органи державного управління видають акти 
правового регулювання взаємин контрагентів, акціонерні законодавства, митні 
кодекси, ухвали, що зобов’язують імпортерів і експортерів на основі їх 
виконання дотримувати інтереси держав, що взаємодіють на зовнішньому ринку. 

В Україні порядок обкладення митом регулюється трьома Законами України — 
«Про Єдиний митний тариф», «Про Митний тариф України», Декретом Кабінету 
Міністрів «Про Єдиний митний тариф України»[2]. 

Ставка мита залежить від розміру митної вартості товару, що переміщується 
через державний кордон України: 

– до 200 євро USD — мито не сплачується; 
– більш як 200 євро — 20 % від митної вартості. 
Митна служба України є одним із головних суб’єктів державного регулю-

вання міжнародних торговельних відносин. Державна митна служба України 
(ДМСУ) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який 
забезпечує реалізацію державної політики у сфері митної справи. Діяльність 
митної служби спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. У 
своїй діяльності вона керується Конституцією України, законами України, ак-
тами Президента України, Кабінету Міністрів України. ДМСУ узагальнює прак-
тику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, 
розробляє пропозиції про вдосконалення законодавства і в установленому 
порядку вносить їх на розгляд Президентові України, Кабінету Міністрів Украї-
ни. Митне регулювання також здійснюють і органи регулювання виконавчої 
влади, такі як Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції 
України, Міністерство фінансів України, Державна служба експортного контро-
лю, Державна служба контролю за переміщенням культурних цінностей, Митно-
тарифна рада України, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі, тощо. 

На даному етапі розвитку економіки нагальною потребою являється виз-
начення повномасштабної оцінки наслідків митно-тарифного регулювання на 
стан та розвиток товарних ринків країни, обсяги та динаміку вітчизняного 
промислового і сільськогосподарського виробництва, структуру й обсяги імпор-
ту, а також величину митних платежів. 

На сьогоднішній день митно-тарифна політика відповідає вимогам членства 
України в СОТ, при цьому вона є виваженою та спрямованою як на лібералізацію 
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зовнішньої торгівлі та легалізацію тіньових потоків імпорту, так і на захист 
національного товаровиробника, а також на легалізацію торгівлі та збільшення 
надходжень до Державного бюджету [3]. 
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Закономірністю розвитку зовнішньої торгівлі є не тільки тенденція до стійкого 
зростання обсягів світової торгівлі, але й до розширення загального спектра різно-
бічних форм здійснення зовнішньоторговельних операцій. Перехід від таких звичних 
форм, як експорт або імпорт товарів, до широкого використання нових форм (угоди 
на компенсаційній основі, франчайзинг, зустрічні закупівлі, угоди типу «світч», 
«офсет») є особливістю розвитку міжнародних економічних відносин на сучасному 
етапі функціонування світової системи господарювання. 

Дана тенденція значно ускладнює процедуру митного врегулювання зов-
нішньоторговельних зв’язків, тому з метою забезпечення диференційованого 
підходу до переміщення предметів через митний кордон законодавством України 
передбачено відповідно до світової практики деталізовану класифікацію видів 
митних режимів. 

Слід зазначити, що кількість класифікованих митних режимів не є закінче-
ною. Залежно від потреби кожна країна може застосовувати й інші митні режими 
при регулюванні зовнішньоекономічних відносин. 

Згідно Митного кодексу України, митний режим — комплекс взаємопов’яза-
них правових норм, що відповідно до заявленої мети переміщення товарів через 
митний кордон України визначають митну процедуру щодо цих товарів, їх 
правовий статус, умови оподаткування і обумовлюють їх використання після 
митного оформлення. 

Митні режими виконують такі функції: 
– встановлюють порядок переміщення товару через митний кордон країни 

залежно від призначення товару; 
– визначають умови перебування на/поза митною територією; 
– встановлюють рамки, в яких може використовуватись товар; 
– регламентують права та обов’язки особи, що переміщує товар; 
– визначають вимоги до товару, який розміщується у даний конкретний режим. 
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Таким чином, запровадження митних режимів обумовлено в першу чергу 
необхідністю надання переміщенню товарів та транспортних засобів певного 
статусу з метою недопущення їх хаотичного ввезення та вивезення, а також з 
метою забезпечення можливості здійснення митного контролю. Крім цього, 
застосування митних режимів дає можливість залежно від мети, терміну ввезення 
чи вивезення товарів або інших обставин застосовувати до них різні заходи 
правового регулювання, що дозволяє повніше враховувати потреби та інтереси 
суб’єктів ЗЕД для розвитку зовнішньоторговельного обміну. 

Згідно з ст. 71 Митного кодексу України при декларуванні товарів та майна 
декларант має право обрати митний режим, у який він бажає помістити товари, з 
дотриманням умов такого режиму та поміщення товарів у митний режим 
здійснюється шляхом їх декларування та виконання митних формальностей, 
передбачених цим Кодексом. 

Зміни митного режиму грунтуються на економічних відносинах — за пере-
буванням під митним контролем і різними митними режимами встановлено різні 
розміри і види митних податків та зборів. Зміна митного режиму допускається за 
умови виконання всіх належних процедур щодо заявленого режиму, дотримання 
вимог законодавства щодо тарифних і нетарифних заходів регулювання та подання 
митному органу для здійснення митного контролю та митного оформлення 
відповідних документів, що підтверджують заявлений режим. 

На нашу думку, кожний митний режим, в якому перебуває на митній терито-
рії України товар, має свої особливості, але загальним є правило, що за суворе 
дотримання режиму несе відповідальність власник товару. Він повинен своє-
часно повідомити митний орган, в якому він акредитований чи який визначив, 
документально оформив конкретний митний режим, щодо змін, які він сам бажає 
зробити або які відбулися з його товаром усупереч його бажанням (лихо, 
непереборна сила пошкодила або знищила товар). 
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Митна політика являє собою певний комплекс заходів, спрямованих на 
забезпечення ефективного функціонування митних кордонів та забезпечення 
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захисту національних інтересів та національної безпеки держави у зовнішньо-
економічній сфері. Митна політика включає в себе елементи гуманітарної, 
економічної (зовнішньоекономічної), торгової, фінансової, науково-технічної, 
інвестиційної, природоохоронної та інших видів політики. 

Митна політика для держави є одним з головних засобів здійснення дер-
жавного регулювання зовнішньоекономічних відносин, стимулювання вітчизня-
ного товаровиробника та захисту внутрішнього ринку країни. політику можна 
сприймати, як сукупність заходів, спрямованих на виконання митними органами 
покладених на них функцій. Розробка напрямків митної політики та механізмів її 
реалізації є виключним правом держави. [2]. 

Ефективність митної політики держави при здійсненні зовнішньоторговель-
них операцій обумовлюється багатьма критеріями, основними з яких є: 

– забезпечення умов для ефективної інтеграції у світовий економічний простір 
(тарифи широко використовуються з метою покращення умов доступу націо-
нальних товарів на іноземні ринки); 

– підтримцка раціонального співвідношення експорту й імпорту товарів, валют-
них надходжень і виплат (тарифи впливають на стан платіжного балансу країни); 

– розмір грошових надходжень до державного бюджету у вигляді податків; 
– можливість вітчизняних виробників виходу на міжнародні ринки; 
– захист національного виробництва; 
– наявність стабільних зовнішньоторговельних зв’язків з іншими країнами та інші. 
Митна політика України передбачає стягнення мита та митних платежів. При 

цьому слід враховувати необхідність своєчасного стягнення відповідних плате-
жів. Ті строки, які відведені для цього, не повинні порушуватись. Міжнародні 
зв’язки України в сфері торгівлі зобов’язують владу чітко дотримуватись правил 
світового ринку. У даному випадку мова йде про стандарти митного законодавст-
ва. Воно повинно постійно змінюватись, згідно з міжнародними вимогами та 
тенденціями розвитку світової митної справи. Європейське співтовариство напо-
лягає на детальному контролі товарів, які потрапляють на територію України або 
вивозяться з неї. Вони повинні відповідати діючим стандартам якості та не 
порушувати прав споживачів. 

Процес формування митної політики потребує врахування багатьох важливих 
факторів. Напрямки митної політики України повинні забезпечувати належний 
захист економічних інтересів держави та ефективне виконання митними органа-
ми України покладених на них функцій. Не менш важливим завданням митної 
політики є приведення національної митної справи до світових стандартів.[1] 

Отже, для підвищення ефективності митної політики в Україні необхідно 
виділити такі вектори змін: 

– запровадження пільг для імпортерів, які ввозять сировину та напівфабри-
кати для виробництва експортної продукції. Такі пільги можна реалізувати через 
систему векселів або відшкодування мита по сировині при експорті готової 
продукції; 

– введення вибіркових тарифних обмежень щодо тієї імпортованої продукції, 
яка може впливати на стан таких вітчизняних галузей народного господарства як 
легка промисловість, сільське господарство, машинобудування. 

– підтримка галузей, у яких висока частка технологічної переробки продукції 
та значна додана вартість, і обмеження імпорту іноземної конкурентної продукції 
з допомогою технічних бар’єрів. 
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Пріоритетним напрямом роботи уряду України має стати прийняття обґрунто-
ваної стратегії митної політики щодо імпорту, яка сприятиме технологічній 
реконструкції вітчизняної промисловості. Диверсифікована митна і тарифна 
політика має узгоджуватися з інтересами національної промисловості та 
інтересами міжнародних організацій. 
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В умовах післякризового періоду основні задачі в процесі управління інвести-
ційною діяльністю підприємства полягають у пошуку інвестиційних ресурсів, які 
необхідні для розвитку підприємства і здійснення серйозних інвестиційних 
проектів, використанні наявного на підприємстві потенціалу інвестиційних 
ресурсів, інвестуванні проектів, що дають найбільшу віддачу з урахуванням 
пріоритетних напрямів розвитку економіки країни. 

Головною метою управління інвестиційною діяльністю підприємства є 
отримання максимального прибутку не тільки у поточному, але й у перспектив-
ному періодах. Це передбачає розв’язання низки питань, зокрема: розробка 
інвестиційної стратегії підприємства; пошук і формування інвестиційних ресур-
сів; оцінка ефективності проектів; формування і оцінювання інвестиційного 
портфелю; оцінка інвестиційної привабливості підприємства. 

Основою метою інвестиційної діяльності підприємства є забезпечення найбільш 
ефективних шляхів розширення активів підприємства з позицій перспектив його 
розвитку й збільшення його ринкової вартості. З урахуванням цього зміст інвести-
ційної діяльності підприємства можна сформулювати таким чином: він являє собою 
частину загальної фінансової стратегії, що полягає у виборі та реалізації найбільш 
ефективних шляхів розширення обсягів активів підприємства для забезпечення 
основних напрямків його розвитку. Управління інвестиційною діяльністю слід 
розглядати як складову загальної системи управління підприємством та здійснюючи 
звертати увагу на: інтегрованість із загальною системою управління підприємством, 
комплексність в процесі формування управлінських рішень щодо реалізації інвес-
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тицій у взаємозв’язку з кінцевими результатами фінансової діяльності підприємства, 
високий рівень динамізму управління в галузі формування й реалізації інвестицій, 
багатоваріантність підходів щодо прийняття окремих управлінських рішень в сфері 
формування інвестиційних ресурсів підприємства, орієнтація на стратегічний 
розвиток підприємства. 

Виходячи з вищенаведених даних можна зробити висновок, що система 
управління інвестиційною діяльністю підприємства є частиною загальної системи 
управління підприємством та уключає розробку напрямів діяльності підприємства в 
частині інвестиційної, що орієнтована на збільшення прибутку, за рахунок довго-
строкових вкладення капіталів, призначених для створення, розміщення, рекон-
струкції, модернізації, технічного переозброєння підприємства. 

Регулювання процесу розробки та реалізації інвестиційних рішень підпри-
ємства може здійснюватись за допомогою відповідного механізму, який включає 
такі елементи: ринковий механізм регулювання інвестиційної діяльності підпри-
ємства, державне нормативно-правове регулювання, систему методів управління 
інвестиційною діяльністю та внутрішнього регулювання її окремих аспектів. 

Ефективність системи управління буде досягатись за рахунок покращення 
інвестиційної діяльності в основних її частинах: організаційна забезпеченість, 
інформаційна забезпеченість, планування, контроль, моніторинг інвестиційних 
проектів, проведення фінансових та економічних розрахунків, оцінка ефективності. 

Організаційне забезпечення, включає взаємопов’язану сукупність структур-
них підрозділів підприємства, які забезпечують розробку та прийняття рішень 
щодо управління інвестиційною діяльністю й несуть повну відповідальність за 
реалізацію цих рішень. 

Значний ефект від інвестиційної діяльності досягається лише за наявності 
ефективної інформаційної системи управління інвестиційною діяльністю, що 
може бути представлена у вигляді інформаційних показників, які необхідні для 
проведення аналізу, планування, прийняття управлінських рішень тощо. Така 
система, на нашу думку, повинна задовольняти потреби як зовнішніх, такі 
внутрішніх користувачів. 

Важливою складовою стратегічного розвитку інвестиційної діяльності під-
приємства є планування, основною метою якого є розробка планів щодо забез-
печення розвитку підприємства необхідними інвестиційними ресурсами та під-
вищенню ефективності цього виду діяльності у майбутньому. 

Планування інвестиційної діяльності будь-якого підприємства починається 
після розв’язання питання про те, чи варто вкладати кошти в цей проект, тобто, 
чи достатній буде позитивний грошовий потік для відшкодування витрат та 
одержання певного прибутку. 
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8. ШЛЯХИ ВИХОДУ ВІТЧИЗНЯНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ НА ЗОВНІШНІ РИНКИ: 
СУЧАСНИЙ ДОСВІД 
М.І. Касенич 
Національний університет харчових технологій 

Одним з найголовніших аспектів зовнішньоекономічної діяльності України є 
формування нового торговельного режиму з подальшою його інтеграцією у світове 
господарство. Підприємство як суб’єкт товарно-грошових відносин, що володіє еконо-
мічною самостійністю і повністю відповідає за результати господарської діяльності 
повинно сформувати таку систему управління зовнішньоекономічною діяльністю, яка 
б забезпечила б йому високу ефективність роботи. Поглиблення інтернаціоналізації та 
глобалізації в міжнародному середовищі, вимагають від національних підприємств 
перегляду й переосмислення існуючих норм поведінки у сфері зовнішньоекономічної 
діяльності, прийняття рішень з актуалізації новітніх концепцій менеджменту або 
переходу до зовсім нових. Насамперед, це орієнтація на довгострокове перебування на 
міжнародних ринках, яка вимагає стратегічного підходу до маркетингової діяльності. 

Проблема виходу вітчизняних підприємств, які не можуть адаптуватися і 
реагувати на всі зміни, на зовнішні ринки без належного планування, управління, 
аналізу є особливо актуальною. 

Вихід підприємств на зовнішні ринки зазвичай є тривалим еволюційним процесом. 
Досвід показує, що систематичне, поступове набуття досвіду в зовнішньоекономічній 
діяльності — найкращий, а в багатьох випадках і єдиний шлях до стабільного успіху. 
Основною метою виходу підприємств на зовнішні ринки, є максимізація прибутку. 

В умовах насиченого ринку недостатньо розробити новий якісний товар, 
встановити на нього оптимальну ціну і обрати ефективні канали розподілу. Все 
більшої ваги в управлінні підприємством набуває така складова комплексу 
маркетингу, як система маркетингових комунікацій, що спрямована на 
інформування, переконання, нагадування споживачам про товар підприємства, 
підтримку його збуту, а також створення позитивного іміджу [2]. 

Вирішення проблеми виходу вітчизняних компаній на міжнародний ринок 
передбачає з’ясування двох основних питань: мотивів підприємств до виходу на 
зовнішні ринки і чинники, які визначають вибір форм виходу підприємств на 
зовнішні ринки [3]. 

Підходи до інтернаціоналізації підприємства традиційно поділяють на три 
види моделей: стадійні моделі, у яких інтернаціоналізація з’являється як 
поступовий, послідовний процес; умовні моделі, які компанія повинна почати у 
випадку виконання сукупності умов; мережні моделі, які акцентують увагу на 
процесі взаємодії між економічними суб’єктами. 

При роботі на будь-якому міжнародному ринку відбувається послідовне 
залучення компанії в діяльність за такою схемою: відсутність експорту — 
експорт через посередника — відкриття торговельної дочірньої компанії — 
організація виробництва за кордоном. 

Вибір конкретного ринку визначається їхньою близькість до внутрішнього 
ринку виробника, тобто величиною культурних відмінностей, розходженнями в 
методах роботи на ринку, фізичною відстанню тощо. Насамперед підприємство 
виходить на близькі ринки, потім на більш віддалені. Компанія проходить шлях 
від фірми, орієнтованої на внутрішній ринок, до глобальної компанії. 
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Таблиця 1. Основні версії стадійних моделей інтернаціоналізації 
для вітчизняних підприємств [1]. 

Ста- 
дія 

Моделі 
проникнення 

і розвитку 
на ринку 

Вибір ринку Залучення в експортну діяльність 
і ресурсна прихильність 

1 Немає експорту Немає експорту Немає експорту 

2 

Експорт через 
агента 

Виконання випадкових 
експортних замовлень 

Експериментальне залучення, тобто 
пасивна реакція, реалізація внутріш-
ніх маркетингових стратегій на зов-
нішньому ринку, низька фінансова 
прихильність 

3 
Експорт через 
торгівельну до-
чірню компанію 

Збільшення експорту Активне залучення, тобто активний 
пошук, адаптація до іноземних рин-
ків, прихильність ресурсів тощо. 

4 
Виробнича до-
чірня компанія 

Експорт на експеримен-
тальній основі на куль-
турно близькі ринки 

Висока прихильність, тобто глобаль-
ний пошук можливостей експорту та 
інвестицій 

Відповідно до представлених моделей, підприємство піддається турбулент-
ному впливу і, як правило, впливу несприятливого навколишнього середовища. 
Завдання менеджерів підприємства полягає в досягненні найкращого балансу між 
навколишнім середовищем (можливостями й загрозами) та фірмою (сильними та 
слабкими сторонами). 

Проблема виходу підприємств на зовнішні ринки торкається багатьох суб’єктів, 
які або не можуть конкурувати, або з якихось причин, не мають відповідної 
можливості. Але головна проблема підприємства — це недостатність інформації про 
зовнішній ринок, тобто: конкуренція, товари-замінники, споживач, постачальник 
тощо. Для ефективної роботи підприємства необхідно, в першу чергу, розробити 
стратегію, першим етапом якої буде дослідження й аналіз зовнішнього ринку. 
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ПРОДУКЦІЇ АГРАРНО-ПРОМИСЛОВОГО 
КОМПЛЕКСУ НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ 
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Національний університет харчових технологій 

Ефективне функціонування національної економіки в ринкових умовах і АПК 
зокрема, забезпечується за рахунок підвищення конкурентоспроможності продукції. 
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На зовнішню торгівлю України протягом останніх років вплинули дві основні 
події: Світова фінансово-економічна криза 2007 – 2010рр. і вступ України до 
СОТ у 2008 році. Членство в СОТ надало доступ до світових ринків, що 
загострило міжнародну конкуренцію, також конкурентоспроможність України 
послабила світова криза. Тому в таких умовах товаровиробники АПК потре-
бують дієвих заходів державної бюджетної підтримки для формування кон-
курентних переваг, як на внутрішньому так і зовнішньому ринках. 

Проблеми незадовільного стану конкурентоспроможності продукції АПК 
України на зовнішніх ринках полягають в наступних причинах: 

– невідповідність продукції АПК європейським стандартам (тільки 54 % 
узгоджені); 

– технологічне та технічне відставання від провідних країн; 
– невикористання аграрного потенціалу держави (експорт сировини, а не продукції); 
– використання неякісної сировини з метою зниження собівартості; 
– недосконалість нормативно-правової бази; 
– високий ступінь операційного ризику; 
– нерозвиненість інфраструктури АПК; 
– недостатня кількість інформації про перспективні ринки збуту. 
Підвищення конкурентоспроможності продукції АПК на зовнішніх ринках 

можливе шляхом реалізації наступних завдань: 
– фінансування аграрної сфери, забезпечення підтримки науково-дослідниць-

ких установ та виробників продукції; 
– удосконалення параметрів якості та їх узгодження з світовими стандартами; 
– удосконалення технології виробництва та забезпечення сільськогос-

подарських товаровиробників сучасною технікою; 
– підготовка високо кваліфікованих кадрів для АПК та підвищення кваліфі-

кації існуючих; 
– здійснення постійного моніторингу зовнішнього середовища; 
– налагодження сучасної інфраструктури аграрного ринку; 
– створення і впровадження прогресивних технологій вирощування та під-

вищення урожайності в АПК; 
– удосконалення законодавчої бази, а також застосування субсидіювання та 

пільгового оподаткування до підприємств АПК; 
– розширення кола споживачів на внутрішньому і зовнішньому ринках; 
– зниження операційних ризиків шляхом оперативного управління та 

прогнозування; 
– гнучка державна політика у сфері регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 
Сьогодні головним завданням зовнішньоторговельної політики є розширення 

присутності та зміцнення позицій продукції АПК на міжнародних ринках. 
Зовнішньоторговельний оборот аграрної продукції в Україні за підсумками 
9 місяців 2012 року збільшився в порівнянні з аналогічним періодом минулого 
року на 12,3 % — до 9,6 млрд. дол. При цьому за вказаний період Україна 
експортувала продукцію агропромислового комплексу на суму 12,4 млрд. дол. 
або на 16 % більше від аналогічного показника минулого року. Імпорт продукції 
АПК в Україну склав 5,55 млрд. дол., включаючи імпорт харчової продукції на 
3,36 млрд. дол., що на 6,1 % більше ніж у 2011 році. 
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В сучасних умовах продукція АПК займає значну частку у зовнішній торгівлі 
України, якщо простежити динаміку експорту аграрної продукції, то з 2001 року 
по 2012 рік він зріс майже у п’ять разів з 2 млрд. дол. до 9,6 млрд. дол. 

Аграрний сектор є одним з найперспективніших серед експортних галузей 
України, який має позитивне сальдо зовнішньої торгівлі, тому своєчасне його 
реформування та підтримка з боку держави забезпечить розвиток економіки 
України та її конкурентоспроможність на світовому ринку. 
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10. УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ 
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Правові, економічні і організаційні засади державного регулювання інноваційної 
діяльності в Україні визначає Закон України «Про інноваційну діяльність» від 
05.12.2012, згідно з яким, інноваційна діяльність — діяльність, що спрямована на 
використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і 
зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг. У свою чергу — 
інновації — це новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоспроможні 
технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення вироб-
ничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно 
поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери [1]. 

Таким чином інноваційна діяльність являє собою процес, направлений на реалі-
зацію результатів закінчених наукових досліджень і розробок або інших науково-
технічних досягнень в новому або вдосконаленому продукті, що продається на рин-
ку, в новому або вдосконаленому технологічному процесі, що використовується в 
практичній діяльності, а також пов’язані з цим додаткові дослідження і розробки. 
Отже, інноваційна діяльність створює не тільки майбутній вигляд підприємства, 
визначаючи його технології, продукти, потенційних споживачів, оточення, але і 
основу його конкурентної позиції, а значить, і стратегічні позиції на міжнародному 
ринку [2]. 

Незважаючи на різноманіття дослідницьких інтерпретацій проблеми управління 
інноваційною діяльністю на рівні підприємства, не до кінця дослідженими зали-
шаються питання, пов’язані з комплексною інтеграцією системи управління іннова-
ційною діяльністю в процесі формування цілей і стратегій розвитку вітчизняних 
підприємств, що функціонують у міжнародному конкурентному середовищі. 
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Необхідність інноваційного розвитку підприємств висуває нові вимоги до змісту, 
організації, форм і методів управлінської діяльності. Актуальні питання і проблеми, 
пов’язані зі здійсненням інноваційної діяльності підприємств вимагають нових 
підходів як в теорії, так і в практиці ухвалення управлінських рішень. 

Управління припускає процес свідомої дії суб’єкта управління на об’єкт управ-
ління, при якому змінюється стан останнього і досягаються поставлені цілі. На цій 
підставі процес управління інноваційною діяльністю передбачає здійснення певних 
функцій, пов’язаних з організацією, плануванням, мотивацією, регулюванням і контро-
лем впровадження інновацій. З метою забезпечення ефективності даного процесу на 
вітчизняних підприємствах повинні створюватися відповідні системи реалізації 
вказаних функцій, тобто необхідно приділяти окрему увагу формуванню ефективно-
го механізму управління інноваційною діяльністю як в теорії, так і на практиці [2]. 

Основні функції управління інноваційною діяльністю підприємства схематич-
но наведені на рис. 1 [3]. 

 
 

Рис. 1. Основні функції управління інноваційною діяльністю підприємства 

На практиці управління інноваційною діяльністю на підприємстві-суб’єкті ЗЕД 
передбачає створення на підприємствах незалежних самокерованих колективів та 
проектних команд, основною діяльністю яких є створення нових та удосконалення 
існуючих технології та продуктів, а також виведення їх на ринок. Крім створення 
власних продуктів і технологій, підприємство-суб’єкт ЗЕД може також застосувати 
досвід провідних компаній галузі шляхом купівлі нових технологічних ліній. 
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11. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ: 
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
І.Ф. Кречун 
Національний університет харчових технологій 

Сільське господарство (далі с/г) є однією з основних галузей народного 
господарства, оскільки виробництво продуктів харчування — це стратегічна умова 
життя та розвитку всього населення країни. Водночас воно є сировинною базою 
легкої та харчової промисловості. Чорноземні ґрунти і сприятливий клімат, велика 
густота населення, землеробські навички, які здавна склалися в с/г, і зручне 
економіко-географічне положення зробили рослинництво базовою галуззю с/г. 

Серед основних проблем, які торкнулися вітчизняного с/г виділяють такі: 
1) техніко-технологічна база України в с/г є дуже застарілою і працює ще з 

Радянських часів. Вітчизняна машинобудівна промисловість, що нараховує май-
же півтори сотні розрізнених підприємств, не модернізована, оснащена технічно 
застарілим устаткуванням, технологічно відстала: зношеність технологічного 
устаткування досягає 70 – 80 %, його середній вік — 30-35 років, а самі тех-
нології виробництва машин — жорсткі; 

2) відбувається процес «старіння» с/г кадрів. Молоде покоління все частіше 
іммігрує у великі місця, де є всі умови для навчання та праці, цікавого відпо-
чинку, через що частина кваліфікованих конструкторських, інженерно-технічних 
і робочих кадрів вже вважається втраченою; 

3) значна частина с/г продукті не знаходить збуту внаслідок пасивності 
споживчої кооперації, вкрай повільного становлення с/г обслуговуючих 
кооперативів і кредитних спілок на селі; 

4) умови використання с/г угідь не покращує ситуації. Більша частина чор-
ноземів вже виснажені, вони втрачають свою продуктивність через недотри-
мання правил обробки землі. Ґрунти не підтримуються добривами та іншими 
корисними елементами. А вміст гумусу зменшується з кожним роком; 

5) через розвиненість корупції, хабарництва, нестабільність політичної та 
економічної ситуації в країні, недостатній розвиток фінансової системи держави 
та труднощі в роботі із вітчизняними партнерами, потік іноземних інвестицій, а 
особливо в с/г майже відсутній. 

Оскільки с/г виробництво має переважно сезонний характер, то нормальне 
функціонування галузі вимагає раціонального й обґрунтованого співвідношення 
між власними та залученими коштами. Тому зростає необхідність пошуку 
зовнішніх джерел, найбільш розповсюдженим серед яких є кредити. Банківські 
позики допомагають розвиватися промисловості, малому підприємництву та 
сільському господарству але для забезпечення сталого розвитку потрібні передусім 
середньо– та довгострокові кредити. Короткострокове кредитування розв’язує 
проблему отримання відповідних ресурсів для проведення польових робіт, а 
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довгострокове кредитування є передумовою розширення та оновлення 
виробничих фондів. Характерною ознакою сучасного стану кредитування с/г 
підприємств України є домінування короткострокових кредитів. За даними 
Міжнародної фінансової корпорації 77 % сільськогосподарських товаровироб-
ників використовують кредити для закупівлі паливно-мастильних матеріалів, 
48 % — на закупівлю засобів захисту рослин 36 % — на придбання посівного 
матеріалу. Тільки 13 % підприємств використовують кредити на технологічне 
оновлення виробництва а 6 % — на його розширення [2]. 

До числа країн з найвищою питомою вагою позичкових коштів у аграрному 
капіталі належить Англія і Німеччина — близько 50 %, Франція — понад 40 %, 
Італія і Бельгія — більш як 30 %. У країнах ЄС 40 % господарств перебуває в 
повній залежності від залучення позикових коштів і лише 25 % фермерських 
господарств не використовують банківські кредити. 

Державна підтримка аграрного сектора — це один з пріоритетних напрямів 
економічної політики у багатьох країнах світу, який розглядається як необхідний 
інструмент аграрної політики в умовах ринку. 

За обмеженості бюджетних ресурсів виникає необхідність співпраці 
українських сільськогосподарських підприємств з іноземними інвесторами саме 
у сфері інвестування модернізації основних фондів. Не менш важливим 
зовнішнім джерелом фінансування агроформувань є іноземні інвестиції. Але 
безпосередньо в сільське господарство вкладається лише 2 % від загального 
обсягу інвестицій в економіку України [3]. 

Отже, стратегічним пріоритетом соціального та економічного розвитку України є 
підвищення рівня продовольчої безпеки держави на основі нарощування вироб-
ництва продуктів харчування, поліпшення їх якості і збалансованості за поживними 
елементами. Всі перераховані вище проблеми розвитку АПК України повинні 
спонукати владу до цілеспрямованих та науково обґрунтованих заходів в сфері с/г. 
Серед них потрібно виділити стабільну державну підтримку с/г виробників, 
залучення іноземних інвестицій, видача коротко– та довгострокових кредитів. 
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Легка промисловість є важливою для економіки країни через значну ємність 
ринку одягу та взуття (за оцінками експертів — 40 – 50 млрд. грн. на рік), а також 
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вона має більш високі показники результативності та ефективності в порівнянні з 
переробною промисловістю. В той же час легка промисловість відзначається 
широкими зв’язками з машинобудуванням, хімічною промисловістю та агропро-
мисловим комплексом, що здійснює переробку сировини рослинного та тва-
ринного походження, високою оборотністю капіталу. 

Питання давальницької сировини розглядається у Податковому кодексі (пп. 
14.1.41 п. 14.1 ст. 14), згідно з яким «давальницька сировина — сировина, 
матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, енергоносії, що є власністю 
одного суб’єкта господарювання (замовника) і передаються іншому суб’єкту 
господарювання (виробнику) для виробництва готової продукції, з по-
дальшим переданням або поверненням такої продукції або її частини їх влас-
никові або за його дорученням іншій особі». 

З втратою чинності Закону України «Про операції з давальницькою сировиною у 
зовнішньоекономічних відносинах» Податковим кодексом частково звільняються від 
оподаткування податком товари, що були поміщені у митний режим переробки на 
митній території України, а за нульовою ставкою оподатковуються операції з 
вивезення товарів (тобто, переробленої давальницької сировини) за межі митної 
території України у митному режимі реекспорту. 

Законодавець полегшив роботу контрагентам, тим самим збільшивши строки 
перебування сировини під митним контролем, що є набагато зручнішим у 
випадку оформлення (з 90 до 365 днів), а також Законом України «Про порядок 
здійснення розрахунків в іноземній валюті» строк розрахунків в іноземній валюті 
при експорті/імпорті робіт (послуг) виріс до 180 днів з 90 днів. 

Використання такого роду операцій в теперішніх кризових умовах є вкрай 
виправданим заходом і набуло широкого застосування та поширення. За різними 
оцінками від 70 до 90 % підприємств працюють за толінговими контрактами. 

Однак оцінка проведення переробних операцій свідчить про їх неоднозначний 
вплив на соціально-економічне становище суб’єктів господарювання. Так, 
основними мотивами вітчизняних підприємств при наданні послуг з переробки 
іноземним фірмам є: 

– можливість завантажити виробничі потужності, та працювати цілий рік без 
сезонності, і отримувати стабільний дохід; 

– можливість отримати інвестиції та нові технології; 
– знайти стратегічних інвесторів та надійних партнерів; 
– набути досвід у використанні нових технологій та нових видів сировини; 
– створити основу для розвитку власних брендів. 
Але поряд із перевагами існує і ряд недоліків, таких як: 
– низький рівень рентабельності; 
– не використовується творчий та дизайнерський потенціал підприємства; 
– низькі темпи розвитку галузі, в основному за рахунок технологій, які вико-

ристовувались в країнах Європи 5 — 10 років тому. 
По мірі поширення застосування операцій з переробки сировини, склалася ситу-

ація, за якої українські виробники працюють в основному на експорт, тоді як наші 
магазини переповнені імпортними товарами сумнівної якості та незрозумілого похо-
дження. Фактично українська легка промисловість стала дешевою робочою силою 
для європейських країн — замовників, надаючи їм низькорентабельні послуги та 
будучи залежним як від підприємств-замовників так і від індустріальних країн у 
цілому. 
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Тому уряд має розробити чітку стратегію подальшого функціонування та 
розвитку галузі, орієнтовану на витіснення із спектру основної діяльності роботу 
за контрактами з переробки іноземної сировини та поступового підвищення 
конкурентних позицій національного виробника на внутрішньому ринку. Адже 
основна частина підприємств легкої промисловості володіє достатнім вироб-
ничим потенціалом, здатним виробляти складні технологічні вироби високого 
рівня якості і може скласти гідну конкуренцію іноземним товарам. 
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ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ 
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Національний Університет харчових технологій 

В наш час підприємства та організації все більше усвідомлюють необхідність 
розробки ринкової стратегії та стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок. 
Типовим для більшості підприємств є практична відсутність чітко сформованих 
цілей, а якщо вони і є, то давно не переглядалися, або ж їх досягнення не 
контролюється. На сьогоднішній день застосування стратегічного планування є 
необхідною складовою для виходу підприємства на зовнішній ринок. Кожне 
підприємство повинно мати цілі діяльності, та вміти їх досягти. 

Отже, визначення стратегії виходу на зовнішні ринки — це освоєння нових, 
закордонних ринків, використовуючи не тільки розширення експорту товарів, але й 
експорту капіталів, коли закордоном створюються підприємства, що випускають в 
колишніх країнах-імпортерах товари, минаючи обмежувальні торгові бар’єри та 
використовуючи переваги дешевої робочої сили та багатої місцевої сировини. 

Для кожного підприємства, що розвивається, рано чи пізно настає момент, 
коли його перестають задовольняти характеристики вітчизняного ринку, 
політичні чи економічні умови в державі, тому виникає питання виходу 
підприємства на зовнішні ринки. Для підприємств України це питання актуальне, 
проте нестача фінансових ресурсів, занепалий стан основних засобів, а також 
застарілі технології — одні з основних причин, що перешкоджають виходу на 
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міжнародні ринки. Але в Україні існують підприємства, продукція та послуги 
яких є конкурентноздатними не тільки на вітчизняному ринку, а потенціал 
виробництва перевищує внутрішні потреби країни. Тому для збільшення обсягу 
продажу продукції та більш ефективного використання виробничих потужностей 
цим підприємствам необхідно шукати нові ринки збуту. 

Проблема виходу вітчизняних підприємств, які не можуть адаптуватися і 
реагувати на всі зміни, на зовнішні ринки без належного планування, управління, 
аналізу є особливо актуальною. 

В сучасних ринкових умовах головною метою діяльності підприємства є 
досягнення конкурентних переваг в довгостроковому періоді, які нададуть високу 
норму прибутку та стабільне економічне зростання. Для забезпечення ефективної 
зовнішньоекономічної діяльності підприємству необхідний єдиний стратегічний 
напрямок розвитку, згідно з яким воно зможе досягти довгострокових конкурентних 
переваг. Саме для створення переваг в конкурентній боротьбі підприємства застосо-
вують маркетинговий інструментарій, що складається з цінової, комунікаційної, 
товарної та збутової політики. 

Формування стратегій — один з найсуттєвіших та найскладніших етапів процесу 
виходу підприємства на зовнішній ринок. Здійснення аналізів для подальшої роз-
робки цілей, опрацювання стратегій, приводить до найкращих результатів. Це досить 
складна річ в умовах постійної зміни факторів зовнішнього та внутрішнього 
середовищ. Дотримання основних вимог до аналізу (точність, послідовність, систем-
ність виконання) дає змогу на кожному відрізку часу мати необхідну інформацію для 
контролю або коригування стратегій виходу підприємсвта на зовнішні ринки. 

Kpiм встановлення цiлей необхідно сформулювати i найбiльш ефективнi способи 
досягнення стратегiчних цiлей. Вони можуть бути наступнi: постачання товарів, 
послуг на ринок країни з розгортанням торговельнозбутової мережi фiрми у цiй 
країні; прямi капiталовкладення в економіку країни для будiвництва нових 
пiдприємств i наступного випускутоварiв; придбання вже iснуючих пiдприємств, що 
потерпають вiд фiнансових труднощiв, з метою зростання випуску товарів; 
органiзацiя спiльних пiдприємств; спiльне використання торговельної марки та iн. 

Вихід підприємств на зовнішні ринки зазвичай є тривалим еволюційним 
процесом. Досвід показує, що систематичне, поступове набуття досвіду в 
зовнішньоекономічній діяльності — найкращий, а в багатьох випадках і єдиний 
шлях до стабільного успіху. 

Вибір конкретного ринку визначається їхньою близькість до внутрішнього 
ринку виробника, тобто величиною культурних відмінностей, розходженнями в 
методах роботи на ринку, фізичною відстанню тощо. Насамперед підприємство 
виходить на близькі ринки, потім на більш віддалені. Компанія проходить шлях 
від фірми, орієнтованої на внутрішній ринок, до глобальної компанії. 

Вітчизняним організаціям останні кілька років критичну ситуацію створюють 
динаміка ринку, що важко прогнозується, безліч нових директивних рішень і законо-
давчих актів, згасаючі внутрішні ресурси та зростання агресивності зовнішнього 
середовища, особливо у фінансовій сфері. Неможливо розробити ефективну 
стратегію підприємства, яке не визнає стратегічного планування взагалі. Адже 
стратегічно орієнтовані організації мають істотні переваги які при правильному 
використанні можуть зумовити вихід на лідируючі позиції на зовнішньому ринку. 
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Для сучасних організацій забезпечення власної конкурентоспроможності є 
запорукою не лише виживання, але і стійкого зростання в умовах постійних 
трансформацій зовнішнього середовища та жорсткої конкуренції на націо-
нальному і світових ринках. 

Досягнення підприємством переконливих, сталих конкурентних переваг є 
одними з найважливіших категорій ринкової економіки, які характеризують 
здатність підприємства вчасно та ефективно адаптуватися до умов зовнішнього 
ринкового середовища. 

Конкурентна перевага — це ті характеристики, властивості товару або марки, 
які створюють для підприємства певну перевагу над його прямими конкурент-
тами. Конкурентні переваги є відносними характеристиками, які ілюструють 
позицію даного підприємства відносно інших підприємств галузі чи сегменту 
ринку. 

Забезпечення конкурентних переваг підприємства — це механізм створення 
умов, необхідних для максимально повного та всебічного використання 
позитивних відмінностей підприємства від конкурентів, які в короткостроковому 
періоді забезпечують підвищення ефективності діяльності підприємства, а в 
довгостроковому — його виживання, яке реалізується шляхом постійного 
пошуку нових можливостей і швидкої адаптації до навколишнього ринкового 
середовища та умов конкурентної боротьби, що змінюються. 

Забезпечення конкурентних переваг підприємства повинне бути підпоряд-
коване таким основним принципам: адаптивності, інтеграції, гнучкості, дина-
мічності, системності та інноваційності. 

Для підприємства оптимальним є забезпечення внутрішніх переваг високого 
порядку — вони зазвичай вимагають значних інвестицій, але разом з тим є більш 
стійкими й гарантують довгострокове лідерство на ринку, в той час як зовнішні 
переваги перед конкурентами зазвичай мають низький порядок, є нестійкими, 
адже визначаються умовами зовнішнього середовища, яке може будь-якої миті 
змінитися. 

На забезпечення конкурентних переваг можуть мати вплив такі основні групи 
факторів, як: вхідні бар’єри на ринок, споживачі, постачальники, товари-замін-
ники, держава. 
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Основними складовими механізму забезпечення конкурентних переваг під-
приємства є: фінансово-кредитний механізм нарощування конкурентних переваг; 
механізм оподаткування як джерело підвищення конкурентних переваг; ціно-
утворення в період адаптації підприємств до умов світової фінансової кризи; 
стратегії конкурентного маркетингу й забезпечення конкурентоспроможності в 
системі організації виробництва; формування конкурентних переваг підприємства: 
інструменти створення, система менеджменту якості, організаційно-економічне 
забезпечення та ін. 
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Зовнішньоекономічна діяльність на підприємствах малого та середнього 
бізнесу відіграє досить важливу роль, особливо в кризовий період. Тому ретельне 
планування та відповідна організація зовнішньоекономічної діяльності є запо-
рукою успіху підприємства в цілому. 

В основі будь-якої форми зовнішньоекономічної діяльності лежить ідея 
взаємовигідного міжнародного обміну. В принципі міжнародний обмін вигідний 
завжди. Це стосується як промислово розвинених країн, так і країн, що 
розвиваються. Огляд літературних джерел дає підстави стверджувати, що у сфері 
ЗЕД планування можна трактувати в широкому та вузькому розумінні. В 
широкому розумінні планування ЗЕД — це вид управлінської діяльності, 
спрямований на визначення цілей та завдань ЗЕД, з подальшим розробленням та 
здійсненням комплексу послідовних та взаємопов’язаних заходів, спрямованих 
на їх досягнення (визначення методології, аналізування та прогнозування усіх 
вад та переваг, забезпечення необхідним обсягом ресурсів) з метою забезпечення 
результативності ЗЕД. У вузькому розумінні планування ЗЕД — це послідовний 
процес, завдяки реалізації якого визначають стратегічні, тактичні та оперативні 
цілі такої діяльності, формується та реалізуються комплекс оптимальних, 
взаємопов’язаних заходів управлінського впливу задля досягнення цілей. 

Технологія планування ЗЕД, своєю чергою, складається з цілої низки етапів. 
Щоби сформувати ці етапи, доцільно визначити місце планування зовнішньо-
економічної діяльності в технології менеджменту ЗЕД. Процес реалізації 
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зовнішньоекономічної діяльності повинен включати такі функції, як планування, 
організування, мотивування, контролювання, регулювання. 

В період процесів глобалізації та інтеграції в міжнародному просторі все 
більшого значення для підприємств, які здійснюють зовнішньоекономічну діяль-
ність, набуває формування раціональної послідовності планування такої діяльності. 
Такий вид управлінської діяльності сприяє одержанню додаткового прибутку за 
рахунок повнішого використання переваг міжнародної праці та міжнародної інте-
грації, а також визначенню перспектив і можливих варіантів розвитку зовнішньо-
економічної діяльності організацій. Саме тому технологія планування зовнішньо-
економічної діяльності сьогодні стає особливо актуальною. 

 

При плануванні експортних та імпортних операцій цілі зовнішньоекономічної 
діяльності підприємства деталізується в залежності від його загальних цілей. 

Цілі експорту: розширення виробництва; збільшення прибутку за рахунок осво-
єння нових ринків; отримання економії на масштабах виробництва; підвищення чи 
підтримка техніко-економічного рівня виробництва під впливом міжнародної конку-
ренції; збільшення валютних ресурсів підприємства; диверсифікація виробництва. 

Цілі імпорту: розширення виробництва; збільшення прибутку за рахунок 
нових внутрішніх ринків; модернізація і розширення виробничого потенціалу; 
економія на заміні сировини і обладнання більш ефективною зарубіжною 
продукцією; розширення асортименту на національному споживчому ринку. 

Встановлення ефективних цілей зовнішньоекономічної діяльності підсилює 
спонукальні мотиви, встановлює чіткі стандарти і довгострокові орієнтири роботи. 
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Отже, проаналізувавши вище сказане можна зазначити, що планування ЗЕД на 
підприємстві істотно впливає на ефективність проведення зовнішньоекономічних 
операцій та відіграє важливу роль у прибутковості підприємства. Тому плануванню 
ЗЕД повинно проводитися з урахуванням сучасних умов ведення бізнесу та 
підлягати детальним дослідженням і розрахункам. 
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16. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
РОЗВИТКУ СПИРТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
О.Ю. Пилипчук 
Національний університет харчових технологій 

Спиртова промисловість являє собою одну з великих технічно розвинених 
галузей. Останнім часом ситуація на ринку спирту в Україні стала по-справж-
ньому жахливою: 90 % підприємств, з різним ступенем успішності працюючих і 
тих, що забезпечують спиртом горілчані заводи протягом декількох десятиліть, 
водночас опинилися на межі закриття. 

Офіційний привід здається цілком серйозним: невідповідність сучасним 
нормативам безпеки. Але при найближчому розгляді з’ясовується, що ці вимоги 
виявляються практично нездійсненними на практиці. Сама технологія вироб-
ництва спирту аніскільки не змінилася, нововведення торкнулися систем 
контролю й обліку. Тому чисто технічно будь-яке підприємство може працювати, 
але законодавчо — ні. Через вимушено низьку рентабельність виробництва 
багато компаній просто не мають можливості виконати всі вимоги держави і 
регулюючих органів. У більш вигідному становищі перебувають лідери галузі. 

Отже, у світлі останніх віянь ситуація на ринку складається наступна: 
– По перше, посилився контроль держави за виробниками спирту, в зв’язку з 

чим скоротилося виробництво, на ринку виник сильний дефіцит і, відповідно, 
спекулятивне зростання ціни на спирт — до чотирьох разів; 

– Спирту не вистачає, і це ще один важіль управління лікеро-горілчаною 
галуззю, тому у всіх виробників алкоголю вимоги вже не стільки до якості 
продукції, скільки просто забезпечте сировиною — спиртом. 

З цієї проблеми логічно випливає наступна: працюючі спиртзаводи хочуть 
випустити якомога більше продукції, іноді навіть на шкоду якості, оскільки через 
високий попит зараз фіксується хороша маржа. 

Ще одна проблема — бюрократичні колізії, паперова тяганина і затягування 
термінів подачі заяв та розгляду справ по модернізації підприємств. 

Формування ринкових умов господарювання в Україні не зменшило, а навпаки, 
посилило актуальність дослідження проблеми державного регулювання спиртової 
промисловості. Це пояснюється об’єктивними обставинами: спиртова промисло 
вість — одна із стратегічних галузей економіки України, яка відіграє помітну роль в 
формуванні Державного бюджету. Крім цього негативні фінансові результати 
роботи спиртових заводів в останні роки викликають неабияку стурбованість. 
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З огляду на це, виникає потреба у створенні ефективного механізму регулю-
вання ринку спиртової промисловості, а саме — удосконалення адміністративних 
важелів регулювання, які б забезпечили підвищення ефективності виробництва 
підприємств спиртової галузі. 

Одним з найважливіших інструментів державного регулювання спиртової галузі 
в даний час є ліцензування. Проте, існуюча система ліцензування на сьогодні має ряд 
недоліків, в першу чергу, це відносно нескладний порядок отримання ліцензій на 
виробництво спирту і великий перелік підстав для її припинення або анулювання. 
Зрозуміло, що підвищення рівня вимог до підприємств при видачі ліцензій, могло б 
сприяти розвитку ліцензування, як дієвого інструменту регулювання та контролю 
шляхом допуску підприємств у сферу виробництва спирту. Проте, все ж таки більш 
доцільним, на нашу думку, є введення хоча б тимчасового мораторію на видачу 
нових ліцензій. Ще одним елементом державного регулювання обігу етилового 
спирту в даний час є квотування його закупівлі. Але й воно недостатньо ефективне, 
оскільки при виділенні квот закупівлі етилового спирту на черговий рік основним 
критерієм є квота поточного року, а фактичні обсяги виробництва і пропозиції 
практично не враховуються. 

Таким чином, можна зробити висновок, що ресурси адміністративного впливу 
на впорядкування ринку спирту, значною мірою вичерпано, і не можуть 
забезпечити істотне підвищення рівня виробництва спирту. 

Необхідно вжити таких заходів, як докорінний перегляд проведеної в останні 
роки акцизної політики. Стратегічно не продумана, економічно не обґрунтована 
акцизна політика є основним недоліком чинної системи державного регулювання 
спиртової промисловості. З одного боку, ця політика носить фіскальний характер 
і впливає на розвиток легального виробництва спирту, а з іншого — сприяє 
створенню більш сприятливих економічних умов для нелегального виробництва і 
насичення алкогольного ринку дешевою і фальсифікованою продукцією. У 
зв’язку з цим одним з основних напрямків вирішення проблем підвищення 
дохідної бази бюджетів усіх рівнів за рахунок зростання виробництва і обороту 
алкогольної продукції можливе в призупиненні підвищення ставок акцизу, тобто 
у введенні тимчасового мораторію, а можливо — і в їх зниженні. 

Отже, державне регулювання і державна підтримка ринку спиртової промис-
ловості повинні здійснюватись шляхом: 

– створення відповідної нормативно-правової бази, яка б підвищувала рівень 
вимог до підприємств при видачі ліцензії на виробництво спирту; 

– удосконалення державної підтримки виробництва стратегічно важливих 
видів продукції (паливного етанолу) для гарантування енергетичної безпеки; 

– стимулювання експорту продукції спиртової галузі; 
– перегляд та встановлення економічно обґрунтованих акцизних ставок на 

спирт етиловий. 
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17. СИСТЕМИ СЕРТИФІКАЦІЇ 
ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ПРИ 
ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЯХ 
Г.В. Подсєвалова 
Національний університет харчових технологій 

Для міжнародної торгівлі лікарськими засобами (ЛЗ) необхідна відповідна 
сертифікація. Сертифікацією лікарських засобів передбачається підтвердження 
відповідності їхньої якості, ефективності й безпеки, а також систем забезпечення 
й управління якістю. Тому щодо лікарських засобів сертифікація є комплексною 
процедурою, а її правила встановлюються в рамках систем сертифікації. При 
експертизі й сертифікації необхідно жорстко дотримуватись правил міжнародних 
стандартів ISO/IEC серії 17 000 і європейських стандартів EN серії 45 000, які 
введені в Росії й Україні. При недотриманні положень цих стандартів сертифікат-
ція не принесе своїх плодів у сфері міжнародної торгівлі, тому що її не визнають. 
Для введення в дію цієї системи необхідно переконатися в наявності: ефективної 
системи реєстрації лікарських засобів; ефективних систем ліцензування виробни-
ків і дистриб’юторів; дотримання всіма виробниками вимог належної виробничої 
практики, які повинні бути не нижче вимог настанови з GMP ВООЗ; ефективної 
системи контролю якості зареєстрованих і лікарських засобів, що зареєстровані 
та виробляються в країні, включаючи доступ до незалежної лабораторії; націо-
нальної фармацевтичної інспекції, що діє в складі національного органу регулю-
вання ліків і яка має у розпорядженні відповідні засоби і досвід для оцінки 
виконання вимог GMP та інших видів контролю, які закріплені законодавчо; 
адміністративної можливості видавати необхідні сертифікати й проводити 
розслідування у випадку скарг, дефектів якості або іншої небезпеки, пов’язаної з 
ліками. Система сертифікації запроваджується з метою створення умов для 
експорту вітчизняних ЛЗ, підтвердження їх якості відповідно до визнаних і 
світових норм. Сертифікація проводиться Державною інспекцією з контролю 
якості лікарських засобів МОЗ України (далі — Держлікінспекція). Згідно з цим 
порядком Держлікінспекція видає такі види сертифікатів: сертифікат ЛЗ; 
сертифікат ліцензійного статусу ЛЗ; сертифікат серії ЛЗ; інші сертифікати, в разі 
необхідності, на вимогу країни-імпортера. 

У діючих сьогодні законах країн СНД щодо лікарських засобів система серти-
фікації базується переважно на державному контролі якості, що є лише однією зі 
складових частин забезпечення якості. Ця система не відповідає міжнародним 
нормам. 

Всесвітня асамблея охорони здоров’я на 50-й сесії в 1996 р. закликала всі 
країни використовувати Систему сертифікації якості фармацевтичних препаратів 
для міжнародної торгівлі ВООЗ (Certification Scheme on the Quality of 
Pharmaceutical Products Moving in International Commerce) (далі — Система) та 
розширювати її використання. Згідно з Настановою щодо застосування системи 
сертифікації якості фармацевтичних препаратів для міжнародної торгівлі ВООЗ 
(WHO Expert Committee on Specifications for Pharmaceutical Preparations. Thirty-
fourth Report. Geneva, World Health Organization, 1996) всеохоплююча система 
забезпечення якості ЛЗ повинна базуватися на надійній системі ліцензування й 
незалежному аналізі готової продукції, а також на незалежній інспекції — це 
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гарантує, що всі виробничі операції виконуються відповідно до GMP. Кожний 
орган зі сертифікації повинен призначати розслідування будь-якого дефекту 
якості експортованої продукції, якщо про нього зроблено офіційне повідомлення, 
за умови, що рекламація передана компетентним уповноваженим органом 
країни-імпортера. Недоліком системи сертифікації ВООЗ є те, що вона не 
передбачає проведення ні за яких умов зовнішньої інспекції або оцінки, ні 
національного уповноваженого органу, ні умов виробництва. Такий порядок 
може викликати в країні-імпортері сумнів щодо надійності цієї системи і якості 
лікарських засобів. Цей недолік можна усунути, працюючи в рамках Системи 
співробітництва з фармацевтичних інспекцій (PIC/S), що передбачає жорсткі 
умови взаємного визнання результатів інспектування на відповідність GMP. 

GMP — Good Manufacturing Practice (Правильна Виробнича Практика) — це 
Система стандартів, на основі яких здійснюється виробництво лікарських 
препаратів. Всі провідні світові виробники ліків зобов’язані визнавати і виконувати 
ці правила (стандарти) GMP. Згідно їм кожен виробник фармацевтичних препаратів 
повинен забезпечити виконання наступних умов: високу якість початкового 
матеріалу, використання сучасних технологій, наявність добре спланованих будівель 
і високотехнологічного устаткування, високу кваліфікацію зайнятого на виробництві 
персоналу. В Україні існує 140 підприємств, що випускають ліки. Міжнародну 
сертифікацію виробництва за стандартом GMP мають тільки 14 з них — і тільки для 
окремих ділянок роботи. Таким чином, сертифікація на відповідність GMP є тільки 
частиною системи сертифікації й не може повністю вирішити проблеми міжнародної 
торгівлі. Крім дотримання правил GMP виробниками, необхідно, щоб у державі була 
організована й функціонувала інспекція, що регулярно перевіряє (не менше 1 разу в 
2 роки) дотримання правил GMP. Тобто, впровадження GMP у країні можливе за 
участі двох сторін: виробників і державних органів. 
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18. ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ МЕТОДУ 
ВИЗНАЧЕННЯ МИТНОЇ ВАРТОСТІ ПРИ 
ЗДІЙСНЕННІ ЗЕД ПІДПРИЄМСТВОМ 
О.В. Сіжук 
Національний університет харчових технологій 

Митною вартістю товарів — це заявлена декларантом або визначена митним 
органом вартість товарів, що переміщуються через митний кордон України, яка 
обчислюється на момент перетинання товарами митного кордону України [1]. 

Визначення митної вартості товарів, які ввозяться на митну територію 
України, здійснюється шляхом застосування таких методів: 
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– за ціною угоди щодо товарів, які імпортуються (метод 1); 
– за ціною угоди щодо ідентичних товарів (метод 2); 
– за ціною угоди щодо подібних (аналогічних) товарів (метод 3); 
– на основі віднімання вартості (метод 4); 
– на основі додавання вартості (метод 5); 
– резервного (метод 6) [1]. 
Основним методом визначення митної вартості товарів є метод за ціною 

угоди щодо товарів, які імпортуються. 
Якщо основний метод не може бути використаний, застосовується послідовно 

кожний із перелічених методів. При цьому кожний наступний метод застосо-
вується, якщо митна вартість товарів не може бути визначена шляхом застосу-
вання попереднього методу. 

Метод 1. Митною вартістю за методом оцінки за ціною угоди щодо товарів, 
які імпортуються, є ціна угоди, фактично сплачена, чи ціна, яка підлягає сплаті за 
товари, які імпортуються за призначенням в Україну, на момент перетинання 
ними митного кордону України. 

Метод 2. Для визначення митної вартості за методом оцінки за ціною угоди 
щодо ідентичних товарів за основу береться ціна угоди щодо ідентичних товарів. 
При цьому під ідентичними розуміються товари, однакові за всіма ознаками з 
товарами, що оцінюються [2, ст. 237]. 

Метод 3. Для визначення митної вартості за методом оцінки за ціною угоди щодо 
подібних (аналогічних) товарів за основу береться ціна угоди щодо подібних 
(аналогічних) товарів, які ввозяться (імпортуються) на митну територію України. 
При цьому під подібними (аналогічними) розуміються товари, які хоч і не є 
однаковими за всіма ознаками, але мають схожі характеристики і складаються із 
схожих компонентів, завдяки чому вони виконують однакові функції порівняно з 
товарами, що оцінюються, та вважаються комерційно взаємозамінними [3, ст. 153]. 

Метод 4. Визначення митної вартості товарів за методом оцінки на основі 
віднімання вартості здійснюється у тому разі, якщо оцінювані, ідентичні чи 
подібні (аналогічні) товари продаватимуться (відчужуватимуться) на митній 
території України у незмінному стані. 

Для визначення митної вартості товарів за основу береться ціна одиниці 
товару, за якою оцінювані, ідентичні чи подібні (аналогічні) товари продаються 
найбільшою партією на території України у час, максимально наближений до 
часу ввезення, але не пізніше ніж через 90 днів з дати ввезення товарів, що 
оцінюються, покупцю, що не є взаємозалежною з продавцем особою. 

Від ціни одиниці товару віднімаються, якщо вони можуть бути виділені, такі 
компоненти: 1) витрати на виплату комісійних винагород, звичайні надбавки на 
прибуток та загальні витрати у зв’язку з продажем на митній території України 
товарів того ж класу та виду; 2) суми ввізного (імпортного) мита, податків, зборів та 
інших платежів, що підлягають сплаті в Україні у зв’язку з ввезенням (імпортом) чи 
продажем (відчуженням) товарів; 3) звичайні витрати, понесені в Україні на 
навантаження, вивантаження, транспортування, страхування [4, ст. 215]. 

Метод 5. Для визначення митної вартості товарів за методом оцінки на основі 
додавання вартості за основу береться ціна товарів, розрахована шляхом дода-
вання: 1) вартості матеріалів та витрат, понесених виробником у зв’язку з вироб-
ництвом оцінюваних товарів; 2) загальних витрат, характерних для продажу 



 655 

(відчуження) в Україну з країни вивезення товарів того ж виду, у тому числі 
витрат на навантаження, вивантаження, транспортування, страхування до місця 
перетинання митного кордону України, та інших витрат; 3) прибутку, що його 
звичайно одержує експортер у результаті поставки в Україну таких товарів. 

Метод 6. Якщо митна вартість не може бути визначена шляхом послідовного 
використання методів, зазначених вище, або митний орган аргументовано 
вважає, що ці методи визначення митної вартості не можуть бути використані, 
митна вартість оцінюваних товарів визначається з урахуванням світової практики 
[5, ст. 379]. 
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19. ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТНОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 
В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
ГОСПОДАРЮВАННЯ 
В.М. Соколовська 
Національний університет харчових технологій 

Для сучасного етапу економічних відносин властиве посилення ролі між народ-
них зв’язків, які здійснюють суттєвий вплив як на економіку України в цілому, так і 
на можливості розвитку кожного підприємства зокрема. Ключовим напрямком 
розвитку вітчизняних підприємств в таких умовах стає орієнтація на зовнішні ринки 
збуту. При цьому слід враховувати, що головною особливістю міжнародної торгівлі 
сьогодні є перевага нових технологій та інноваційної продукції в загальному 
товарообігу світового ринку, тобто успіх міжнародної діяльності залежить від 
ефективного використання інформаційної складової в управлінні підприємством. 
Підвищення частки інтелектуальної складової в продукті прискорює процеси 
виробництва і реалізації продукту, а це в свою чергу вимагає від підприємства 
перегляду підходів до організації експортної діяльності, розширення експортних 
можливостей та пошук джерел розвитку експортного потенціалу. 

Проблема розширення експортних можливостей та розвитку експортного 
потенціалу промислових підприємств є складною і різновекторною. Її вирішення 
вимагає системного підходу до вдосконалення управління зовнішньоекономіч-
ною діяльністю підприємства і здійснення комплексу організаційно-економічних, 
управлінських і техніко-технологічних заходів, що сприятимуть посиленню 
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конкурентних переваг підприємства на внутрішньому і зовнішньому ринках. 
Головним аспектом зазначеної проблеми є визначення джерел оновлення 
експортного потенціалу, пошук важелів для стимулювання його розвитку, адже 
саме від рівня експортного потенціалу в більшій мірі залежить якість присутності 
вітчизняного підприємства на зовнішньому ринку. [1] 

Традиційно в економічній літературі досліджуються питання визначення 
сутності експортного потенціалу в розрізі національної та регіональної еконо-
міки, визначаються фактори зовнішнього впливу на розвиток експортного 
потенціалу відповідного рівня, аналізуються критерії ефективності використання 
експортного потенціалу. На жаль, невелика частина досліджень присвячена 
проблемам діагностування та розвитку експортного потенціалу промислових 
підприємств. Наукові роботи за даною проблематикою в основному присвячені 
вивченню структури експортного потенціалу підприємства та можливостей його 
використання для формування ефективної експортно-збутової політики, розроб-
ки зовнішньоекономічної стратегії підприємства тощо. Сучасна економічна наука 
ще в недостатній мірі приділяє увагу проблемам ефективного управління та 
розвитку експортного потенціалу промислового підприємства, формування 
єдиної методики оцінки експортного потенціалу. [1] 

Експортний потенціал визначається як готовність, спроможність підпри-
ємства здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, зокрема експортну, яка 
полягає у виході на цільові зовнішні ринки збуту. [3] 

Експортний потенціал є основою для розробки стратегії виходу підприємства 
на зовнішній ринок. Фактори, які впливають на розвиток експортного потенціалу 
також опосередковано впливають і визначають процедуру формування стратегії 
виходу підприємства на зовнішній ринок та рівень репрезентативності підпри-
ємства на зовнішньому ринку. 

До найбільш значимих факторів розвитку експортного потенціалу доцільно 
віднести наступні: 

1) організація управління підприємством; 
2) інформаційне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності; 
3) планування експортного виробництва; 
4) облік та аналіз експортних поставок; 
5) кадровий менеджмент. 
Всі зазначені фактори є системоутворюючими, тобто формують експортний 

потенціал промислового підприємства, і взаємозалежними, оскільки об’єднані 
єдиною метою — забезпечити розвиток зовнішньоекономічної діяльності 
промислового підприємства. 

Реалізація заходів по кожному фактору розвитку експортного потенціалу 
сприятиме підвищенню конкурентних позицій підприємства, ефективному 
просуванню продукції підприємства на зовнішньому ринку. 

Властива для більшості промислових підприємств функціональна організація 
зовнішньоекономічної діяльності не відповідає сучасним вимогам зовнішніх ринків, 
не сприяє адекватному розвитку експортного потенціалу підприємства і не 
забезпечує очікуваний рівень конкурентоспроможності підприємства. Реорганізація 
системи управління зовнішньоекономічної діяльності промислового підприємства 
передбачає якісні структурні зміни, перш за все, в експортному потенціалі 
підприємства, оскільки саме на основі наявного експортного потенціалу формуються 
стратегії і програми виходу підприємства на зовнішні ринки. Також окремим 
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напрямом перспективних досліджень має бути формування єдиної методики для 
оцінки експортного потенціалу промислового підприємства, яка б дозволила 
уніфікувати процес оцінки експортного потенціалу промислових підприємств і 
створила б відповідне інформаційне підґрунтя для розробки адекватної стратегії 
виходу підприємства на зовнішні ринки. [2] 

Отже, експортний потенціал підприємства — це динамічна система 
взаємопов’язаних, взаємообумовлених, взаємодіючих елементів та їх зв’язків на 
реальному та гіпотетичному рівнях, які спрямовані на адаптування суб’єкта 
господарювання до вимог конкретного зовнішнього середовища. І важливо 
зазначити, що реалізація головної функції експортного потенціалу підприємства — 
адаптування до динамічно змінних вимог світового ринку — вимагає від суб’єкта 
господарювання постійного розвитку у експортозорієнтованому промислово-
виробничому напрямку. 
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20. ФОРВАРДНІ УГОДИ — ІНСТРУМЕНТ 
ХЕДЖУВАННЯ ВАЛЮТНОГО РИЗИКУ 
І.В. Тюха, 
Національний університет харчових технологій 

Ринок форвардних валютних контрактів є невід’ємною складовою світового 
валютного ринку від початку 80-х років. Уперше форвардні угоди почали 
використовувати лондонські банки в міжбанківських операціях із євровалютами. 
У серпні 1985 р. Асоціація британських банків (ВВА) видала правила щодо, 
регулювання угод на міжбанківському валютному ринку (FRАВВА terms), якими 
дотепер керуються банки при укладенні форвардних контрактів. 

Форвардний валютний ринок — це ринок, на якому здійснюються угоди на 
термін з іноземною валютою. 

Міжнародні валютні ринки мають географічну локалізацію у світових фінан-
сових центрах (СФЦ) — місця концентрації банків, спеціалізованих кредитно-
фінансових інститутів, валютно-фінансових бірж, які здійснюють міжнародні 
валютні, кредитні та фінансові операції з валютою та валютними цінностями. 

Основою функціонування СФЦ є регіональні та національні ринки розвину-
тих країн з великою відкритою економікою: США, Великобританія, Німеччина, 
Швейцарія тощо. 

До найбільш активних сучасних світових фінансових центрів слід віднести: 
Лондон, Нью-Йорк, Токіо, Сінгапур, Франкфурт, Сянган, Багами та Бахрейн. 
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Форвардні валютні угоди — це угоди, за якими сторони домовляються про 
купівлю або продаж домовленої кількості валюти у визначений угодою термін за 
ціною, зафіксованою на момент її укладення. 

Форвардні угоди укладаються поза біржею і є обов’язковими для виконання 
на відміну від ф’ючерсів та опціонів. 

Суми контрактів та тривалість форвардного періоду можуть бути довільними 
і визначаються в угоді за домовленістю сторін, відповідаючи їхнім потребам. 
Так, найбільш поширеними є угоди на 1, 2, 3, 6, 9 та 12 міс. 

Ринок форвардних операцій терміном до 6 міс, як правило, досить стабільний, 
а на довший термін — нестійкий. При цьому окремі операції можуть викликати 
сильні коливання обмінних курсів. 

Форвардні валютні курси на відміну від інших видів угод безпосередньо не 
фіксуються, а розраховуються на момент укладення угоди і складається з 
поточного курсу (спот-курсу) і форвардної маржі, яка може виступати у вигляді 
премії або знижки (дисконту). 

Крім того, курси «форвард» відрізняються від курсів «спот» значно більшим 
абсолютним значенням показника маржі, що пояснюється специфікою банківської 
операції «форвард», яка одночасно є також формою страхування валютних ризиків. 
Чим триваліший форвардний період, тим вищим буде рівень валютного ризику, а 
отже, більшим буде і розмір форвардної маржі. У світовій практиці для визначення 
показників форвардної маржі найчастіше використовують ставки ЛІБОР і ЛІБІД для 
відповідних валют або відсоткові ставки за євровалютами. 

Головним чинником, який формує динаміку та рівень форвардного курсу, є 
різниця відсоткових ставок за міжбанківськими кредитами й депозитами у 
відповідних валютах. 

Форвардні курси періодично публікуються у фінансових виданнях, зокрема у 
«Financial Times» та на сторінках агентства REUTERS. 

Валютна операція, яку покладено в основу форвардного контракту, може бути 
реальною, якщо сторони на дату розрахунків справді обмінюють одну суму валюти 
на іншу, або мати умовний характер. В останньому разі за взаємною домовленістю 
сторін реальна поставка суми валюти, зафіксованої в контракті, не відбувається, а 
лише виплачується курсова різниця в розрахунку на умовну суму контракту. 

На валютному ринку найбільш поширеним є два види форвардних валютних угод: 
звичайні форвардні угоди (форварди «аутрайт») — це незворотна позабіржова 

угода на купівлю однієї валюти за іншу за узгодженим сьогодні курсом з 
поставкою на певну дату в майбутньому; 

валютні свопи — це угоди, що передбачають обмін або контрактами на 
купівлю іноземної валюти за національну з її майбутнім зворотним викупом в 
обумовлений час. 

Останнім часом форвардні операції широко використовуються для неторго-
вельних операцій, пов’язаних із рухом капіталів: кредитування іноземних філій, 
вкладення інвестицій, придбання цінних паперів іноземних емітентів, репатріації 
прибутків тощо. 

Отже, угоди з іноземною валютою на термін укладаються з метою конверсії 
валют у комерційних цілях, страхування портфельних чи прямих капіталовкладень 
за кордоном та отримання спекулятивного прибутку за рахунок курсової різниці. 

Протягом періоду дії форвардного контракту учасники не наражаються на 
валютний ризик, пов’язаний зі змінами валютних курсів. 
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Процедуру визначення коду товару, який стане основою для обчислення 
митної вартості, можна розділити на три окремих, але взаємопов’язаних етапи. 

На першому етапі інспектор оперативного підрозділу звіряє заявлений, згідно з 
митною декларацією, товар за кодом Товарною номенклатурою зовнішньоекономічної 
діяльності (ТНЗЕД) та описом з фактичним, пред’явленим до митного оформлення. За 
наявності зауважень або в разі неможливості з’ясувати чи відповідають відомості, 
заявлені у митній декларації, фактичному товару, інспектор має право: 

– по-перше, письмово запропонувати суб’єкту звернутись до відділу тарифів та 
вартості митниці для визначення коду товару. В такому разі має бути зазначено 
підстави на правлення з посиланням на представлені документи (контракт, товарні 
документи, специфікації, технічна документація, паспорти на товар) та зазначено 
ймовірність віднесення оглянутого товару до певного коду ТНЗЕД; 

– по-друге, на підставі вимог ст. 40 «Взяття проб і зразків» Митного кодексу 
України взяти проби та зразки. Постановою Кабінету Міністрів України від 
21.10.98 за № 1665 «Про порядок взяття проб і зразків товарів та інших предметів 
для проведення досліджень, необхідних для їх митного оформлення» затверджено 
порядок взяття проб і зразків. Документ передбачає вибіркове взяття проб і зразків 
товарів, задля встановлення виду та найменування при їх класифікації згідно з 
Товарною номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності. Зразки відбираються на 
підставі письмового розпорядження керівника митного органу в присутності 
власника вантажу. Проби та зразки беруться у кількості, потрібній для проведення 
досліджень, з обов’язковим накладенням митного забезпечення та укладенням 
відповідного акта відбору зразків. 

На другому етапі, на підставі запису інспектора оперативного підрозділу та 
супроводжувальних документів або на підставі розгляду зразків, відділ тарифів 
та вартості перевіряє правильність визначення коду товару, керуючись 
відповідними правилами, викладеними у,. Якщо код визначається у відділі 
тарифів та вартості, видається відповідне рішення встановленого зразка з 
обов’язковим посиланням на зовнішньоекономічний договір (контракт), інвойс, 
згідно з яким проводиться митне оформлення даного товару, зазначаються 
результати огляду його зразків та робиться посилання на документи, на підставі 
яких було ухвалено рішення щодо визначення відповідного коду. 



 660 

Класифікаційне рішення, ухвалене відділом тарифів та вартості, доводиться 
до оперативного підрозділу митниці, що здійснює митне оформлення. 

У разі неможливості визначити код товару шляхом вивчення наданих 
документів та огляду його зразків, відділ готує звернення до митної лабораторії. 

Третій етап — проведення, у разі необхідності, досліджень митною 
лабораторією. Свої висновки щодо класифікації товарів вона робить за 
результатами лабораторних випробувань проб і зразків товарів, доставлених з 
митного органу згідно з відповідними вимогами. Разом з тим, у разі потреби 
ґрунтовніших досліджень товарів, митна лабораторія може відправляти зразки до 
спеціалізованих науково-дослідні інститутів та спеціалізованих лабораторій. 

На всіх трьох етапах застосовуються основні правила кодування товару. На 
всіх трьох етапах слід дотримуватись однозначного віднесення товарів до 
певного коду у відповідності до приміток та основних правил інтерпретації 
ТНЗЕД. 

Отже, визначення коду товару може відбуватися поетапно. На першому етапі 
код визначається у підрозділі митниці, який здійснює митне оформлення. У разі 
необхідності оформлюється відповідний пакет документів та відбираються проби 
і зразки товару для проведення на другому етапі кодифікації у відділі тарифів та 
вартості митного органу. Крім цього є можливість проведення відповідних 
досліджень у спеціалізованій митній лабораторії. 
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Розвиток ринкової економіки в Україні передбачає активізацію процесу 
фінансування у такому важливому для кожної країни напрямку, як зовнішньо-
економічна діяльність, яка покликана забезпечити зростання економіки підпри-
ємств науково-виробничої промисловості. Значна кількість імпортерів внаслідок 
кризи платежів, різкого скорочення фондів відновлення і накопичення, низького 
ступеня узгодженості здійснюваної фінансово-кредитної, бюджетно-податкової і 
цінової політики, невдосконаленості правової бази має обмежені можливості 
щодо мобілізації і подальшого використання коштів. Однією з найважливіших 
причин низької ефективності зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів госпо-
дарювання є обмеженість фінансових ресурсів. 

Зовнішньоекономічну діяльність підприємств ототожнюють, передусім, зі 
здійсненням експортних та імпортних торговельних операцій. Це і зрозуміло, 
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адже на такі операції припадає майже 80 % усіх здійснюваних у зовнішньо-
економічній діяльності операцій. 

У міжнародній торговій практиці використовуються два основних методи 
здійснення експортно-імпортних операцій: прямий експорт та імпорт, що передбачає 
поставку товарів промисловими підприємствами безпосередньо іноземному 
споживачу або закупівлю у нього відповідних товарів, і непрямий експорт та імпорт, 
який полягає у продажі та купівлі товарів через торгових посередників. Для 
сучасного етапу розвитку великого виробництва з величезною концентрацією та 
централізацією капіталу є характерним розширення прямого експорту та імпорту. 

Найважливішою стратегічною проблемою є імпорт товарів, вироблених 
іноземними підприємствами, пов’язаними з головною фірмою. Стратегічні 
переваги фірми частково обумовлені її спроможністю визначати, коли саме вона 
може забезпечити вищі прибутки за рахунок створення своїх виробничих 
потужностей за кордоном для обслуговування місцевих ринків чи складальних 
конвеєрів, на противагу укладенню субконтракт на реалізацію цих функцій із 
сторонніми (зовнішніми) фірмами. Вивчення внутрішньофірмових угод показало, 
що найважливішим чинником, що обумовлює внутрішньофірмовий імпорт, є 
технологічна досконалість продукції; іншими словами, чим вищий рівень 
технології, матеріалізованої у виробі, тим охочіше фірма бере участь у 
внутрішньофірмових експортно-імпортних операціях, на противагу закупівлям у 
сторонніх фірм, передачі їм відповідних контрактів. 

Імпортуючи товари в іншу країну, фірма повинна досконало знати роботу 
митниці. З процедурного погляду, коли товар прибуває в порт призначення, 
імпортер зобов’язаний заповнити на митниці документи, в яких вказуються 
приблизна вартість і митна категорія вантажу. Існує понад 10 тис. митних 
категорій товарів, і майже 60 % із них можуть тлумачитися неоднозначно, тобто 
конкретна партія товарів може бути віднесена більш ніж до однієї категорії. 
Потім митниця досліджує товар на предмет можливих обмежень. Після цього 
може бути сплачене мито, і товар буде пропущений у країну. Розмір мита 
залежить від країни походження товару, його типу та інших чинників. 

Організація управління ЗЕД при імпорті — дуже складна і клопітка робота. Вона 
вимагає уважного опрацювання таких питань як кон’юнктура ринку, потенційні 
продавці, встановлення ділових контактів з ними, проведення переговорів, 
підписання угод та інше. Тому, для ефективного управління ЗЕД на рівні підпри-
ємства, необхідно мати адекватний механізм, а саме структуру управління. 

Прийняття ефективних управлінських рішень значною мірою залежить від 
точної оцінки вигод і витрат. У свою чергу неякісна оцінка витрат може призво-
дити до недоотримання вигод, доходів. Важливим елементом такого процесу є 
опортуністична поведінка, яка може проявлятися, зокрема, у вигляді ухилення 
від сплати податків та інших обов’язкових платежів. 
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23. ПРОБЛЕМА ВИБОРУ ЕФЕКТИВНОЇ 
РЕКЛАМИ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА 
СУБ’ЄКТА ЗЕД 
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Національний університет харчових технологій 

Для того, щоб визначити, як підприємству зарекомендувати себе на ринку за 
допомогою реклами, потрібно знати які є види реклами і як споживачі реагують 
на неї. 

На даний момент теоретиками та практиками реклами розроблено силу силенну 
різних методів та способів, які дозволяють розрахувати ефективність реклами у 
кількісних та якісних показниках: кумулятивна та сумарна аудиторії, CRP (Gross 
Rating Points), Reach (охоплена аудиторія), Frequency (частота), Cost per Thousand 
(CPM), Cost Per Rating Point (CPRP), методи оцінки впізнаваємості та контрольного 
тестування реклами, методи визначення додаткового товарообороту від впливу 
реклами, оцінки економічної ефективності та рентабельності реклами тощо. Всі вони 
корисні та необхідні, хоча, кожен із них має свої переваги та недоліки. 

Застосування реклами на міжнародному ринку пов’язане з такими про-
блемами, які обумовлюються відмінностями економічного, соціального, мовного, 
культурного, технічного, правового характеру. 

Формуючи програму виходу на новий ринок, компанія стикається з 
проблемою вибору міжнародної реклами, між її стандартизацією та адаптацією. 
Цілі стандартизації реклами в міжнародному маркетингу спрямовані на 
створення іміджу товару у світовому масштабі, скорочення витрат на розробку 
реклами, прискорення виходу на ринки різних країн, забезпечення впізнаваності 
та сприйняття реклами як чогось вже знайомого. 

Стандартизованими засобами розповсюдження реклами служать як міжна-
родні, так і національні засоби комунікації. Їх вибір пов’язаний з досягненням 
найбільшої ефективності при найменших витратах. При цьому експортер може 
вибрати або місцеве рекламне агентство, або міжнародне, таке, що має своє 
представництво в даній країні. Це залежить від величини обхвату ринку, намірів 
експортера, витрат на рекламну компанію та інших умов. 

Особливе значення в експортному маркетингу надається політиці стимулювання 
збуту і створення сприятливої думки. Так, діяльність в області паблік рілейшнз 
дозволяє сформувати позитивне відношення до країни, підприємства-експортера. 
Хороший імідж допомагає успішно рекламувати продукцію на міжнародних ринках. 
З цією метою широко використовується проведення прес-конференцій і видання 
прес-релізів для зарубіжних засобів масової інформації. 

Так, організація ярмарків і виставок дуже допомагає для просування товарів на 
зовнішні ринки. Ярмарки — це місце укладення оборудок, виставки ж є показами 
товарів в рекламних цілях. Особливе значення мають національні і міжнародні, а 
також спеціалізовані ярмарки, де можна отримати технічну і ринкову інформацію, 
ознайомитися з новинками, зав’язати контакти з потенційними партнерами. 

З розвитком Інтернету та спрощенням доступності до інформації, що там 
розміщується, телебачення та радіо поступово поступаються йому місцем. Саме 
Інтернет стає масовою площадкою для обговорень, обміну інформації, укладення 
угод. Саме там більшість людей отримують інформацію про пропозиції товарів 
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та послуг. І саме там є можливості застосовувати індивідуальні підходи до 
споживачів відповідно до смаків та вподобань кожного. Отже у реклами в 
Інтернеті є високий потенціал розвитку. 

Пряма поштова розсилка має одну важливу перевагу — можливість безпосе-
реднього звернення до потенційного клієнта і, принаймні, три важливих недоліки: 

– труднощі в складанні адресного списку іноземних респондентів; 
– нерівномірний рівень грамотності населення, що робить цей вид реклами 

практично неприйнятним для слаборозвинених країн; 
– низька якість роботи поштових служб. 
Зовнішня реклама відіграє особливу роль в країнах з низьким рівнем 

грамотності і недостатньо розвиненими ЗМІ, коли необхідно робити в рекламі 
акцент на закріплення у свідомості споживача візуального образу об’єкта 
рекламування. Реклама на транспорті актуальна для тих країн, де мало особистих 
автомобілів. Електронна реклама, телемаркетинг використовуються в прямих 
продажах. Можливість використання їх, природно, обмежується рівнем 
економічного і технічного розвитку країни. 

На ринках з низьким рівнем грамотності і вузьким вибором ЗМІ, а також 
способів дозвілля популярна кінореклама. 

Таким чином, оптимальним варіантом реклами в міжнародному маркетингу 
можна вважати частково стандартизовану рекламу, яка зберігає загальну 
стратегію рекламної кампанії, але при цьому володіє можливістю наближення до 
місцевих умов для ефективнішого впливу на цільову аудиторію. 
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24. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ 
ІМПОРТОЗАМІННИХ ВИРОБНИЦТВ У 
ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 
Ю.Т. Кравець 
Національний університет харчових технологій 

Розвиток харчової промисловості є важливим для задоволення споживчого 
попиту на внутрішньому ринку України і забезпечення продовольчої безпеки 
держави. Процеси реформування в агропромисловому комплексі привели до 
розширення асортименту і підвищення якості продовольчих товарів, але на сьогодні 
насичення споживчого ринку продуктами харчування відбувається частково за 
рахунок імпорту або переробки значної кількості імпортованої сировини. 

На даний момент насиченість внутрішнього ринку товарами вітчизняного 
виробництва залишається високою: частка продажу продовольчих товарів, 
вироблених на території України, у структурі роздрібного товарообороту 
продовольчих товарів 2011 р. складала 87,2 %, у І півріччі 2012 р. — 86,6 %[1]. 
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Незважаючи на високу частку вітчизняної продукції у загальному обсязі 
внутрішнього споживання, яка протягом 2005 – 2011 рр. перевищувала 80 %, слід 
відзначити негативну тенденцію поступового зростання частки імпорту у 
структурі внутрішнього споживання протягом останніх років з 11,4 % у 2005 р. 
до 19,6 % у 2011 р. [2]. 

Політика імпортозаміщення на ринку продукції харчової промисловості має бути 
спрямована на початковому етапі на розвиток підгалузей, які мають високий 
потенціал виробництва інноваційної продукції глибокої переробки, сировинну та 
технологічну базу для її виробництва та високий експортний потенціал. 

Потенціал імпортозаміщення міститься насамперед у підгалузях, які вже нині 
організаційно і технологічно готові скласти конкуренцію імпортним товарам на 
внутрішньому ринку, серед яких: овочепереробне виробництво та виробництво 
соусів, виробництво дитячого та дієтичного харчування, виробництво алкоголь-
них напоїв. Доцільним є також обмеження імпорту небезпечних для споживачів 
есенцій та концентратів низької якості; пальмової олії, яка складає половину 
імпорту жирів та олій в Україну, має низькі поживні якості та використовується 
виробниками як дешевий замінник тваринних жирів та вершкового масла при 
виготовленні широкого спектру продукції. 

Ефективність роботи харчової промисловості України та зниження залежності 
ринку продовольчих товарів від імпорту мають забезпечуватися шляхом 
розвитку сільськогосподарської сировинної бази, підвищення продуктивності 
праці за рахунок упровадження нових ресурсозберігаючих технологій, підвищен-
ня науково-технічного та технологічного рівня виробництва, розвитку коопера-
ційних зв’язків між постачальниками сировини, виробниками та реалізаторами 
продукції, створення рівних умов конкуренції для вітчизняних та іноземних 
виробників; гармонізації українських стандартів виробництва та переробки 
сільськогосподарської продукції з європейськими; забезпечення пріоритетного 
розвитку виробництва кінцевої продукції глибокої переробки. 

Пріоритетами стимулювання розвитку імпортозамінних виробництв на ринку 
продукції харчової промисловості є наступні. 

1. Сприяння гармонізації стандартів якості вітчизняної продукції з між народ-
ними стандартами, а також забезпечення належного контролю якості продукції. 

2. Посилення захисту національних виробників від неякісної та небезпечної 
харчової продукції іноземного виробництва, недобросовісної конкуренції та 
монополізму на внутрішньому ринку, а також обмеження імпорту продукції, яка 
може виготовлятись в Україні. 

3. Сприяння розвитку інфраструктури зберігання та збуту продукції агропро-
мислового комплексу, а також виробничої інфраструктури у харчопереробній галузі, 
що дозволить знизити втрати сировини через незадовільні умови її зберігання та 
суттєво підвищити рівень забезпеченості овочепереробних підприємств сировиною, 
а також забезпечити агропромислові підприємства необхідною технікою для 
переробки сільськогосподарської сировини. 

4. Підвищення ефективності інноваційної діяльності у харчовій промисло-
вості, сприяння налагодженню виробництва продукції з поліпшеними смаковими 
якостями, а також органічної продукції. 

5. Створення замкнених виробничих циклів в агропромисловому секторі, що 
сприятиме більш ефективному використанню виробничих потужностей, зростан-
ню конкурентоспроможності вітчизняних виробників на внутрішньому ринку. 
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25. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 
СВІТОВОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО РИНКІВ 
МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ 
Н. Ю. Малишева 
Національний університет харчових технологій 

За різними оцінками, частка прісної води становить 2,5 – 3 % загального обсягу 
води на Землі. Причому більша частина її запасів міститься у вигляді льоду. Таким 
чином, води, придатної до вживання, на планеті не так вже багато. З кожним роком 
інформації про виснаження природних запасів прісної води стає все більше. Така 
тенденція сприяє швидкому росту і розвитку ринку мінеральної та питної вод. 

Ринок мінеральної води є одним з найбільш стрімко зростаючих у світі. 
Продаж бутильованої води у світовому масштабі становить понад 100 млрд. 
літрів у рік. По даним міжнародного маркетингового агентства Beverage 
Marketing Corporation середні темпи росту світового ринку в останні 3 роки 
складають близько 10 %, а обсяги ринку в грошовому виразі за підсумками 
2010 року склали близько 930 млрд. доларів. На думку експертів агентства, 
найближчим часом цей сегмент виросте ще як мінімум на 40 %. Значні темпи 
росту, як вважають самі виробники бутильованої питної води, викликані зростан-
ням доходів громадян і розвитком культури споживання, а також погіршенням 
якості водопровідної води.[2] 

Найбільш розвиненим є ринок мінеральної води в Північній Америці, його 
обсяг в 2010 році склав 35 мільярдів літрів. Другий по розміру ринок мінеральної 
води у світі — Західна Європа з обсягом 26 мільярдів літрів в 2010 році. Ринок 
води Південно-Східної Азії становить 20 мільярдів літрів. 

Світовий ринок питної води контролюють п’ятнадцять корпорацій. Найбільші 
з них Vivendi, Suez, Boyuguez Saur, RWE-Thames Water і Bechtel-United Utilities, 
Pepsico Inc., Coca-Cola Company, Nestle S. a., Groupe Danone. Світові лідери 
Vivendi і Suez (обидві компанії французькі) доставляють питну воду більш ніж 
200 млн. споживачів в 150 країнах.[2] 

Серед основних країн-споживачів мінеральної і питних вод необхідно 
виділити США, Мексику, Бразилію. Найбільший потенціал росту бутильованої 
води з погляду споживання на душу населення перебуває в країнах, Близького 
Сходу, Центральної Азії та Китаї. 

Лідером європейських країн у споживанні бутильованої води є Італія — 205 л. 
на душу населення у 2010р, за нею йдуть Угорщина (128), Іспанія (121), Греція 
(105), Чехія і Румунія (92 і 80 відповідно). Укаїнці п’ють найменше — 41 літр на 
душу населення, що є на 58 % менше ніж в середньому споживають в Європі, і на 
41 % менше ніж в Польщі. 
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В Україні ринок мінеральних вод є одним з найбільш динамічно зростаючих, 
середньорічні темпи росту за період 2009 – 2011 р.р. складали 13,5 % у 
вартісному виразі. Річний обсяг ринку у 2011р. склав 1,94 млрд. літрів у 
натуральному виразі і 3,260 млрд. грн. у вартісному виразі. 

Український ринок мінеральних вод представлений більш ніж 150-ма 
компаніями, основними з яких є: IDS Group (ТМ «Миргородська», «Старий 
Миргород», «Моршинська», «Аляска», «Сорочинськая»); Coca-Cola Company 
(ТМ Bon Aqua і «Юрське Джерело»); ПАТ «Оболонь» (ТМ «Оболонськая», 
«Прозора»); ПАТ «Ерлан» (ТМ «Біола Знаменськая», «Два океани»); ПрАТ 
«Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка» (ТМ «Софія Київська», 
«Доктор»). Представлені компанії контролюють 63 % ринку мінеральної води. 
Провівши аналіз можна зробити висновок, що даному ринку характерна середня 
концентрація і монополістична конкуренція. [1] 

Важливим є той факт, що продукція лідерів ринку відповідає кодексу ЄС Codex 
Standard 108-1981 for Natural Mineral Waters, що дає змогу експортувати її, обсяги 
експорту за 2009 – 2011 роки становили лише 3 % від річного обсягу ринку. 

Імпорт мінеральної води до України у 2011р. збільшився на 1,5 %, склав 
250 млн. літрів, що складає 12,9 % від річного обсягу ринку. 

Ринок мінеральної води розподіляють на три основних сегменти: столові 
(52 % обсягу продажів), лікувально-столові (37 %) та питні очищені води (11 %), 
35 % українців вживають столову мінеральну воду, 27 % — лікувальну, а більше 
третини — 39 % не бачить принципової різниці між столовою та лікувальною 
водою. Це дає напрям розвитку лідерам ринку, пропагандуючи і підіймаючи 
культуру вживання води, займати саме нішу незагованих питних вод. 

Основні тенденції розвитку ринку. 
Перш за все, це суттєва консолідація українського ринку бутильованих вод, 

створення холдингів і корпорацій не залишає вибору невеликим підприємствам. 
По-друге спостерігається тенденція збільшення доходів населення та попу-

ляризація здорового способу життя, що є позитивним фактором для розвитку 
ринку мінеральної води. 
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26. ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ 
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У світі ще з 50-х років ХХ століття почали з’являтися офшори задля забезпечення 
сприятливого податкового клімату. На сьогодні зовнішньоекономічна діяльність за 
допомоги офшорних зон стає більш законодавчо врегульованою і українські 
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підприємства можуть отримати певний економічний ефект від перебазування у 
«податковий рай». Привабливість офшору пояснюється актуальними на сьогодні 
обставинами: нестабільністю фінансових інститутів України та високим рівнем 
податків. Ознайомившись з перевагами та недоліками участі в офшорних схемах 
суб’єкти малого та середнього бізнесу можуть значно підвищити функціонування 
своїх підприємств. 

Термін «офшор» (з англ. «оff shore» — «поза межами») означає, що 
законодавство країни дозволяє повністю або частково звільнити від податків 
компанії, які належать іноземцям [1]. Слід зауважити, що оподатковується діяльність 
фірми, яка ведеться тільки на території такої держави, а все інше — поза 
оподаткуванням. Найчастіше офшорні компанії використовуються для проведення 
торгівельних, лізингових, комісійних, трастових та страхових операцій. 

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про перелік офшорних 
зон» затверджено новий список офшорних зон [2]. До переліку внесено 
37 офшорних зон, до яких належать: Британські залежні, території Центральної 
Америки (Беліз, Панама), деякі країни Близького Сходу, Карибського і 
Тихоокеанського регіону та ін.. Сучасну економіку неможливо уявити без 
офшорного бізнесу. Офшори використовуються практично у всіх видах діяльності 
для мінімізації податків і захисту свого капіталу. Існує безліч офшорних 
юрисдикцій і чимала кількість офшорних схем. Функціонування офшорних зон 
неможливе без створення в них офшорних компаній, під якими розуміють будь-яку 
форму ведення бізнесу, що отримала офшорний статус. Створюючи офшорні 
компанії, власники можуть отримати наступні переваги: низькі ставки податків, 
відсутність контролю над обміном валют, можливість вільного використання 
валюти, рахунки в банках у різних валютах, недорогі банківські послуги, прибуток 
у твердій валюті, володіння нерухомістю за кордоном тощо. Проте офшорна 
компанія може отримати пільги тільки у разі володіння нею іноземцями, а 
прибуток повинен вилучатися за межами юрисдикції, де компанія зареєстрована. 
Офшорній компанії заборонено вести підприємницьку діяльність у країні 
реєстрації, тому що в іншому випадку держава поставила б в нерівні умови місцеві 
фірм, порівняно з офшорними, які мають податкові пільги. Та поряд із численними 
перевагами виникає низка очевидних недоліків створення офшорних компаній для 
економіки України, а саме: створення передумов для відтоку капіталу, підтримка 
тіньового сектору економіки, скорочення зайнятості в країнах- донорах, отримання 
позаконкурентних переваг компаніями, які використовують офшори, негативний 
вплив на соціально-економічну ситуацію в країнах-донорах, пов’язаний з 
ухиленням від оподаткування, несправедливі податкові умови та інші. Офшорні 
схеми розроблені на основі використання можливостей, що надаються укладеними 
угодами про уникнення подвійного оподаткування. 

Для контролю за діяльністю українських компаній які співпрацюють з 
контрагентами, зареєстрованими в офшорних юрисдикціях в Україні планується 
прийняти новий законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу 
України», який активно обговорюється в комітетах ВРУ. Його головна мета — 
контроль ціноутворення в угодах з контрагентами, зареєстрованими в офшорних 
зонах. У разі ухвалення цього законопроекту, найближчим часом буде 
запроваджена ставка податку у розмірі 15 % від суми платежу, що сплачується на 
користь офшорної компанії. Також пропонують внести Кіпр до переліку 
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офшорних територій. Варто відзначити, що подібні схеми регулювання 
трансфертного ціноутворення вже використовує більшість країн ЄС 

Таким чином, у процесі забезпечення умов, необхідних для економічного 
розвитку країни, формування офшорних зон має неоднозначні наслідки. Так, 
позитивний вплив полягає у можливості активізування підприємництва і 
залученні інвестиційних ресурсів у економічно нерозвинуті регіони, а 
негативний — в узаконенні механізмів уникнення суб’єктами підприємництва 
сплати податків. 
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27. ПРОБЛЕМИ ВИХОДУ УКРАЇНСЬКИХ 
КОМПАНІЙ НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК 
О. В. Павлюченко 
Національний університет харчових технологій 

В економічному розвитку країни важливу роль відіграє експорт. Експортні 
операції є важливим джерелом надходження валюти та формування доходів 
держави, підвищення її економічного добробуту, поліпшення рівня життя 
населення, тощо. Експорт та імпорт промислових товарів в Україні нині набув 
загрозливих форм, склавши у 2011 році відповідно 50,4 і 67,6 % від обсягу 
виробництва, значно посиливши залежність економіки від зовнішніх факторів. 

Притримуючись того шляху, який обрала наша країна, економіка буде і надалі 
втрачати через неефективну структуру експорту, високий рівень матеріало- й енерго-
ємності сировинних виробництв та зростаючий дефіцит продукції високотехно-
логічних галузей промисловості. Загрозливою стає тенденція зростання імпортної 
залежності країни. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі продукцією промисловості за 
2001 – 2011 роки зросло більш як у 50 разів (2001 р. — –0,4 млрд дол., 2011 р. —  
–20,6 млрд дол.). 

Сьогодні розв’язання проблеми імпортозаміщення має отримати якісно новий 
формат — створення виробництва сучасних видів якісної високотехнологічної 
продукції, незалежно від того, буде вона замінювати імпортну чи стане окремою 
статтею вітчизняного конкурентоспроможного експорту. Для цього вітчизняним 
підприємствам необхідно залучати не лише вітчизняні, але й іноземні інвестиції. 
На перешкоді цього завдання стоїть проблема низької інвестиційної 
привабливості України, інвестори бачать в українській економіці надмірно 
багато ризиків. Серед ключових — бюрократизація та зарегульованість ведення 
бізнесу, високий рівень корупції в органах державної влади, несприятливий 
фіскальний простір, обумовлений як високими номінальними ставками, так і 
недосконалим адмініструванням податків, політична нестабільність, відсутність 
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ефективних та дієвих механізмів забезпечення прав і свобод інвесторів. Тому 
вкладають кошти в галузі з високою нормою прибутку, яка б компенсувала ці 
ризики, та з яких можна оперативно вивести активи. 

Не зважаючи на це, у загальному рейтингу «Doing Business 2013», який 
оцінює легкість ведення бізнесу, Україна посіла 137 місце серед 185 країн, 
піднявшись на 15 позицій порівняно з попереднім роком. [1]. У рейтингу 
наведені оцінки 10 аспектів життєвого циклу підприємства. Один з ключових 
показників, що лежать в основі загального рейтингу — є «міжнародна торгівля », 
за яким Україна посіла 145-те місце, через ускладнення процедури для 
імпортерів, ми опустилися на одну позицію порівняно з попереднім роком. У 
десятку країн-лідерів входять: Сінгапур; Гонконг, Китай, Нова Зеландія, США, 
Данія, Норвегія, Великобританія, Республіка Корея, Грузія, Австралія. 

Дані, станом на червень 2012 року свідчать, що для експорту одного 
контейнера середньостатистичного вантажу морським транспортом в Україні 
необхідно надати шість документів, витративши на це 30 днів та сплативши 
$1865. Для імпорту необхідно 8 документів, 33 дні та сплата $2155. У Сінгапурі, 
лідера рейтингу, передбачено: 4 документи та 5 днів на оформлення експорту та 
чотири дні — для імпорту. Надмірні вимоги до оформлення документів, 
обтяжливі митні процедури, неефективна діяльність наших портів, неадекватна 
інфраструктура ведуть до додаткових витрат і затримок на кордоні, складність і 
недостатня прозорість митних процедур гальмують торговий потенціал 
підприємств, сповільнюють економічний ріст. Крім того корупція продовжує 
залишатися однією з основних проблем, яка шкодить репутації країни як 
надійного учасника міжнародної торгівлі. 

Україна зможе досягнути високих економічних результатів за умови, що 
уряду вдасться розробити правила, що дозволять полегшити взаємодію на ринку, 
не створюючи зайвих перешкод для розвитку приватного сектору. В першу чергу 
це передбачає введення доступної та зрозумілої електронної системи подачі та 
обробки документів, введення перевірок з урахуванням факторів та рівня ризику, 
запровадження системи «єдиного вікна». Адже міжнародна торгівля надає все 
більше можливостей для невеликих гравців ринку, якщо кордони не будуть 
зачинені, власні сили на нових ринках можуть спробувати малий та середній 
бізнеси, а це надихає підприємців та створює нові можливості для всіх. 
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28. РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 
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ПІДПРИЄМСТВОМ 
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Сьогодні керівнику підприємства доводиться приймати рішення в умовах 
невизначеності і ризику, що змушує його постійно тримати під контролем різні 
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аспекти фінансово-господарської діяльності. Ця діяльність відображена у великій 
кількості документів, що містять різнорідну інформацію. Інформація — це 
головний елемент будь-якої із функцій управління [2]. Володіння повною, 
достовірною, актуальною та оперативною інформацією надає ринкових переваг, 
знижує фінансовий ризик, ефективно підтримує прийняття рішень. Відсутність 
достовірних даних може призвести до неправильного управлінського рішення і, як 
наслідок, до серйозних збитків. Система управління не може функціонувати без 
достовірної, оперативної, релевантної інформації та її аналітичного опрацювання. 

Інформаційна система, як система управління, тісно пов’язана із системами 
збереження та видачі інформації, із системами, що забезпечують обмін інформацією 
в процесі управління. Вона охоплює сукупність засобів та методів, що дають змогу 
користувачу збирати, зберігати, передавати і обробляти відібрану інформацію. 

Причини, що спонукають організації впроваджувати інформаційні системи, з 
одного боку, зумовлюються прагненням збільшити продуктивність повсякденних 
робіт чи уникнути їх повторного проведення, а з іншого боку — бажанням під-
вищити ефективність управління діяльністю підприємства, приймаючи оптимальні 
та раціональні управлінські рішення. Перша причина доволі прозора і для її 
реалізації достатньо впроваджувати стандартизовані системи обробки інформації. 
Успішне функціонування організації значною мірою залежить від вдалого керів-
ництва, яке базується на обґрунтуванні перспективних концепцій розвитку згідно зі 
своєчасною, достовірною та повною інформацією, яку може поставляти відповідна 
інформаційна система. Основне завдання інформаційної системи управління полягає 
у підпорядкуванні всіх внутрішніх процесів головним цілям організації. Для цього 
необхідно скоординувати процеси, пов’язані з діяльністю організації, так, щоб вони 
максимально забезпечували виконання поставлених завдань в єдиному інформа-
ційному полі. Тільки тоді інформаційна озброєність організації починає безпосе-
редньо впливати на ефективність її діяльності. 

Впровадження інформаційних систем сприяє [3, 18 – 19]: 
– одержанню більшої кількості раціональних варіантів рішення управлінських 

завдань за рахунок впровадження математичних методів та інтелектуальних 
систем і т. д.; 

– звільненню працівників від рутинної роботи за рахунок її автоматизації; 
– забезпеченню вірогідності інформації; 
– заміні паперових носіїв даних на магнітні диски або стрічки, що приводить 

до більш раціональної організації переробки інформації на комп’ютері й зни-
женню обсягів документів на папері; 

– удосконалюванню структури потоків інформації й системи документообігу у фірмі; 
– зменшенню витрат на виробництво продуктів і послуг; 
– наданню споживачам унікальних послуг; 
– відшуканню нових ринкових ніш; 
– прив’язці до фірми покупців і постачальників за рахунок надання їм різних 

знижок і послуг. 
Тому можна цілком обґрунтовано стверджувати, що в жорстокій конку-

рентній боротьбі може перемогти саме те підприємство, яке використовує в 
управлінні сучасні інформаційні технології та системи. 
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29. ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ УМОВ 
ПЛАТЕЖУ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА 
Р.В. Рудніцька 
Національний університет харчових технологій 

Фінансові та платіжні умови є важливими складовими зовнішньоекономіч-
ного договору. Їх правильний вибір має особливе значення в підвищенні 
ефективності торговельних операцій, сприяє своєчасному одержанню платежу, 
використанню додаткових гарантій виконання контрагентами своїх зобов’язань, 
страхуванню сторін від фінансових ризиків. 

Умови платежу визначають спосіб і порядок фінансових розрахунків, а також 
гарантії виконання сторонами взаємних платіжних зобов’язань. Вони установлю-
ються індивідуально. Вибір умов платежу залежить від сили партнерів на ринку. 
При обговоренні сторонами умов платежу дуже важливим є погодження таких 
питань: коли належить робити платіж (наприклад, до, у момент чи лише після 
поставки товару); у який спосіб має бути здійснено платіж (форма розрахунків); 
де він повинен бути здійснений. У сучасних умовах зовнішньоторговельної 
діяльності застосовується три поширені способи платежу — платіж готівкою, 
авансовий платіж та платіж у кредит. 

Під поняттям «платіж готівкою» в міжнародних розрахунках розуміють 
платіж, що відрізняється від авансового або платежу в кредит. Готівковий платіж 
означає швидкий розрахунок між продавцем і покупцем, відповідно до 
обумовлених сторонами в міжнародному договорі форм розрахунків. 

Авансовий платіж — це грошова сума чи майнова цінність, передана 
покупцем продавцю до відвантаження товару в рахунок виконання зобов’язань 
по контракту. Аванс може бути наданий в грошовій і товарній формах. Останній 
передбачає передачу імпортером експортеру сировинних матеріалів чи 
комплектуючих виробів, необхідних для виготовлення замовленого обладнання. 
Аванс в грошовій формі передбачає виплату покупцем узгоджених в контракті 
сум в рахунок платежів за умовами договору до відвантаження товару (надання 
послуг), а інколи навіть до початку виконання контракту. 

В світовій практиці авансові платежі використовуються у випадках: коли 
продавець сумнівається в платоспроможності покупця; коли політична і (чи) 
економічна обстановка в країні покупця нестабільна; при постачанні дорогого 
обладнання; при поставці товарів стратегічного призначення; при тривалих 
строках здійснення контракту. 
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Аванс може надаватися як на повну вартість, так і в вигляді певного відсотку 
від неї. Його величина залежить від мети авансу, характеру товару, його новизни, 
вартості і строків виготовлення. В світовій практиці авансові платежі зазвичай 
складають 10 – 30 % суми контракту. 

Більшість зовнішньоторговельних операцій, особливо при торгівлі машинами 
й устаткуванням, укладається на умовах кредиту, що є одним із найдійовіших 
способів підвищення конкурентоспроможності товарів і розвитку експорту. 
Платіж у кредит передбачає, що покупець оплачує суму, обумовлену в контракті, 
через певний час після поставки товару. Максимальна величина кредиту, яку 
надає продавець, як правило, не перевищує 10 % вартості капіталу покупця. 

Ефективність виконання зовнішньоторговельних контрактів залежить від 
правильного вибору форми розрахунків. Під формою розрахунків у зовнішній 
торгівлі розуміють способи оформлення, передання й оплати товаророзпорядчих 
і платіжних документів, які використовуються в міжнародній комерційній і 
банківській практиці. Основними формами розрахунків, які використовуються в 
міжнародній торгівлі, є документарний акредитив та документарне інкасо, 
банківський переказ, платіж на відкритий рахунок та авансові платежі. 

Важливим моментом при обговоренні умов платежу є вибір країни, де буде 
здійснюватись платіж. Адже значний вплив на міжнародні розрахунки має 
валютне та зовнішньоторговельне регулювання. Якщо в цих сферах є значні 
обмеження, то швидке та ефективне проведення розрахунків майже неможливе. 
Крім цього, негативний вплив на швидкість проведення міжнародних 
розрахунків має платіжна система та розрахункова дисципліна, які, наприклад у 
багатьох країнах СНД, перебувають на низькому рівні. Так, у Росії, Україні та в 
інших країнах дуже часто спостерігається ситуація, коли комерційні банки навіть 
при отриманні вчасно платіжних документів, зараховують кошти на рахунок 
своїх клієнтів зі значними затримками, що негативно впливає на розвиток 
відносин між торговельними партнерами. 

Отже, вибір фінансових і платіжних умов договорів залежить від багатьох 
чинників, зокрема, від характеру відносин між контрагентами: ступеня довіри, 
терміну співробітництва, додержання дисципліни поставок та розрахунків. 
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30. РОЗРОБКА ПРОГРАМИ МАРКЕТИНГУ 
ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ВИХОДІ 
НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК. 
Н. Фартушна 
Національний Університет харчових технологій 

В наш час різні підприємства, організації та фірми все більше усвідомлюють 
необхідність маркетингової діяльності підприємства при виході підприємства на 
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зовнішній ринок. Нажаль в Україні є типовим фактом практична відсутність 
маркетингової діяльності підприємства, а якщо і є, то вона недосконала чи не 
ефективна. На сьогоднішній день основною частиною маркетингової діяльності є 
правильно розроблена програма маркетингу підприємства, яка є необхідною 
складовою підприємства для виходіна зовнішній ринок. 

Маркетинг, має першорядне значення для успіху будь-якої фірми, припускає 
розробку загального плану — програми маркетингу для товарів і послуг фірми. 

Успіх підприємства в освоєнні ринку і закріпленні на ринку є результатом 
організації маркетингу як елемента загальної системи управління, яка в цілому 
спирається на спеціально розроблену програму маркетингу. Програма маркетингу — 
розроблений, на основі комплексних маркетингових досліджень, стратегічний план-
рекомендація виробничо-збутової і науково-технічної діяльності фірми чи 
підприємства покликаний забезпечити вибір оптимального варіанту її майбутнього 
розвитку згідно висунутій меті і стратегії в довгостроковій перспективі. 

Маркетингова програма є оцінкою того, як менеджери сприймають їхню власну 
позицію на ринках відносно конкурентів (з точно певними конкурентними 
перевагами), які мети вони хочуть досягнути, і як вони збираються досягати їх 
(стратегії), які ресурси потрібні, і які результати очікуються (бюджети), після цього 
здійснюється детальне планування і калькуляція витрат. Маркетингова програма 
передбачає планування конкретних дій з реалізації маркетингових стратегій. В ній 
оптимально поєднуються інструменти маркетингу з урахуванням конкретного 
періоду дії плану і відповідного фінансового забезпечення. Програму маркетингу 
складають на основі комплексних маркетингових досліджень і результатів оцінки 
власних можливостей фірми. 

Програму маркетингу може розглядатися у вузькому і широкому значенні. У 
вузькому тлумаченні — це документ, що визначає конкретну діяльність 
підприємства на ринку. В більш широкому значенні вона розглядається як 
безперервний процес аналізу, планування і контролю, направлений на приведення до 
більш повної відповідності можливостей підприємства вимогам ринку. 

Програму маркетингу складають на основі комплексних маркетингових 
досліджень і результатів оцінки власних можливостей фірми. Маркетингова програма 
на підприємстві може розроблятись по виробничому відділенню і з продукту. 

Програма маркетингу по виробничому відділенню повинна містити оптимізовані 
показники, які будуть враховані в плані виробництва та внутрішньофірмовому 
плануванні загалом. Таким чином, маркетингова програма по виробничому відділенню 
стає базовим документом, розробленим на основі результатів аналізу всього комплексу 
показників господарської діяльності виробничого відділення. Завдання маркетингової 
програми з продукту є розробка оптимальних техніко-економічних параметрів 
продукції, виконання багатоваріантних розрахунків ефективності виробництва і збуту 
продукції, обґрунтування необхідності і рентабельності виробництва нових (вдо-
сконалених) товарів, встановлення обсягу випуску продукту в натуральних і вартісних 
одиницях, встановлення параметрів якості щодо кожного товару з урахуванням 
запитів споживачів цільового ринку, інтегральна оцінка кожного продукту (порівняння 
витрат, ціни і прибутку), розрахунок рівня конкурентоспроможності кожного продукту 
з урахуванням присутніх на цільовому ринку конкуруючих аналогів. 

Маркетинг-мікс — комплекс заходів, які визначають позиціонування продукту на 
ринку. Зазвичай маркетинг-мікс складається з «чотирьох P»: продукту, ціни, 
комунікації та системи просування товару або системи дистриб’юції. 
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Важливим є контроль маркетингової діяльності на підприємстві. Він собою являє 
періодична, всесторонньо об’єктивно впроваджена в певній послідовності, перевірка 
маркетингової діяльності фірми і відповідності маркетингової стратегії зовнішнім 
умовам. Ревізія маркетингу є комплексним системним, неупередженим і регулярним 
дослідженням маркетингового середовища фірми, її задач стратегій і оперативної 
діяльності з метою виявлення виникаючих проблем і можливостей і видачі 
рекомендацій, що відкриваються, щодо плану дій по вдосконаленню маркетингової 
діяльності фірми. Головне призначення маркетингового контролю полягає в 
забезпеченні менеджменту результатами стратегічного і оперативної оцінки і 
поведінки організації на ринку в процесі досягнення поставленої мети. 
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31. ПРОБЛЕМИ ОПТИМІЗАЦІЇ 
ІМПОРТУ В УКРАЇНІ 
С.В. Романець 
Національний університет харчових технологій 

Сучасне входження України до світового простору спонукає до пошуку вигідних 
економічних зв’язків із іноземними партнерами. Зовнішньоекономічна діяльність, 
яка здебільшого проявляється через експорт та імпорт товарів і послуг, стає все 
більш важливою складовою у розвитку національних підприємств та організацій. 
Тому, для здійснення зовнішньоторговельних операцій, необхідно володіти 
спеціальними уміннями та знаннями, використовуючи досвід як українських, так і 
зарубіжних компаній. 

Імпорт (імпорт товарів) — купівля (у тому числі з оплатою в негрошовій 
формі) українськими суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності в іноземних 
суб’єктів господарської діяльності товарів з ввезенням або без ввезення цих 
товарів на територію України, включаючи купівлю товарів, призначених для 
власного споживання установами та організаціями України, розташованими за її 
межами [1]. 

Здійснення операцій з імпорту надає країні ряд переваг та можливостей: доступ 
до дешевших та більш якісних товарів — готових виробів, сировинних та інших 
матеріалів; наповнення ринку дефіцитними товарами або товарами, які взагалі не 
виробляються на національній території; зростання конкуренції та стимулювання 
завдяки цьому оптимізації, підвищення виробництва на національній території; 
налагодження сталих виробничих зв’язків щодо кооперування виробництва з 
інтернаціональними партнерами; розвиток технології завдяки поширенню ввезення 
наукомістких товарів. 

Основними видами українського товарного імпорту традиційно є паливно-
енергетичні ресурси, продукти нафтопереробки, сировина та продукція хімічної і 
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нафтохімічної промисловості, вироби чорної та кольорової металургії, товари 
легкої і місцевої промисловості, машинобудування, електроніка, товари харчової 
промисловості. 

За два квартали 2012 року у загальному обсязі імпорту найбільші надходження 
здійснювались з Російської Федерації — 33,2 % (палива мінеральні, нафта і продукти 
її перегонки, механічні машини, чорні метали), Китаю — 8,1 % (механічні та 
електричні машини, взуття), Німеччини — 7,9 % (механічні машини, засоби 
наземного транспорту, крім залізничного, фармацевтична продукція), Білорусі — 
5,8 % (палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки, засоби наземного транс-
порту, крім залізничного, механічні машини), США — 4,2 % (палива мінеральні, 
нафта і продукти її перегонки, засоби наземного транспорту, крім залізничного, 
механічні машини), Польщі — 3,9 % (палива мінеральні, нафта і продукти її 
перегонки, пластмаси, полімерні матеріали, папір та картон) та Італії — 2,9 % 
(механічні та електричні машини, пластмаси, полімерні матеріали) [4]. 

Збільшились імпортні поставки з Білорусі — на 50,2 %, Італії — на 44,2 %, 
США — на 33,6 %, Китаю — на 21,8 %, Польщі — на 17,9 %, Німеччини — на 
7,9 %. Поставки з Російської Федерації зменшились на 10,7 % [5]. 

Доцільно відзначити, що Україна в значних обсягах імпортує паливно-
енергетичні ресурси, що передусім пов’язано з неефективністю енергоспо-
живання в країні. Крім того, на номенклатурі вітчизняного імпорту позначається 
відставання з ряду важливих напрямків промислового розвитку. 

Проблема оптимізації імпорту не зводиться до завдання скорочення його 
абсолютних показників. Особливу небезпеку може становити зменшення імпорт-
нозалежності. Адже за самою своєю сутністю такий підхід істотно обмежує 
ринковий розвиток національного виробництва. Зокрема, в багатьох галузях 
промисловості та сільського господарства антиімпортна політика держави здатна 
забезпечити ринковий виграш за рахунок дешевої робочої сили, географічної 
близькості споживачів. Не слід забувати, що імпорт до країни є важливим 
джерелом поповнення бюджету, через оподаткування імпорту у вигляді мита, 
акцизного збору і податку на додану вартість. 

Саме тому доцільно визначити основні напрямки оптимізації імпорту в 
Україні: проведення перегляду енерго– та матеріалоспоживання; перехід на 
використання альтернативних імпортним енергоносіїв — супутнього газу, 
метану вугільних шарів, сонячної та вітрової енергії, етилового спирту; 
поширення виробництва на території України тих товарів іноземних марок, які 
характеризуються найкращими споживчими властивостями та користуються 
високим попитом; обмеження ввезення на територію України тієї продукції, яка 
заважає становленню молодих галузей обробної промисловості; запровадження 
ефективних механізмів антидемпінгових розслідувань та процедур стосовно тих 
іноземних фірм, які можуть бути звинуваченими у недобросовісній конкуренції; 
розвиток альтернативних імпортним поставкам виробництв. 
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32. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 
В МИТНІЙ СЛУЖБІ 
С.В. Коробенко 
Національний університет харчових технологій 

Митний ризик кількісна величина митного виклику у вигляді визначеної 
оцінки або ймовірності реалізації діючої або потенційної митної загрози в 
зовнішньоекономічній діяльності, митних співвідношеннях та в галузі митної 
справи з погляду усвідомленої можливості виникнення митної шкоди.[1] 

Існує цілий ряд підходів до класифікації ризиків. Слід зазначити, що наказом 
Держмитслужби України «Про затвердження Порядку розроблення профілів 
ризику» від 22 грудня 2010 р. № 1514 (із змінами і доповненнями, внесеними 
наказом Державної митної служби України від 11 січня 2012 року № 22) 
визначено класифікатор сфер ризику.[3] 

Згідно з вимогами Кіотської конвенції управління ризиком — це основний 
базисний принцип сучасних методів митного контролю, який дає можливість 
оптимально використовувати ресурси митних органів, не зменшуючи 
ефективності митного контролю, звільняє більшість зовнішньоторговельних 
операторів від надлишкового бюрократичного контролю. Процедури, що 
ґрунтуються на управлінні ризиком, концентрують митний контроль на ділянках, 
де існує найбільший ризик, даючи змогу основній масі товарів і фізичних осіб 
порівняно вільно проходити пункт пропуску на митному кордоні. [2] 

Варто зазначити, що державним органом управління, на який покладено 
функції забезпечення безпеки суспільства та захист митних інтересів України є 
Державна митна служба. Відповідно до цих завдань та на фоні активізації 
зовнішньоторговельних відносин, Держмитслужба постійно вдосконалює 
інструменти митного контролю з метою підвищення його якості. Досягнення 
такого завдання можливе лише за умови контролю саме тих вантажів і 
пасажирів, які характеризуються високим ступенем ризику щодо недотримання 
митного законодавства. Реалізація таких заходів можлива лише за рахунок 
застосування митними органами системи управління ризиками (СУР). [5] 

Інтеграція України в міжнародні організації обумовлює необхідність 
забезпечення застосування системи управління митними ризиками на належному 
рівні. Вирішення цього завдання дозволить створити сприятливі умови для 
збільшення товаропотоку, скоротити час митного оформлення, забезпечити збір 
митних платежів у повному обсязі і вивести імпортні товари з нелегального 
сектора економіки в легальний. Разом з тим, сприяння розвитку зовнішньої 
торгівлі за рахунок спрощення митних процедур не повинно сприяти зростанню 
частки тіньового сектора в сфері зовнішньоекономічної діяльності та призводити 
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до втрати його якості. Як зазначалось, основним інструментом підвищення якості 
проведення митного контролю є впровадження системи управління ризиками. 

У Концепції створення, упровадження і розвитку системи аналізу та керування 
ризиками Держмитслужби України управління ризиками визначається як система-
тична робота з розроблення та практичної реалізації заходів запобігання і мінімізації 
ризиків, методики оцінки ефективності їх застосування, а також контролю за засто-
суванням митних процедур, яка передбачає безперервне оновлення, аналіз і перегляд 
наявної у митних органах інформації. Управління ризиками доцільно розглядати як 
інструмент забезпечення митної безпеки України, що визначається як стан 
захищеності економічних інтересів держави в галузі митної справи, який забезпечує 
в різних зовнішніх і внутрішніх умовах незалежно від будь-яких загроз.[4] 
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24.6. ПІДСЕКЦІЯ МАРКЕТИНГУ 
 
Голова підсекції — проф. О.П. СОЛОГУБ 
Секретар підсекції — доц. Л.В. КАПІНУС 

Ауд. В-308 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК, 
ЯКІ ФОРМУЮТЬ СПОЖИВЧУ ЦІННІСТЬ 
ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ 
І.С. Брюхно 
Національний університет харчових технологій 

Товар — це продукт праці, який задовольняє потреби і бажання та приз-
начений для обміну. Кожен товар має багато різних властивостей. Але 
найсуттєвішими характеристиками товару вважають асортимент, якість, ціну, 
імідж, популярність, конкурентоспроможність. Розглядають 4 типи характерис-
тик, які формують споживчу вартість товару: 

1) ядро продукції; 
2) фізичні характеристики; 
3) поширені характеристики; 
4) характеристики, які пов’язані з особистісними особливостями споживача. 
На прикладі хлібобулочної продукції ДП ПАТ «Київхліб» Дослідний 

хлібозавод розглянемо маркетингову «цибулину» батону «Нива». 
Перший рівень пов’язаний з основним призначенням товару, тобто продукт 

утілює основні функціонально-корисні властивості, заради яких товар потім 
купують. Він має головні показники призначення, наприклад, для харчування. 
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Батон «Нива», як і інші хлібобулочні вироби, — традиційний харчовий продукт 
першої необхідності. Основне призначення продукту — це те, що він є основним 
елементом харчування кожної людини. 

Другий рівень — це наявність фізичних характеристик у продукті. Другий 
рівень ще називають товаром у реальному виконанні. 

Фізичними характеристиками досліджуваного продукту є колір, консистенція, 
аромат, смак, якість, упаковка. Батону «Нива» притаманний світлий колір. Якщо 
колір такого продукту не відповідає зазначеному, то продукт вважається не 
придатним до вживання. Щодо консистенції, то більшість продукції підприємства 
має пухку структуру і даному чиннику слід приділяти багато уваги. Аромат, 
притаманний хлібу, має бути без специфічних запахів. Для упакування можуть 
використовуватись як звичайні пакети, так і пакети з емблемою підприємства. 

Третій рівень — це сукупність використаних можливостей посилити товарне 
пропонування найефективнішим з погляду конкуренції способом. Розвиток техноло-
гічних можливостей сучасного виробництва свідчить про те, що нині частіше за все 
конкурують між собою не стільки самі продукти виробництва різних фірм, скільки 
додаткові переваги для покупця, які реалізуються з придбанням продукту: поставка 
та кредитування, монтаж, гарантії, після продажне обслуговування, реклама, ціна, 
зберігання, доставка. Цей рівень ще називають товар із підсиленням. 

Такий продукт як хліб не потребує виконання монтажних робіт, після 
продажного сервісу тощо. Тому мова може йти про ціну, зберігання та доставку. 

Майже завжди купуючи будь-яку продукцію, кожна людина звертає увагу на 
ціну. Не є виключенням хліб, адже ціни на нього встановлюються підприємством 
в залежності від його асортиментної політики, витрат на виробництво і збут, 
попиту на продукцію тощо. Тільки на соціальні сорти хліба ціна встановлюється 
державою. Тому цінова політика дуже часто впливає на попит незважаючи на те, 
що хліб — це продукт першої необхідності. 

Укладання хліба і хлібобулочних виробів повинне проводиться у відпо-
відності з правилами укладання, зберігання і перевозом хліба і хлібобулочних 
виробів. Хліб і хлібобулочні вироби укладають так, щоб вони не деформувалися, 
в один ряд на бічну або нижню кірку. Контейнери повинні бути чистими і 
справними. Зберігатись такий товар довго не може через свою консистенцію, але 
деякий термін для використання все таки призначений. 

Четвертий рівень продукту — це громадське визнання. Цей рівень стосується 
особливостей споживача. Хліб — традиційний харчовий продукт європейців, 
жителів Близького Сходу та представників індійських культур. Його випікають з 
тіста — перемолотого зерна (борошна), води, дріжджів (або опари). Можливі 
також й інші добавки. Зовнішню верхню частину називають скоринкою хліба, 
внутрішню — м’якушкою хліба. Це продукт першої необхідності, тому визнання 
серед споживачів він має з давніх часів. Без нього не обходиться жодне свято. 

Визначення ієрархії цінностей для покупця має суттєве значення для вдалого 
позиціювання товару на ринку. Перехід на кожний новий рівень означає 
збільшення цінності. Тому саме на рівні потенційного товару визначаються 
можливості майбутніх його доповнень та трансформацій, формуються страте-
гічні підходи до пошуку нових способів задоволення потреб споживачів. 
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2. ДОСЛІДЖЕННЯ КОМПЛЕКСУ 
ІНТЕРОВАНИХ МАРКЕТИНГОВИХ 
КОМУНІКАЦІЙ 
В.В. Вайло 
Національний університет харчових технологій 

Зі зростанням ролі маркетингу підвищилася роль маркетингових комунікацій, 
ефективні комунікації зі споживачами стали ключовими факторами успіху будь 
якої організації. Сучасний маркетинг вимагає набагато більше ніж створити 
просто товар, що задовольнить потребі клієнта. Підприємства повинні 
здійснювати комунікації зі своїми клієнтами. 

Маркетингові комунікації — двобічний процес: з одного боку, передбачається 
вплив на цільові і інші аудиторії, а з іншого — отримання зустрічної інформації 
про реакцію цих аудиторій на здійснення підприємством вплив. Обидві ці 
складові однаково важливі, їхня єдність дає підстави говорити про маркетингові 
комунікації, як про систему. 

План маркетингових комунікацій визначає цілі, аналізує можливості 
виникнення контактів та використовує елементи маркетингових комунікацій для 
поширення маркетингових повідомлень своїй цільовій аудиторії. 

Маркетингові комунікації поряд із трьома іншими складовими маркетингу є 
ключовим фактором стратегічних рішень із маркетингу. Товар, його ціна та 
спосіб розподілу несуть важливу для ринку інформацію. Всі маркетингові 
комунікативні заходи спрямовано на те, щоб надати цільовій аудиторії певну 
інформацію про товар, його ціну (знижки з ціни) та канали розподілу або 
переконати цю цільову аудиторію змінити ставлення до свого товару та 
поведінку на ринку (купувати даний товар даного підприємства). Таким чином, 
маркетингові комунікації пов’язують докупи усі складові маркетингу. 

До особливостей системи маркетингових комунікацій належить таке: якщо 
комунікації поєднують усі складові маркетинг-міксу, то реклама поєднує всі 
елементи комунікацій у єдину систему надання інформації про підприємство та 
його товари (послуги) та формування попиту на них за допомогою засобів 
масової інформації та інших носіїв інформації. 

Застосування інтегрованого підходу змінює тенденції використання 
маркетингових комунікацій: замість одного напряму надання інформації цільовій 
аудиторії про підприємство та його товари (послуги) в системі інтегрованих 
маркетингових комунікацій застосовують усі елементи, які можуть сприяти 
виконанню цілей комунікації. Такий підхід збільшує можливість отримання 
синергічного ефекту. 
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Інтегровані маркетингові комунікації допомагають створенню синергії за 
рахунок координації всіх видів комунікативної діяльності за формування 
узгоджених маркетингових повідомлень, які ефективніше та надійніше 
сприймаються та запам’ятовуються цільовою аудиторією. Узгоджені дії є більш 
дієвими, ніж незалежні та нескоординовані. 

До масових інструментів комунікацій належать: мерчандайзинг, промо-
заходи, стимулювання покупців, реклама в засобах масової інформації, зв’язки з 
громадськістю, виставки, непряма реклама тощо. 

До основних завдань інтегрованих маркетингових комунікацій віднесено: 
– цільове інформування — донесення інформації до споживача, з метою 

формування знань про підприємство чи товар, досягнення розуміння специфіки 
використання товару, отримання зворотної реакції; 

– формування іміджу — формування образу підприємства чи товару, та пози-
тивне ставлення до нього; донесення до цільової аудиторії цінностей підпри-
ємства; переконання споживача в перевагах та позитивних характеристиках 
підприємства та товару; 

– затвердження — підтвердження у свідомості споживача досягнутого 
статусу, іміджу підприємства чи товару. 

Отже, в сучасних умовах принципово змінюється завдання маркетингу, від 
якої буде залежить і вся концепція комунікацій — важливо не отримання частки 
ринку, а збереження рентабельності і збільшення капіталізації підприємства. 
Саме виконання цього завдання і буде сприяти комплекс організаційно-економіч-
них, рекламно-інформаційних та міжособистісних-комунікативних заходів під 
назвою «інтегровані маркетингові комунікації». Саме інтеграційні процеси різних 
маркетингових комунікацій формують інтегровані маркетингові комунікації як 
цілісну систему діяльності господарюючого суб’єкта, спрямовану на витяг 
максимальної економічної та соціальної вигоди з доступних поточних (а також 
перспективних) ресурсів, що синтезують різні маркетингові інструменти і 
принципи управління комунікативними процесами. 

Тому для виконання поставленої задачі необхідна щільна взаємодія різних 
підрозділів підприємств, що передбачає насамперед налагоджені комунікації 
всередині підприємства і величезний арсенал різноманітних засобів для 
створення і підтримки комунікацій зі зовнішнім середовищем. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Котлер Ф. Маркетинг / Пер. з англ. — Філіп Котлер — СПб.: Питер ком, 
1999. — 896 с. 

2. Павленко А.Ф., Вовчак А.В., Примак Т.О. — А. Павленко/ Маркетингові 
комунікації: сучасна теорія і практика — К.: КНЕУ, 2011. — 452 с. 

3. www. marketing-ua. com. 
Науковий керівник: С.О. Степанчук 

3. ТРЕЙД МАРКЕТИНГ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ 
ТА НЕОБХІДНИЙ ІНСТРУМЕНТ ПРОДАЖІВ 
Т.Д. Василько 
Національний університет харчових технологій 

Переважна більшість розуміє маркетингові цілі як діяльність, яка задовольняє 
потреби кінцевого споживача. Компанії набирають численний штат маркетологів, 
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обов’язки яких полягають у дослідженні ринків, створення реклами продукції і 
аналізі конкурентоспроможності виробників. Однак багато хто забуває про те, що 
товар проходить довгий шлях перш ніж потрапити з місць виробництва до самого 
споживача. Сучасний трейд-маркетинг створений для управління ринком, особистої 
частки ринку і, відповідно, отриманням прибутку за допомогою торгових 
посередників. Тобто маркетинг можна вважати діяльністю всіх учасників торгівлі, 
спрямованої на правильну організацію, просування товарів і послуг від виробників 
до кінцевих споживачів найвигіднішими для всіх учасників шляхами. 

Головною метою трейд-маркетингу вважається забезпечення міцного положення 
торгової марки на ринку, «проштовхування» товару через торговельні мережі до 
безпосереднього споживача. З розвитком ринку відповідно розвивається і трейд-
маркетинг, з’являються нові напрями, підходи та інструменти. 

Доведено, що мерчандайзинг є найбільш дієвим інструментом трейд-
маркетингу. Головними напрямами мерчандайзингу являються: POS-матеріали; 
викладка товару на полицях; сезонні і планові розпродажі; демонстрація та 
презентація товару в магазинах; премії для покупців; купони; конкурси, лотереї 
та ігри для покупців; присутність консультанта на місці продажу. 

З шаблонними POS-матеріалами в торговельному просторі виділитися 
складно, тому що їх використовують усі. Що сьогодні дійсно продає, так це 
інновації. Вони є кінцевим результатом креативності людини, його фантазії, 
інтелектуальної та творчої діяльності. Результат інновацій цілком традиційний і 
зрозумілий, він оцінюється швидко. Але спосіб досягнення цього результату 
повинен бути нестандартний, тоді і буде ефект. 

Вітрина — безперечно одне з найважливіших засобів позиціонування бренду 
на ринку, це потужний інструмент, що формує у споживача уявлення про 
асортимент. Професійне оформлення вітрини привертає покупців і формує імідж 
престижної продукції. Для вирішення цих питань сьогодні існує безліч 
технологій: світлові короби, об’ємні логотипи і букви, інсталяції, слайди, вінілові 
аплікації, широкоформатний друк на банерах або самоклеючій плівці. До 
цікавого прийому можна віднести використання канапе — рекламних світлових 
панелей для вітрин, які повсюди застосовується в європейських супермаркетах. 

На сьогоднішній день на сучасному ринку для привернення уваги покупців 
використовуються інноваційні інструменти трейд маркетингу. А саме: тротуарна 
графіка, яка являє собою брендовані стікери з захищеною поверхнею, що 
наклеюються прямо на асфальт перед входом в торговий центр, а також широко 
використовуються картонні муляжі з підйомними механізмами. Унікальний 
динамічний ефект привертає увагу споживачів до бренду та істотно підвищує 
результативність застосування цього виду POS-матеріалів. 

Найчастіше, саме, від мерчандайзингу залежать успіх товарів у покупців. Через 
велику конкурентність товарів мерчандайзери вдаються до різноманітних способів 
впливу на психіку споживача. Саме тому в супермаркетах так часто грає музика, це 
не випадково підібрані треки, а заздалегідь продумані композиції, які стимулюють 
людей на швидке прийняття рішень та максимізацію кількості покупок. 

Одним з найпопулярніших методів мерчандайзингу являються подарункові 
сертифікати та купони. Сенс цього прийому в тому, що покупець в якості 
подарунку купує сертифікат на певну грошову суму, який дозволяє купити 
продукцію тільки в одному магазині і тільки певної торгової марки. І якби в 
якості подарунку була грошова сума, а не сертифікат, то людина, яка отримує 
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подарунок, мала б ширший вибір і могла б купити пропозицію в будь якому 
підприємстві і будь якої торгової марки. 

Спеціалісти трейд-маркетингу постійно знаходяться в пошуку нових 
інноваційних ідей. Сьогодні недостатньо просто вивести продукцію на ринок, 
недостатньо навіть зробити її такою, що запам’ятовується. Стандартні набори 
прийомів використовують тільки аутсайдери. По-справжньому успішними 
стають лише ті компанії, які намагаються відрізнятися від конкуруючих 
організацій за численними ознаками, які постійно стимулюють купівельний 
інтерес новими пропозиціями і смаками, нововведеннями в упаковці або 
ефективними трейд-маркетинговими заходами. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Трейд маркетинг [Електронний носій]. — Режим доступу: http://vocable. 
ru/dictionary/1126/word/treid-marketing. 

2. Аdvertology [Електронний носій]. — режим доступу: http://www. 
advertology. ru/ 

Науковий керівник: О.Ф. Крайнюченко 

4. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПАТ «ЯГОТИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» 
ТА РОЗРОБЛЕННЯ НАПРЯМІВ 
ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ 
Н.О. Винарська 
Національний університет харчових технологій 

У конкурентних умовах, що склалися, забезпечення комерційного успіху 
неможливе без ефективної системи організації збуту. 

Під збутової політикою підприємства слід розуміти обрані її керівництвом 
сукупність збутових стратегій маркетингу (стратегії охоплення ринку, позицииро-
вания товару тощо.) і комплекс заходів (прийняття рішень та дій) із формування 
асортименту своєї продукції і ціноутворення, із формування від попиту й стиму-
люванню збуту (реклама, обслуговування покупців, комерційне кредитування, 
знижки), висновку договорів продажу (поставки) товарів, товародвижению, транс-
портуванні, по інкасації дебіторську заборгованість, організаційним, матеріально-
технічним та інших аспектам збуту. 

В результаті проведеного аналізу було виявлено, що ПАТ «Яготинський масло-
завод» реалізує свою продукцію на споживчому ринку через посередників (мережа 
супурмаркетів) та у власних фірмових магазинах. Значною частиною у структурі 
торгівлі підприємства займає оптова торгівля, а все інше припадає на роздріб. 

На ПАТ «Яготинський маслозавод»» виготовляється досить широкий асортимент 
молочної продукції, що розрахований на різні сегменти споживачів та різні цінові 
категорії. Враховуючи вимоги і смаки споживачів, ПАТ «Яготинський маслозавод» 
вносить корективи в свій асортимент. Наприклад, комбінат розпочав виготовляти 
продукцію ТМ «Яготинське для дітей», що дозволяє збільшити кількість споживачів, 
а також збільшити прибуток підприємства. 

Ключовий момент збутової політики підприємства — конструювання каналів 
розподілу. Щодо аналізу структури каналів розподілу ПАТ «Яготинський 
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маслозавод», то найбільша частка продукції реалізується першим каналом, далі 
іде нульовий і заключний другий канал. 

ПАТ «Яготинський маслозавод» потребує певних нововведень у здійсненні своєї 
діяльності, адже без постійного розвидку підприємство може самоліквідуватися. 
Саме тому пропонується впровадження заходу, що збільшить популярність продук-
ції ТМ «Яготинське» і, тим самим, буде ефективним засобом стимулювання збуту. 

Ефективним для ПАТ «Яготинський маслозавод» було б розміщення реклами в 
мережі інтернет. Розміщення реклами на сайтах — це один з поширених методів 
інтернет-реклами. Суть пропонованого методу полягає в наступному. ПАТ «Яго-
тинський маслозавод», як власник свого сайту, публікує на інших сайтах рекламні 
посилання або рекламні статті (огляди). Відвідувачі переходять за цими посилан-
нями на ваш сайт і отримують необхідну інформацію про діяльність компанії, її 
продукцію і т. д. Таким чином, підприємство отримує приплив відвідувачів, які в 
подальшому можуть стати споживачами його продукції. 

Сворення реклами буде проводитись на сайті: http://lifeinua. com/. На даному 
сайті реклама буде розміщуватись протягом 6 місяців. Використовуватиметься 
наскрізне розміщення банера (тобто на всіх сторінках сайту), а саме преміум 
баннер (240х350), середній баннер (490х120) та верхній баннер (990х100). 

Результати обчислень запропонованого заходу показали, що він дійсно є 
ефективним і може бути рекомендованим до впровадження. Капітальні витрати 
не є дуже значними і вони виправдовують себе за досить невеликий проміжок 
часу. Розрахунки проектних значень основних показників роботи підприємства 
довели, що впровадження запропонованого заходу покращує результати роботи 
ПАТ «Яготинський маслозавод», сприяючи поліпшенню фінансових результатів 
діяльності підприємства. 
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Маркетинг ресторанних послуг — це процес пошуку і використання 
підприємством найбільш вигідних ринків ресторанних послуг з урахуванням 
реальних потреб клієнтури. Прийняттю ефективних маркетингових рішень в 
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сфері ресторанного бізнесу передують маркетингові дослідження. На їх основі 
складається чіткий план дій. Повноваження виконавців чітко розмежовуються, 
ставляться конкретні завдання і терміни їх виконання. Директор з маркетингу 
забезпечує розробку комунікаційної політики. Визначаються її цілі, бюджет, 
план проведення рекламної компанії, програма дій, де розписано основні заходи 
із просування послуг ресторану. 

До актуальних проблем сучасних підприємств сфери ресторанного бізнесу 
відноситься утримання постійних клієнтів. По цій причині ресторатори постійно 
удосконалюють меню та часто організовують різноманітні акції, спрямовані на 
посилення інтересу клієнта до послуг конкретного ресторану. За результатами 
маркетингових досліджень, останнім часом суттєво зріс інтерес споживачів до 
страв, де зберігається натуральний смак продукту (рибу та м’ясо зараз не 
маринують), та до страв-гриль. Виходячи з цього, доцільно внести зміни в меню 
ресторанів. Зокрема, можна запропонувати в якості супроводу до основного 
блюда салат-мікс, соус до м’яса або лимон до риби. Для приготування страв-
гриль слід придбати відповідне обладнання. 

В наш час для забезпечення високої конкурентоспроможності ресторану одних 
тільки високоякісних страв недостатньо. Слід докласти додаткові зусилля для 
привернення уваги споживачів до ресторанних послуг нашого підприємства. 
Зокрема, для стимулювання продажу страв-гриль ресторану можна провести акцію, 
відповідно до якої всі страви-гриль (риба, баранина тощо) продаватимуться за 
фіксованою ціною. Остання не має залежати від закупівельної ціни і повинна 
забезпечувати певний прибуток ресторану, хоча для деяких пунктів меню 
ресторанна націнка має бути суттєво знижена. В цілому, для будь-якого ресторану, 
незалежно від того, до якої категорії він відноситься (елітний, швидкого харчування 
тощо), є вкрай важливим сформувати свій контингент постійних клієнтів. До нього 
можуть входити, наприклад, працівники офісів, що знаходяться в радіусі 200 метрів 
від ресторану. Для привернення уваги даної групи споживачів доцільно приносити в 
офіси меню та робити для них знижки. Крім того, постійними клієнтами ресторану 
мають стати люди, які живуть в радіусі двох кілометрів від ресторану. 

Місцезнаходження ресторану залежить від того, хто є цільовою аудиторією. 
Заклади швидкого харчування доцільно розміщувати в місцях із великим 
потоком перехожих (наприклад, біля станцій метро), елітні ресторани — в 
діловому центрі міста або в місцях проживання осіб із високим рівнем доходів. 
Якщо цільовою аудиторією виступають студенти, то ресторан доцільно 
розмістити неподалік від місця їх навчання або ж розповсюджувати рекламу 
ресторану у ВУЗах. Обслуговуючий персонал ресторану може бути залучений до 
просування його послуг (персональний продаж). Правильно зроблена пропозиція 
офіціанта спробувати певну нову страву чи його рекомендації стосовно 
складання замовлення можуть суттєво вплинути на просування нового продукту. 

Маркетинг готельних послуг — це процес їх розробки, просування і реалізації, 
спрямований на виявлення та задоволення специфічних потреб споживачів. 

На сьогоднішній день на ринках готельних послуг більшості розвинутих країн 
переважають великі мережі готелів. З метою виживання невеликі підприємства 
готельного бізнесу вживають наступні заходи: 

– інвестиції в спеціалізовані канали; 
– демонстрація готелю у Інтернеті (необхідно відстежувати, щоб на сайті була 

представлена найсвіжіша інформація про готель, в т. ч. про його унікальні риси); 
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– співпраця з компаніями, які організовують екскурсії і володіють ресторанами; 
– забезпечення різних варіантів бронювання номерів; 
– заохочення лояльності (доцільно надавати десятивідсоткову знижку для 

клієнтів, які бронюють номер безпосередньо через сайт компанії, що є дешевшим 
за використання посередницьких послуг туристичних операторів); 

– використання засобів прямого маркетингу; 
– використання соціальних мереж для спілкування із постійними клієнтами. 
В цілому, для невеликих сучасних готелів є характерними жорсткий контроль 

комунікаційної політики, пристосування під клієнта та диференціація. 
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6. ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ 
ТА РОЗВИТКУ CELEBRITY 
МАРКЕТИНГУ У СФЕРІ PR 
Л.М. Ворона 
Національний університет харчових технологій 

На сьогоднішній день досить рідко PR-акції, презентації, прес-конференції, 
вечірки, виставки, фестивалі та інші події проходять без участі знаменитостей. 
Компанії все частіше залучають до співпраці вітчизняних і зарубіжних зірок, 
вважаючи, що це допоможе в просуванні товару або послуги на ринок. Але питання 
ефективності дорогої практики сelebrity-маркетингу залишається відкритим. 

Celebrity Marketing — це рекламно-маркетингова технологія, що 
використовується для позиціонування і просування брендів і послуг із 
залученням в рекламні кампанії відомих і популярних осіб-селебриті (актори, 
співаки, спортсмени, телеведучі та ін). Даний маркетинговий інструмент 
зарекомендував себе як ефективний і активно застосовується в останні роки на 
українському ринку. Це явище пов’язане з тим, що вітчизняний рекламний ринок 
почав розвиватися значно раніше PR-ринку. 

Компанія найчастіше залучає даний маркетинговий інструмент з цілями 
підвищення рівня продажів та пізнаваності рекламованого бренду, а також створення 
його певного іміджу та лояльного до нього відношення з боку споживачів. Та не 
дивлячись на досить високу вартість, реклама в якій задіяні зірки не завжди 
приносить позитивних емоцій потенційному покупцеві. Опитування споживачів 
показали, що участь селебриті, безсумнівно, запам’ятовується (незважаючи на те що 
часто знаменитості привертають увагу лише до ролику, а не до продукту), але 
головним критерієм для перегляду ролика або вибору товару залишається те, щоб 
зірки рекламували товари, які б відповідали їх іміджеві, а не все що тільки їм 
запропонують, за високу винагороду. 
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Дослідження, проведені експертами українського агенства BBDO Group, 
показало, що 63 % споживачів ставляться негативно до промоушену зі 
знаменитостями. 20 % — скоріше позитивно, і решта 17 % — дуже позитивно. При 
цьому 49 % респондентів упевнені, що нічого б не змінилося, якби зірок прибрали з 
реклами, 16,5 % припустили, що продукти стали б менш пізнаваними. А 28 % 
опитаних вважали, що продукт стане менш привабливим без відомої людини. Але 
найцікавіше те, що 10 % респондентів заявили, що з відходом VIP — персони з 
реклами продукти б стали ближче, так як звичайні люди в рекламі викликають 
більше довіри. Тим не менше сelebrity-маркетинг вважається спеціалістами PR, 
одним з найефективніших з поміж інших маркетингових інструментів. 

Використання селебриті у своїй рекламі найчастіше розглядається як частина 
комунікаційної стратегії, як, наприклад, це відбувається в компаніях МТС, 
L’Oreal, і т. п. Також іноді компанії використовують знаменитостей для виходу з 
кризи або відновлення репутації бренду. Зірка підтримує лояльність поточної 
аудиторії або відносно швидко конвертує нову. 

Якщо говорити про плюси і мінуси використання знаменитостей, то до плюсів 
можна віднести увагу і інтерес; роки стійких позитивних асоціацій за спиною цієї 
самої зірки і елемент брендування. Залучаючи до реклами ньюсмейкерів, компанія 
економить час, оскільки пізнаваність бренду досягається швидше, а також 
переносить позитивне ставлення цільової аудиторії до зірки — на марку, що 
просувається. Мінусами використання VIP персон можуть бути неоднозначність 
сприйняття цільовою аудиторією її образу, непередбачуваність поведінки 
знаменитості (у випадку скандалу негативні емоції аудиторії переносяться на бренд), 
переваги цільової аудиторії стосовно зірок змінюється досить швидко. 

Даний маркетинговий інструмент іноді несе і ризиковий характер, а саме форс-
мажорні ситуації коли зірка — герой реклами або особа компанії — раптово вмирає, 
що може мати різні наслідки: наприклад, зовнішню рекламу банку «Траст» за 
участю Володимира Турчинського довелося терміново знімати, а от коли пішла з 
життя британська співачка Емі Вайнгауз, колекція одягу Fred Perry, обличчям якої 
вона була, отримала особливу популярність, відмінну від тієї, що була при її житті. 

Найбільш поширеною сферою використання сelebrity є спорт-маркетинг. Марке-
тологи спортивних товарів прив’язують імідж своїх брендів до успіху, результату 
конкретних спортсменів або просто до масштабу конкретної спортивної особистості. 
Прив’язка до результату будує асоціації «результат спортсмена» — бренд як на 
раціональному, так і на емоційному рівнях. Прив’язка до особистості працює на ріст 
знання і іміджу бренду, вибудовуючи зв’язок з атрибутами лідерства, сили і так далі. 

Український ринок спортивних товарів стає швидкозростаючим ринком, тому 
використання для нього спортивних селебриті швидко прижилося. Ще на 
початку 2000-х років кілька брендів побудували основу іміджу, використовуючи 
спортивні знаменитості. Найбільш яскравий приклад — програма спонсорства 
пивного бренду «Чернігівське» та братів Кличків у 2002 – 2005 роках. 

Безперечно одне — ряд українських брендів зробив якісний ривок до лідерства, 
ефективно використовуючи знаменитостей. А переможців, як відомо, не судять. 
Особливо якщо після ривку починалося якісне і стабільне зростання бренду. 
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7. ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ 
ПОЗИЦІЙ ПАТ ПБК «СЛАВУТИЧ» 
НА РИНКУ 
Н. Єрошина 
Національний університет харчових технологій 

Для підприємств, які діють на території України в умовах поглиблення 
ринкових відносин, особливої важливості набуває проблема розробки його 
маркетингової стратегії та визначення стратегічних напрямів розвитку. Перш за 
все підприємству для формування ефективної маркетингової стратегії необхідно 
визначити та оцінити його конкурентні позиції. Конкурентна позиція — це 
порівняльна характеристика основних параметрів фірми щодо лідируючого 
конкурента. Конкурентну позицію підприємства можна розглядати і як місце 
корпорації на ринку товарів і послуг, які вона виробляє. Вона визначається 
цінами, за якими підприємство реалізує свою продукцію; географічними межами 
збуту; якістю товарів, які воно виробляє, чи послуг, які надає; вартісною 
структурою продукції; репутацією серед суб’єктів ринку тощо 

Оцінка конкурентної позиції фірми необхідна для того, щоб розробити заходи 
щодо підвищення конкурентоспроможності, здійснити вибір партнера для 
організації спільного випуску продукції, залучити кошти інвестора в перспективне 
виробництво, скласти програму виходу підприємства на нові ринки збуту тощо. 

Підприємство — ПАТ ПБК «Славутич» — розглядалося як відкрита система, 
успіх якої залежить від того, наскільки вдало воно пристосовується до зовнішнього 
оточення, чи зуміє вчасно розпізнати загрози для свого існування, наскільки точно і 
правильно визначить своє місце на ринку і напрями подальшого розвитку. 

Спочатку визначалися цілі і наміри основних конкурентів. Цей аналіз дав 
можливість з’ясувати, хто є основними конкурентами підприємства, які їх майбутні 
цілі, яку вони застосовують поточну стратегію щодо товарів, цін, збуту та 
просування продукції, які мають наміри на майбутнє, наскільки конкурент 
задоволений ситуацією, яка склалася на ринку, які можливі дії збирається вчинити. 

Основними конкурентами для ПАТ ПБК «Славутич» є такі великі виробники 
як: САН ІнБев Україна, ПАТ «Оболонь» та група заводів «Сармат». На них та 
Carlsberg Group припадає близько 95 % усіх продажів на ринку. 

Наступним кроком була оцінка сильних та слабких сторін. ПАТ ПБК «Славутич 
має такі сильні сторони: високий рівень кваліфікації та підготовки персоналу, 
великий досвід діяльності на ринку, гарно налагоджену функціональну систему 
управління з досить глибоким розподілом праці, високий рівень розвитку комплексу 
маркетингу, наявність жорсткої виробничої дисципліни у колективі, високу 
конкурентоспроможність. 

Що ж стосується слабких сторін компанії, то до них можна віднести брак 
коштів на розробку та впровадження нових технологій, неможливість досить 



 688 

швидкого пристосування до змін у податковому законодавстві, певну циклічність 
діяльності, нерівномірність отримання прибутків. 

Далі оцінювалася частка ринку підприємства, оскільки вона відображає основні 
результати конкурентної боротьби підприємства, можливість компанії впливати на 
об’єм і структуру попиту та пропозиції, ціни та динаміку ринку. Розраховувалися 
такі показники: частка ринку за обсягом продажу в натуральному та вартісному 
виразі, в окремому сегменті, відносна частка ринку, частка ринку стосовно трьох 
основних конкурентів та лідера. Дослідження показали, що ПАТ ПБК «Славутич» 
займає одне з провідне місць на ринку пива України, з кожним роком збільшуючи 
свої обсяги виробництва та продажу. Однак зменшення ринкової частки фірми 
пояснюється такими явищами, як зростання цін на ресурси, несприятливі погодні 
умови, зростаюча інфляція. Але впровадження деяких інноваційних проектів 
дозволили збільшити показники продаж і ринкову частку підприємства. 

Заключним етапом була оцінка та порівняння позиції підприємства з позицією 
пріоритетного конкурента. Для ПАТ ПБК «Славутич» доцільним буде порів-
няння своїх конкурентних позицій з позиціями підприємства, яке впродовж 
декількох років є лідером на ринку пива України — «САН ІнБев Україна». 

За результатами дослідження, конкурентна позиція ПАТ ПБК «Славутич» 
оцінюється як сильна (4 бали), позиція компанії «САН ІнБев Україна» — лідируюча. 

Але при відносно стабільній ситуації, конкурентна боротьба між ПАТ ПБК 
«Славутич» та компанією «САН ІнБев Україна» не припиняється. Вона лише 
набуває нових форм. ПАТ ПБК «Славутич» намагається наблизитися до лідера 
галузі, тому вживає заходи щодо виведення на ринок нових оригінальних сортів 
пива, розвитку окремих якісних сегментів. Все це допомагає ПАТ ПБК 
«Славутич» посилювати свої конкурентні позиції на ринку. 
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8. АНАЛІЗ РИНКОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ 
ПРАТ «КЗБН «РОСИНКА» 
Л.В. Коношенко 
Національний університет харчових технологій 

Будь-яка компанія повинна вміти виявляти свої ринкові можливості. Фірмі 
може здатися, що її ринкові можливості обмежені, але це лише підтверджує 
невміння побачити майбутнє і усвідомити свої сильні сторони. Вона може зай-
нятися виявленням нових можливостей, використовуючи сітку розвитку товару і 
ринку (матриця І. Ансоффа). 

За допомогою даної матриці можна розглянути такі варіанти розвитку: 
– Більш глибоке проникнення на ринок. 
– Розширення меж ринку. 
– Розробка товарів. 
– Диверсифікація. 
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Більш глибоке проникнення на ринок. Реалізувати цю стратегію можливо 
шляхом здійснення низки заходів: 

– Створення подарункових наборів. Зазвичай, жоден святковий стіл не 
обходиться без смачної води. Якщо завод створить подарункові набори, у які 
ввійде 10 одиниць будь-якого товару, які будуть разом коштувати на дві гривні 
дешевше, ніж окремий продаж і дешевше, ніж продукція конкурентів, то 
споживач обере без вагань продукцію «КЗБН «Росинка». 

– Проведення конкурсів, лотерей та аукціонів. Це дасть можливість «КЗБН 
«Росинка» здійснити стимулювання споживачів, що призведе до збільшення 
обсягів продажу товарів. 

– Продаж товарів за купони, які будуть вкладені у популярні видання. За 
статистикою, близько 80 % населення читає періодичні видання. Якщо вкласти 
туди купони, наприклад, на суму 15 гривень для купівлі солодкої чи мінеральної 
води, а у дитячих виданнях — купони на купівлю соку, то це певним чином 
стимулює споживачів. До води об’ємом 2 літри додавати пакетик соку для дітей. 
Така пропозиція зацікавить споживачів і вони будуть і надалі шукати в 
улюблених виданнях такі купони. 

Розвиток товару. Ця стратегія може передбачати проведення таких заходів: 
– Розроблення рецептури напоїв для людей з цукровим діабетом. Саме «КЗБН 

«Росинка» таким чином задовольнить потреби таких людей і здобуде попу-
лярність у цієї категорії споживачів. 

– Створення нових напоїв для молоді. Це можуть бути напої екзотичної серії, 
які будуть продаватися у яскраво оформлених пляшках місткістю 0,5 л. 

– Розроблення нових смаків «Капри — Зонів» на основі національних українсь-
ких фруктів. Споживач буде впевнений, що якщо фрукти, які використовуються для 
виготовлення соку, вирощують у нашій місцевості, то це продукт — корисний. 

– Виробництво соків для дітей віком від 1 року. Це дасть можливість залучити 
новий ринковий сегмент. 

Розширення меж ринку. Освоїти нові ринки з існуючим товаром можна таким 
шляхом: 

– Відкрити стилізований магазин на вул. Хрещатик. Мешканців і гостей міста 
зацікавить такий магазинчик, де за нижчими цінами, ніж у конкурентів, можна 
придбати напої. 

– Реалізувати солодкі напої у ресторанах швидкого харчування «Печена 
картопля» та «Пузата хата». Безліч споживачів щодня відвідують подібні 
заклади. Так як після прийому іжі хочеться її чимось запити, то напої «КЗБН 
«Росинка» прийдуться до смаку. 

– Укласти договір постачання мінеральної води до Верховної Ради України. 
Це значно підніме рейтинг заводу, адже, побачивши мінеральну воду «Софія 
Київська» на засіданні уряду, споживач теж купуватиме собі саме таку воду. 

Диверсифікація. Диверсифікувати свою діяльність можливо вживанням таких 
заходів: 

– Виготовлення упаковок для соків. Це частково зменшить залежність від 
постачальників упаковки. 

– Видання дитячих розмальовок, де всі напої — це казкові герої. Це приверне 
увагу дитячої аудиторії до продукції заводу. 

– Пошив фірмових вітровок разом з Оксаною Караванською. Таким чином можна 
привернути увагу до основної продукції заводу світових модників і модниць. 
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– Виготовлення сувенірних магнітів на холодильник. Їх можна запропонувати 
відвідувачам екскурсій по заводу. 

Отже, аналіз ринкових можливостей допоможе виявити сильні сторони 
підприємства, а також використати його можливості. 
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9. ОЦІНЮВАННЯ МАКРОСЕРЕДОВИЩА 
ПАТ «ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ 
СИРОРОБНИЙ КОМБІНАТ» 
ЗА ДОПОМОГОЮ PEST-АНАЛІЗУ 
Н.О. Костюченко 
Національний університет харчових технологій 

Кожне підприємство існує на ринку не ізольовано. На його діяльність 
впливають законодавчі акти, митні тарифи, лояльність місцевих та державних 
органів влади, взаємини із ЗМІ, політична ситуація в країні та за її межами. Всі ці 
фактори становлять маркетингове макросередовище. Це ті фактори, які під-
приємство не може контролювати. Найбільш ефективно підприємство працював-
тиме тоді, коли проводитиметься детальне вивчення тих факторів впливу 
маркетингового макросередовища, що несуть для підприємства найбільшу 
шкоду, а діяльність маркетологів буде спрямована на їх попередження, або ж, у 
крайньому разі, на підготовку до їх можливих наслідків. 

Для дослідження маркетингового макросередовища ПАТ «Звенигородський 
сироробний комбінат» скористуємося таким маркетинговим інструментом, як 
PEST-аналіз. PEST-аналіз — це маркетинговий інструмент, призначенням якого є 
виявлення політичних, економічних, соціальних і технологічних аспектів зовніш-
нього середовища (макросередовища), які впливають на бізнес підприємства. 
Даний аналіз здійснювався за допомогою експертів — маркетологів ПАТ 
«Звенигородський сироробний комбінат», які добре орієнтуються в політичній 
ситуації в країні, знають тенденції розвитку економіки і НТП, оцінюють 
соціальні процеси, які відбуваються у суспільстві. 

Серед економічних чинників досліджувався вплив таких показників, як рівень 
економічного розвитку, добувні природні ресурси, рівень розвиненості конкуренції, 
структура населення, рівень освіченості робочої сили, розмір заробітної плати та ін. 

Враховуючи соціально-культурні чинники маркетингового макросередовища, 
підприємство звертає увагу на те, що суспільство складається з груп людей, які 
мають різні культурні характеристики. Культурні цінності навряд чи можна змінити, 
тому підприємство намагається сприймати їх як об’єктивну реальність і враховувати 
це у своїй діяльності. Прогнозування змін вказаних факторів дозволяє підприємству 
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передбачати зміни очікувань у суспільстві в цілому чи окремих його верств або груп 
і почати дії щодо покращання їх обслуговування порівняно з конкурентами. 

Політичні фактори розглядаються для того, щоб з’ясувати, як саме законо-
давство, рішення урядових установ та впливових груп населення через митні тарифи, 
податкову систему, закони та нормативні акти, політична стабільність або ж 
політичні конфлікти позначаються на життєдіяльності підприємства. Об’єднання 
споживачів, екологічні організації дедалі активніше впливають на прийняття рішень 
щодо умов існування підприємства, обумовлюючи свою позиції з точки зору 
регіональних, екологічних та інших життєво-важливих інтересів населення. 

Отримана інформація дозволяє підприємству скласти загальну картину політич-
ного становища в країні, розробити прогноз його розвитку на перспективу і створити 
власні механізми пристосування до навколишнього середовища. 

Оцінка технологічних факторів надає можливість використовувати при виго-
товленні молочної продукції сучасні ефективні технології, а також значно розши-
рити спектр можливостей фірми для просування товарів через засоби телекому-
нікації. До того ж, керівництво підприємства, розробляючи стратегію розвитку, 
може визначити, які фактори в технологічному зовнішньому середовищі можуть 
у майбутньому зруйнувати організацію. 

Проведені дослідження макросередовища ПАТ «Звенигородський сироробний 
комбінат» свідчать про те, що найбільший вплив справляють на підприємство 
економічні чинники (32 %). Серед чинників економічного середовища великий 
позитивний вплив мають низький рівень безробіття, достатня місткість ринку та 
створення зони вільної торгівлі з ЄС. 

Інші по значущості впливу є соціально-культурні чинники (24 %). Серед них 
найбільший позитивний вплив має фактор ставлення до свого здоров’я. 

Відповідно третє місце займають одночасно два чинники макросередовища: 
політичне (22 %) та технологічне (22 %). Серед цих чинників найбільший вплив 
на підприємство мають такі фактори, як рівень законодавчої бази, законодавча 
стабільність, рівень інвестицій в галузі та асигнування в наукові розробки. 

Аналіз і оцінка факторів маркетингового макросередовища дає підприємству 
змогу своєчасно виявити ті групи чинників, фактори яких негативно впливають 
на його діяльність і адаптуватись до їх умов. А також виокремити ті чинники, 
умови яких підприємство може використати для досягнення своїх цілей. 
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М.В. Кочмарук 
Національний університет харчових технологій 

Сучасний ринок перенасичений різноманітними товарами та послугами, які 
мають однакові споживчі властивості та функціональне призначення, тому в 
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боротьбі за покупця вирішальним є не стільки сам товар, скільки його вдале 
позиціонування на ринку та вирізнення серед товарів-конкурентів. Суть позиціо-
нування полягає в тому, аби виділити найбільш перспективну саме для даного 
товару групу споживачів і знайти найефективніші методи впливу на неї за 
допомогою різноманітних заходів та прийомів. Для вдалого позиціонування 
потрібно, перш за все, чітко диференціювати свій товар, тобто виділити ті ознаки, які 
відрізняють його від суміжних товарів і завдяки яким він може бути більш цінним 
для потенційних споживачів. Встановлено, що зазвичай підприємства акцентують 
увагу на таких особливостях товару: цінність, характерність, переваги, наочність, 
доступність, прибутковість та захищеність від підробок. 

Віддзеркаленням стратегії позиціонування у рекламній стратегії є слоган 
рекламної кампанії. Вдалий слоган привертає увагу потенційних покупців та 
стимулює процес купівлі даної продукції, підкреслюючи конкурентні переваги 
товару. Щоб слоган був вдалим, перед його створенням спочатку чітко 
формулюють певне завдання, яке повинно бути досягнуте з його допомогою. Це 
завдання і є відображенням позиціонування товару у рекламному слогані, воно 
показує, які асоціації девіз повинен викликати у потенційного споживача, аби 
стимулювати його до купівлі рекламованого товару. 

Визначено, що для більшої ефективності слогану має бути чітко окреслена 
група споживачів, для яких призначений даний товар, щоб було зрозуміло, які 
мотиви потрібно використовувати та на що потрібно наголошувати при 
створенні рекламного девізу. Це дуже важлива умова, адже, наприклад, 
сприйняття чоловіків відрізняється від жіночого, а погляди підлітків кардинально 
різняться від поглядів людей у зрілому віці і, тим паче, від людей літнього віку. 

Найвдалішими можна вважати слогани, які змогли «заволодіти» простими 
словами. В такому випадку потенційний покупець, почувши слова зі слогану у 
будь-якому місці, навіть коли вони не мають відношення до даної продукції, 
першою асоціацією, яка у нього виникає, є рекламована продукція. На наш 
погляд, прикладами вдалих слоганів є такі: «МакДональдс» — «Я це люблю!», 
«Рошен» — «Солодкий знак якості». «МакДональдс» використав ще один 
елемент, який підсилив ефект слогану — це музичний супровід, який 
взаємозалежно пов’язаний зі слоганом і з самим брендом. 

Але іноді використання простих слоганів не є ефективним і не викликає 
жодних асоціацій, як це сталося з слоганом торгової марки «Нескафе» — «Все на 
краще». Ці слова також усім відомі, але ніякої асоціації з кавою «Нескафе» вони 
не викликають. 

Іноді сам слоган може бути у вигляді пісні, що неминуче привертає увагу. 
Найяскравішим прикладом є реклама ТМ «Містер Мускул», адже усім, хто хоч 
раз бачив рекламний ролик, вкарбувалася в пам’ять пісенька «Містер Мускул 
веселіше, прибирати вдвічі швидше. Містер Мускул!». 

Виділено декілька напрямів, які застосовують для створення слоганів. Перш 
за все це акцент на почуттях споживачів, тобто головне завдання слогана в 
даному випадку — примусити покупця звернути увагу не на бренд, а на 
задоволення, яке буде отримане при виборі даного продукту. Яскраво підкреслює 
даний напрям слоган «Баунті — райська насолода». В даному випадку був 
застосований прийом гіперболи, тобто явне та навмисне перебільшення користі 
від вживання саме цієї продукції. Також досить дієвим та часто застосовуваним 
напрямком є заклик до дії. 
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Метою будь-якої рекламної кампанії є збільшення продажів, і ніщо не 
підкреслює це краще, ніж закликаючий слоган. Звичайно, заклик формується у 
завуальованій формі з урахуванням притаманних саме цьому товару мотивів. 
Також важливо врахувати інтереси та потреби сегменту, якому призначена 
продукція. Найяскравіше даний напрям окреслюється в слоганах косметичної 
продукції («Гарнієр» — «Подбай про себе» або «Лореаль» — «Ти цього варта»). 
Наведені слогани в комбінації з образами красивих актрис з рекламних роликів 
спонукають жінок звернути увагу на свою зовнішність та розвивають прагнення 
удосконалити її. Часто застосовують патріотичні мотиви, які напрочуд ефективно 
використала ТМ «Оболонь», створивши слоган «Пиво твоєї Батьківщини». 
Наголошення на патріотичності — це вдале позиціонування саме для пива, адже 
часто його вживають спортивні вболівальники під час перегляду спортивних 
змагань, а пиво з таким слоганом тільки підкреслює їх патріотичний настрій. 
Ефективність слогана залежить і від того, наскільки він відповідає параметрам 
сприйняття, в центрі яких знаходяться потреби і стереотипи цільової аудиторії. 
Так, у рекламі пива «Золота бочка» фігурує фраза «Треба частіше зустрічатися», 
що служить нагадуванням про радість зустрічі з друзями. 

Отже, можна зробити висновок, що слоган — важливий елемент стратегії 
позиціонування товару, тому до його створення потрібно відноситись виважено. 
Найважливіше при створенні слогана — знайти вірні «точки дотику» з 
потенційними покупцями, тобто вибрати такий напрям та сполучення слів, щоб 
слоган був найбільш зрозумілим та доступним цільовій аудиторії. 

Науковий керівник: Н.П. Скригун 

11. МЕРЧАНДАЙЗИНГ ЯК ЗАСІБ 
ПРОСУВАННЯ ТОВАРІВ 
НА СПОЖИВЧОМУ РИНКУ 
Р.О. Маяк 
Національний університет харчових технологій 

Роль мерчандайзингу в організації торговельного процесу досліджена в робо-
тах таких вчених-економістів, як Лазуткіна А.В., Діброва Т.Г., Канаян К. і Ка-
наян Р. та інших. 

Існують різні підходи до визначення поняття «мерчандайзинг». Це можна 
пояснити тим, що кожен зі складових торговельного процесу — виробник, 
дистриб’ютор, роздрібний торговець і кінцевий споживач — визначають зміст 
цього поняття на власний розсуд. 

Тобто поняття «мерчандайзинг» містить в собі усі форми діяльності компанії, 
пов’язані з товаром у місцях продажу, а саме: 

візуальний мерчандайзинг — планування торговельного залу, вивіска, інтер’єр, 
торговельне обладнання, розміщення товару та розміщення рекламних матеріалів); 

товарний мерчандайзинг — облік поставок товару, розрахунок товарного запасу 
за асортиментними групами, розташування товару за ціновими категоріями). 

Виходячи з цього, мерчандайзинг — це одна з технологій торговельного 
маркетингу, комплекс маркетингових заходів та прийомів, що спрямовані на 
вдосконалення пропозиції товарів в місцях роздрібної торгівлі та мають на меті 
максимізацію обсягів продажу товарів кінцевим споживачам, підняти рентабель-
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ність торгових площ за рахунок найбільш вдалого розміщення товару та 
створення атмосфери відповідного інформування. 

Комунікаційними функціями мерчандайзингу є: 
1) Оптимальне розміщення товарів — покупець повинен мати можливість без 

зайвих зусиль побачити в магазині весь асортимент товарі, що пропонується. 
2) Полегшення пошуку товару — (стимулює здійснення покупки) організація 

спеціального розміщення товарів на полицях, наприклад, окремі блоки для 
одного бренду, за розміром, за упаковкою, відповідно до комунікаційних завдань 
компанії, власників брендів. Забезпечення вільного та зручного пересування 
покупців торговельним залом, можливість розгледіти та обрати продукцію. 

3) Посилення мотивації покупців за рахунок застосування спеціальних засобів — 
вибір та розміщення торговельного устаткування, викладка товару, розміщення POS 
та інших маркетингових комунікацій в місцях продажу. 

Організація торговельного залу — одна з головних комунікаційних функцій 
мерчандайзингу. Головне завдання проектування та організації торговельного 
залу — зробити його зручним та привабливим для покупців, забезпечити 
раціональне використання площ для досягнення запланованого рівня товарообігу 
та прибутку, оптимізувати здійснення усіх торговельно-технологічних операцій. 
Реалізація комунікаційних функцій торговельного залу розпочинається з 
організації входу та виходу з магазину. Розташування торговельних відділів, 
розміщення торговельного устаткування та викладка товарів у торговельному 
залі є важливим засобом стимулювання збуту. 

Важливим аспектом впливу на покупців є також створення атмосфери в 
магазині. Для цього використовують різноманітні візуальні компоненти, 
освітлення, кольори, аромати, музичне супроводження. 

Одним з найважливіших засобів маркетингових комунікацій в місцях продажу 
є спеціальні рекламні матеріали POS (від англ. Point of sales — місце продажу). 
Це спеціальні матеріали та конструкції, які застосовують для рекламної 
підтримки марки у місці продажу. 

Рекламні матеріали в місцях продажу виконують наступні функції: локалізації — 
вказують на розташування торговельної точки, місця продажу, де можна знайти 
певний товар; інформування — підтверджують наявність марки/товару в 
конкретному магазині; орієнтування — допомагають покупцю в пошуках товару; 
мотивування — спонукають споживачів до здійснення покупки; експонування 
товару — привертають додаткову увагу до місця розташування товару. 

Вдале планування й правильний розподіл залу на торговельні зони, вибір 
асортименту, який буде відповідати потребам покупців і призначення відповідних 
відділів і секцій, закріплення за ними ділянок відповідно до поведінки покупців, 
атмосфера магазина й ряд інших факторів неодмінно повинні бути орієнтовані на 
скорочення часу, який буде затрачуватися на пошуки запланованих товарів, щоб 
визволити його для здійснення незапланованих покупок і неквапливого вивчення 
товарів попереднього вибору. 
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12. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ 
ВИМІРЮВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ 
МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ 
Ю.В. Молдаховська 
Національний університет харчових технологій 

Інтеграція дозволяє досягнути підвищення ефективності комунікацій, 
зміцнення прихильності клієнтів торгової марки фірми, посилення впливу на 
маркетингову комунікаційну програму і забезпечення сумісності з глобальними 
маркетинговими програмами. При цьому роль комунікаційного впливу 
актуалізується тільки за наявності якісного, доступного товару, що задовольняє 
потреби цільової аудиторії. [2]. 

Основна відмінність між інтегрованими маркетинговими комунікаціями (ІМК) та 
традиційними, функціонально-орієнтованими комунікаціями, в тому, що ІМК 
комплексно впливають на кінцеву поведінку кожного конкретного представника 
цільової аудиторії. Це не означає, що функціональні комунікації, такі як: реклама, 
засоби стимулювання збуту, директ-маркетинг і зв’язки з громадськістю, не 
впливають на поведінку споживачів. Головна відмінність в тому, що ІМК плану-
ються, розробляються, виконуються і оцінюються з впливом на поведінку одного 
конкретного споживача, а саме на процес прийняття рішення про покупку зараз або в 
майбутньому [1]. Концепція ІМК базується на аналізі споживача і його поведінки на 
ринку. Тобто, вихідна позиція ІМК має не тільки вибудовуватися навколо 
споживача, але й відображати способи сприйняття цим споживачем запропонованих 
йому продуктів та послуг та різні типи процесів покупки. ІМК формуються в 
залежності від поведінки та сприйняття споживачами іміджу підприємства. 

ІМК промислового підприємства базується на наступних принципах [3]: 
1. ІМК починаються з виявлення споживчих очікувань, сприйняттів та їх 

оцінки. 
2. ІМК інтегрують стратегію підприємства з потребами та видами діяльності 

окремого споживача. 
3. ІМК координують всі комунікації підприємства в рамках повного набору 

маркетингових комунікацій. 
4. ІМК встановлюють контакт зі споживачем і ведуть з ним діалог. 
5. ІМК роблять зусилля по виготовленню комунікацій на замовлення, щоб 

вони точніше відповідали уподобанням окремих споживачів. 
Виділяють три аспекти інтеграції маркетингових комунікацій: 
1. Інтеграція вибору — ефективне поєднання інструментів комунікації. 
2. Інтеграція позиціонування — інструмент комунікації має бути пози-

ціонованим у відповідності з товаром, ринком та споживачем. 
3. Інтеграція план-графіку — зміна швидкості прийняття рішення на користь 

підприємства. 
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Основний ефект, цілеспрямоване використання і прогнозування якого є 
найважливішим при реалізації ІМК, — це синергетичний ефект. Він проявляється в 
тому, що ефект ІМК відрізняється від простого додавання ефектів комунікаційного 
міксу і міксу просування. Досягнення синергізму ІМК забезпечується рядом 
принципових положень їх застосування [4]. А.В. Арланцев, Є.В. Попов пропонують 
трирівневу схематичну модель інтегрованих маркетингових комунікацій: на 
першому рівні синергетичний ефект виникає при взаємодії структурних елементів 
одного комунікаційного повідомлення, що впливають на різні канали сприйняття 
людини (зір, слух, нюх, дотик); на другому рівні синергетичний ефект проявляється 
від комплексного використання елементів комплексу просування; на третьому рівні 
синергетичний ефект посилюється, коли в просуванні радіюються комунікаційні 
ресурси всіх елементів комплексу маркетингу. [2] 

Потенціал ІМК полягає у сукупності можливостей підприємства, які дозво-
ляють визначати, формувати і максимально задовольняти потреби споживачів у 
процесі оптимальної взаємодії із навколишнім середовищем і раціонального 
використання ресурсів маркетингу. 

Для визначення потенціалу ІМК підприємства, за кожним елементом мають 
бути визначені ресурси, які можуть забезпечувати досягнення цілей маркетингу в 
той чи інший період. Порівнюючи значення фактичних і необхідних параметрів 
ресурсів, можна визначити показники, які можуть бути об’єднані в 
узагальнюючу оцінку із врахуванням значимості кожного елементу. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Some aspects of measuring Integrated Marketing Communication (IMC)/ Hristo 
Ivanov Katrandjiev/ FACTA UNIVERSITATIS. Series: Economics and Organiza- 
tion. — Vol. 1. — № 8. — 2000. — С. 87 – 93. 

2. Кручинина Е.И., Солдатова Е.В. Концепция интегрированных маркетинго-
вых коммуникаций [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://sisupr. mrsu. 
ru/2011-4/Index. htm 

3. Симонян Т.В. Интеграция коммуникационных инструментов маркетинга // 
Экономический вестник Ростовского государственного университета. — 2003. — 
Том 1. — № 4. — С. 116 – 123. 

4. Зундэ, В.В. Концепция формирования системы интегрированных маркетин-
говых коммуникаций [Текст]: монография / В.В. Зундэ. — М.: Экон. науки, 2008. — 
180 с. 

Науковий керівник: Н.М. Соломянюк 

13. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ВАРТОСТІ 
СПОЖИВЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 
У ДОСЛІДЖЕННЯХ ПОВЕДІНКИ 
СПОЖИВАЧІВ 
В.В. Мосієвич 
Національний університет харчових технологій 

Особливе місце у системі маркетингових досліджень займає вивчення 
поведінки споживачів. Найбільшу ж цінність для маркетологів несе розуміння 
прийняття рішення про купівлю споживачем. На споживачів при купівлі товарів 
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впливають багато чинників: психологічні, особистісні, соціокультурні, фактори 
ситуаційного впливу (фізичне оточення, географічне розміщення виробництва чи 
торговельного закладу, його оформлення, звуки, запахи, освітлення, зовнішній 
вигляд товару, присутність інших людей, їхні особисті якості, поведінка, час та 
мета купівлі, психологічний стан, інформаційне забезпечення), а також комплекс 
маркетингу фірми-виробника певного товару. 

В першу чергу споживач звертає увагу на споживчі переваги продукції, на її 
спроможність задовольнити потребу з максимальною користю. Споживач оцінює 
варіанти і вибирає найкращий для себе. 

Існує декілька методів оцінки споживчих переваг, найпоширенішими з яких є 
метод вартості споживчих властивостей.. Даний метод полягає у визначенні 
подвійних рангових шкал: однієї для характеристик, а другої — для їх величин. 

Дослідження було проведено на прикладі ТВК «Милуші», який займається 
випуском рибної продукції у західному регіоні, а саме у Волинській області. 

Спочатку було проаналізовано первинні джерела, у результаті чого виявлено, 
які властивості пресервів впливають на формування їх споживчих властивостей. 
Ними виявилися: вид і якість риби, рецептура засольної суміші (або просто смак 
та додатки до пресерви), ціна, зовнішній вигляд, упаковка та маса нетто 
пресервів. Для оцінки важливості кожного з цих параметрів при виборі продукції 
та формування шкали споживчих переваг необхідно було провести опитування 
серед респондентів, для чого була розроблена анкета. 

Питання поставлені таким чином, щоб спочатку визначити важливість для 
споживачів наведених характеристик пресервів, а потім кожну з цих 
характеристик оцінити за шкалою переваг. Так, респонденти обрали оптимальні 
для них види пресервів (оселедець, скумбрія, лосось), смакові додатки (олійна 
заливка, паприка, оливки, майонез, маринад «по-домашньому», гриби), ціну за 
0,5 кг пресерви (10 – 12, 12 – 14, 14 – 16 грн.), упаковку (лоточок, відерце, з 
яскравою упаковкою) та масу нетто (0,3 кг, 0,5 кг, 0,8 кг, 1 кг, більше 1 кг). 

Уподобання споживачів за кожною з характеристик розподілились так: 75 % 
опитаних віддають перевагу оселедцю, 15 % — пресервам зі скумбрії, 10 % — 
пресервам з лососю; найпопулярнішою смаковою добавкою виявився майонез 
(35 % опитаних), на другому місці — маринад «по-домашньому» (20 %), 15 % 
респондентів оберуть олійну заливку чи паприку, 10 % — оливки, 5 % опитаних 
віддадуть перевагу грибам; ціновому діапазону 10-12 грн. віддадуть перевагу 
40 % опитаних, діапазону 12 – 14 грн. — 35 %, діапазону 14-16 грн. — 25 %; 
упаковку лоточок оберуть 60 % респондентів, упакування-відерце і упаковку з 
яскравою етикеткою — по 20 % опитаних; за характеристикою 

Також респондентам було запропоновано прорангувати характеристики 
рибних пресервів, щоб виявити найбільш важливі з них. На основі цього для 
кожної характеристики було розраховано ваговий коефіцієнт. Найбільш вагомим 
чинником для споживачів при виборі певного виду пресервів стали «Смакові 
добавки» з відносною часткою 0,24, трохи меншу увагу споживачі звертають на 
таку характеристику, як «Маса нетто» (0,21), ще меншу — на «Зовнішній вигляд 
пресервів» (0,19), а характеристики «Вид риби» і «Ціна» виявилися найменш 
важливими для споживачів (0,18). 

На основі отриманих результатів було здійснено подвійне вимірювання 
цінностей пресервів ПП «Іскарєв» шляхом множення значення кожної характе-
ристики на показник вартості. Таким чином можна дійти висновку, що на 
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популярність серед споживачів окремого виду пресервів впливають у різній мірі 
елементи, що визначають кінцевий вигляд товару. 

Максимальні значення по кожній характеристиці отримали: «Оселедець» 
(0,1350), «Лоточок» (0,1140), «10 – 12 грн» (0,0720), «Майонез» (0,0840), «0,3 кг» 
(0,0945). Продукт, який володітиме усіма цими характеристиками, буде так 
званим продуктом з максимальною корисністю і матиме усі споживчі переваги, 
щоб задовольнити споживача у повній мірі. 

Отже, цей метод допомагає з’ясувати і зрозуміти смаки та бажання 
споживачів, їх критерії при виборі того чи іншого продукту, визначити, чи 
доцільно виготовляти той чи інший продукт, чи здатен він задовольнити потребу 
споживачів, з’ясувати, який товар міг би по максимуму задовольнити потребу 
споживачів та при можливості запровадити його у виробництво. 
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14. КОЛЬОРОВЕ ОФОРМЛЕННЯ 
В РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ ЯК СПОСІБ 
ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 
С.О. Муковоз 
Національний університет харчових технологій 

Серед напрямків підвищення ефективності роздрібних продаж є удосконалення 
прийомів мерчандайзингу, зокрема, кольорового оформлення магазину та вдала 
викладка товарів, адже якісно підібрані кольори в торговому залі можуть 
безпосередньо вплинути на збільшення продажу продукції, що знаходиться в ньому. 

Використання кольорів з певною символікою і кольорових поєднань для 
створення певного образу застосовується як в оформленні інтер’єрів торгових 
приміщень, так і при розробленні упаковок товару і засобів внутрішньої реклами. 
Різні комбінації кольорів та їх інтенсивність здатні підвищувати або знижувати 
активність людини — колір вносить свої корективи в прийняття рішення щодо 
купівлі товару, викликаючи певні асоціації та звертаючись до підсвідомості покупця. 
Неправильно підібране кольорове оформлення магазину знижує кількість покупок. 
Якщо покупці дуже швидко проходять крізь прилавки, не зупиняються, аби 
роздивитися продукцію чи відразу звертаються до продавця і відходять, отже, в 
інтер’єрі магазину є проблеми. Причиною такої поведінки споживачів можу бути 
розмиті та не зібрані в єдину композицію кольори як самого магазину, так і 
викладеної продукції, відсутність акцентів на ній. Часто навіть самим співробітникам 
магазину важко вияви проблеми в оформленні магазину та викладки продукції, 
оскільки вони їх не помічають, бо спостерігають дану ситуацію кожен день, вона їм 
здається звичною і тому персонал не бачить потреби її змінювати. 
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Кожен колір передає певну інформацію, яка підштовхує споживача до 
визначених дій. Наприклад, білий колір символізує чистоту, легкість, досконалість. 
Його ще називають «королем кольору», адже саме він створює вдалу атмосферу, 
необхідну для будь-якого магазину. Проте лише його одного недостатньо. Також 
досить гарно впливає на сприйняття покупців жовтий колір. Це колір спілкування, 
на нього в першу чергу реагує людське око. З його допомогою підвищується 
сприйняття покупцем товарів, а також покращує усвідомлення даного товару як 
потенційного. Для того, щоб споживачі більше часу проводили в торговому залі, 
використовують зелений колір — колір природи, він дозволить заспокоїти 
покупця. З його допомогою перед споживачем виникають лише приємні асоціації. 
Зелений колір практично не втомлює очі, а отже, покупці більше часу 
проводитимуть у торговому залі і, як результат, більше продукції придбають. Для 
підвищення активності покупців використовується червоний колір. Це колір дій, 
лише погляд на нього додає впевненості споживачам та спонукає до негайних дій. 
Повернення товарів, або роздуми з приводу покупки товару в торгових залах 
червоного кольору зводяться до мінімуму. 

В місцях, де є багато продавців, вдалим рішенням буде використати рожевий 
колір. Це колір ніжності та кохання. Він дозволить покупцеві розслабитись, і тоді 
йому важко буде відмовити ні своїм бажанням, ні наполегливості продавців. Для 
того, аби покупець не сумнівався у своєму виборі, доцільно використовувати 
коричневий колір в торговому залі. Це колір надійності та безпеки, яку споживачі 
постійно шукають при покупці своєї продукції. Досить важливим є емоційне 
налаштування покупців, тому використовується оранжевий (помаранчевий) колір — 
колір життєвої енергії. Він дозволяє підняти настрій споживачів та робить їх 
щасливішими. Це призводить до збільшення інтересу до продукції в торговому залі, 
а отже, до збільшення продажів. Саме помаранчевий колір дозволяє позбавитися 
негативних емоцій, а також сприяє підвищенню апетиту, тому його доцільно 
використовувати біля кондитерських виробів, випічки чи відділу кулінарії. При 
цьому в зазначених відділах не слід використовувати синій колір, адже він зменшує 
апетит у покупців. Тому синій можна використати в місцях продажу дорогих та 
вишуканих видів продукції. Якщо синій колір переважає у торговому залі чи відділі, 
споживач досить спокійно та невимушено підходить до вибору продукції. Також 
його можна використовувати у відділах продажу прохолодних напоїв, оскільки він 
додає відчуття свіжості. Досить важким кольором для сприйняття споживачами є 
фіолетовий. Це «містичний» та «таємничий» колір. Він нерідко негативно впливає не 
покупців і вони просто переходять до іншого торгового залу чи взагалі магазину. 
Проте його можна використати, щоб заінтригувати споживача. Доведено, що слід 
підбирати кольори залежно від пори року. Влітку потрібно віддавати перевагу 
яскравим кольорам — зелені, сонця, квітів. Зимою використовують світлі кольори — 
срібний, білий. Вони додають відчуття чистоти та легкості. 

Окрім правильно підібраних кольорів в торговому залі, потрібно вміти 
підбирати торговельне обладнання — стелажі, прилавки, вітрини тощо. При 
оформленні стелажів потрібно дбати проте, аби не було візуальної однотипності 
між ним та продукцією, яка знаходиться на ньому. Продукція повинна 
обов’язково виділятися на фоні обладнання на якому вона знаходиться. Для 
оформлення вітрин за часту використовують не більше двох кольорів, при цьому 
допускається використання відтінків. Враження про товар на 65 % залежить від 
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його власного кольору та кольору, який його оточує, тому для збільшення обсягів 
продажу продукції потрібно використовувати властивості кольорів та їх 
прихований підтекст, який вони передають споживачеві. 

Науковий керівник: Н.П. Скригун 

15. ФОРМУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО 
ТОВАРНОГО АСОРТИМЕНТУ 
ПІДПРИЄМСТВА 
М.О. Осипенко 
Національний університет харчових технологій 

Формування товарного асортименту передбачає підбір конкретних товарів, їх 
окремих серій, визначення співвідношень між «старими» і «новими» товарами, 
товарами одиничного і серійного виробництва, товарами першої необхідності або 
ексклюзивними товарами. При формуванні асортименту виникають проблеми 
цін, якості, гарантій, сервісу, чи виробник прагне стати лідером на ринку саме в 
створенні даних товарів чи створити абсолютно новий вид продукції, якому 
немає рівних, або бути просто конкурентоспроможним на ринку і займати 
чималу його частку. 

Товарний асортимент — це група товарів, тісно пов’язаних між собою чи 
завдяки схожості їхнього функціонування, чи завдяки тому, що їх продають 
одним і цим самим групам клієнтів, або через одні й ті самі типи торговельних 
установ, або у межах одного й того самого діапазону цін. 

Щоб продукція користуватися постійним попитом на ринку, підприємство 
повинно скласти стратегічний план щодо формування товарного асортименту, 
тактики його виконання, зацікавленні споживача у придбанні товару, подати 
його так, щоб у покупця виникло бажання його придбати, що безпосередньо 
може збільшити прибутки підприємства. 

Формуванню асортименту передує розробка підприємством певної стратегії 
щодо випуску товарів. Така стратегія спрямована на побудову оптимальної 
асортиментної структури, товарної пропозиції, при цьому за основу прийма-
ються, з одного боку, потреби споживачів, орієнтація на певний сегмент ринку, а 
з іншого, — необхідність забезпечити найбільш ефективне використання 
підприємством сировинних, технологічних, фінансових і інших ресурсів з тим, 
щоб виробляти продукцію з мінімальними витратами. 

Досягнення відповідності між асортиментом товарів підприємством і попитом на 
них пов’язано з визначенням і прогнозуванням структури асортименту. Прогноз 
структури асортименту на довгостроковий період, в якому були б враховані такі 
важливі для споживача ознаки товару, як естетичні характеристики, точні розміри, 
конкретна ціна, малоймовірний. Прогнозується лише тенденція розвитку асорти-
менту — попит та пропозиція на дані товари. Так, можна визначити, які товари 
будуть відповідати вимогам різних груп споживачів, але досить тяжко спрогнозувати 
потреби у конкретних моделях з набором конкретних властивостей у майбутньому. 

Прогноз тенденції розвитку асортименту повинен демонструвати процес, що 
дозволить забезпечити досягнення відповідності між пропозицією товарів, які 
випускає підприємство, та попитом на дані товари у споживачів. Сама суть 
проблеми формування асортименту полягає в плануванні фактично усіх видів 
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діяльності, спрямованих на виробництво та реалізацію товарів на ринку у відпо-
відності до вимог споживачів. Так, управління процесом формування асортименту 
передбачає координацію взаємопов’язаних видів діяльності — науково-технічної і 
проектної, комплексного дослідження ринку, організації збуту, сервісу, реклами, 
стимулювання попиту. Складність вирішення даної задачі полягає у складності 
об’єднання всіх цих елементів для досягнення кінцевої мети оптимізації асортименту 
з урахуванням поставлених підприємством стратегічних ринкових цілей. 

У процесі управління товарним асортиментом фірми вживають такі заходи: 
– періодично оновлюють наявний асортимент і приймають рішення щодо 

конструктивних змін товарів і технології виробництва, а також стосовно допов-
нення товарного асортименту новими виробами і вилучення окремих товарів з 
виробництва; 

– безперервно контролюють вплив зовнішніх чинників — зниження та 
підвищення попиту на окремі товари на окремих сегментах ринку, здійснюють 
технічні дослідження товарів і процесів їх споживання залежно від потреб та 
становища фірми на ринку; 

– забезпечують необхідну інтенсифікацію зусиль для формування та підви-
щення попиту на товари; 

– здійснюють цілеспрямований пошук ідей нових товарів; 
– забезпечують координацію зусиль та максимальну оперативність дій протя-

гом усього процесу розроблення нового товару. 
– забезпечують ефективну рекламну компанію для існуючих та нових товарів 

підприємства. 
Налагодження всіх цих елементів, проведення ефективної товарної політики 

та розроблення ефективної рекламної компанії сприятиме підвищенню ефектив-
ності діяльності підприємства. Дуже важливо вирішити які товари доцільно 
випускати, які потрібно вивести з господарського портфелю фірми, а в які 
потрібно вкладати кошти для її удосконалення або підтримання їхніх позицій на 
ринку. Раціонально сформований асортимент забезпечить зростання обсягів 
збуту продукції та отримання максимальних прибутків. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Іляшенко С.М. Маркетингова товарна політика: підручник / С.М. Іляшенко. — 
Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. — 234 с. 

2. Гірченко Т.Д. Маркетинг: навч. посібн. / Т.Д. Гірченко, О.В. Дубовик. — 
Львів: Вид-во ЛБІ НБУ, 2004. — 255 с. 

3. Маркетингова товарна політика: навч. посібн. / Є. Крикавський, І. Дейнега, 
О. Дейнега, Р. Патора.– Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2008. — 276 с. 

Науковий керівник: О.Ф. Крайнюченко 

16. ТЕЛЕМАРКЕТИНГ ЯК ЗАСІБ 
ЕФЕКТИВНОГО ПРОДАЖУ ТОВАРІВ 
І. С. Пєхота 
Національний університет харчових технологій 

Телемаркетинг (телефонний маркетинг) стає нині досить поширеним та 
популярним засобом, який відіграє значну роль у процесі просування товарів 
багатьох фірм, підприємств та компаній. Він являє собою телефонні продажі або 
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продажі з використанням різноманітних засобів комунікацій. Досягнення 
позитивного ефекту від використання телемаркетингу потребує неабияких 
зусиль, навиків та умінь працівників служби маркетингу компанії. 

Просування товарів — це комплекс заходів, які спрямовані на підвищення 
ефективності продажів через комунікативний вплив на споживачів. Телемарке-
тинг відіграє не останню роль в процесі продажу товарів певної фірми чи 
компанії. Він має двояку мету: активацію споживчого попиту і підтримання 
сприятливого відношення до компанії. 

Найважливішими функціями, які виконує телефонний маркентинг є: інформуван-
ня споживачів про даний товар та його характеристики; підтримання популярності 
товарів компанії; зміна стереотипів сприймання товарів; просування тільки дорогих 
товарів. 

Практика показує, що найбільш доцільно використовувати технології телемарке-
тингу для вирішення таких задач: збір інформації про потенційних клієнтів; вив-
чення та аналіз думки споживачів про товари та послуги, а також про мотиви здійс-
нення покупки; вивчення уявлень споживачів про характеристики товарів та послуг. 

Вхідний телефонний маркетинг здійснює покупець, і цей вид неможливий без 
попереднього організаційного етапу, де основна частина роботи припадає на 
пряму рекламу. Причому пік активності споживачів настає відразу після подачі 
рекламного повідомлення: якщо реклама пройшла по телебаченню, то основна 
маса дзвінків надходить протягом наступних 10 хвилин. 

Найбільше відторгнення споживачів викликає вихідний телемаркетинг при 
якому дзвінки потенційним споживачам здійснює безпосередньо представник 
компанії. 

Для підвищення ефективності спілкування необхідним є врахування властивостей 
аудіального сприйняття: звернення має привертати увагу з перших секунд розмови. 
Необхідним є продумання фрази-звернення, в якій містилася б родзинка пропозиції, і 
саме вона повинна переконати потенційного клієнта вислухати абонента. 

Для маркетолога необхідним є засвоєння головного правила — потенційний 
клієнт не повинен відчувати, що йому дзвонять тільки заради того, щоб продати 
йому товар чи послугу. Споживач повинен бути переконаний, що на іншому 
кінці дроту — захоплена товаром людина, а не просто продавець. 

Телефонний маркетинг по своїй переконливості нічим не поступається особис-
тому продажу, при цьому цей вид просування скорочує витрати часу, матеріалів і 
транспортні витрати. Телефонний зв’язок забезпечує повноцінний двосторонній 
контакт, під час якого клієнт може поставити питання, що його цікавлять, та 
отримати вичерпні відповіді на них. Якщо маркетолог розуміє, що людина не 
належить до кола можливих покупців, то він може швидко згорнути контакт. Живе 
спілкування протягом декількох хвилин надає більше можливостей, ніж 30-ти 
секундний рекламний ролик. За статистичними даними, кількість відгуків на 
телефонний маркетинг значно перевищує рівень відгуків на рекламу в ЗМІ. 

Таким чином, вважаємо, що на сьогодні телемаркетинг є перспективним 
маркетинговим інструментом, використання якого підвищує ефективність марке-
тингу та підвищує конкурентоспроможність підприємства на ринку. 
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17. ЗАСТОСУВАННЯ ПАТ ОБОЛОНЬ 
СТРАТЕГІЇ ГЛИБШОГО 
ПРОНИКНЕННЯ НА РИНОК 
Ю.О. Поверіна 
Національний університет харчових технологій 

Матриця Ансоффа (матриця товар-ринок) — аналітичний інструмент стратегіч-
ного менеджменту, розроблений основоположником цієї науки, американцем 
російського походження Ігорем Ансоффом, і призначений для визначення стратегії 
позиціонування товару на ринку. Напрями розширення ділової активності організації 
залежать від ринку (освоєний чи новий для неї), на якому вона діє, і товару 
(освоєний чи новий), який вона реалізує. Ці напрями відображені у матриці. 

Згідно з моделлю, яку запропонував І. Ансофф, існують чотири альтернативні 
стратегії росту бізнесу, спрямовані на реалізацію маркетингових цілей. Вибір 
маркетингової стратегії, мета якої — збільшення обсягів продажу, ринкової 
частки та прибутку — залежать від того, який товар виготовляється — новий у 
товарній номенклатурі підприємства чи наявний (старий, який підприємство вже 
виготовляє і продає) та від ринку-наявного, тобто такого, на якому підприємство 
вже діє, чи нового для цього підприємства ринку: 

– стратегія глибокого проникнення на ринок; 
– стратегія розвитку ринку; 
– стратегія розвитку товару; 
стратегія диверсифікації. 
Стратегію глибокого проникнення на ринок (освоєний ринок — освоєний товар) 

можна застосувати для ненасичених ринків, де пропозиція значно поступається 
попиту, і тоді, коли не до кінця використані можливості товару та ринку. Організація 
прагне збільшити обсяг продажу продукції на освоєних ринках різними способами: 
шляхом розвитку первинного попиту (залучення нових споживачів товару, 
заохочення їх до частішого використання товару або багаторазового споживання, 
пошук нових можливостей використання); збільшення своєї частки ринку (залучення 
колишніх клієнтів організацій-конкурентів унаслідок поліпшення товарів або послуг, 
зміни позиціювання марки, істотного зниження ціни, розширення мережі збуту, 
стимулювання збуту); захоплення ринку внаслідок придбання організації-конкурента 
для завоювання її частки ринку; створення спільного підприємства для контролю над 
більшою часткою ринку; захисту свого положення на ринку (незначні вдосконалення 
товару та його позиціювання, захисна стратегія ціноутворення, поліпшення мережі 
збуту, посилення або переорієнтація заходів щодо стимулювання збуту); 
раціоналізації ринку під час реорганізації. 

На підприємстві ПАТ Оболонь стратегія більш глибокого проникнення на ринок 
є однією з найважливіших, тому що вона є визначальною для іміджу підприємства. 
Для того, щоб товар і надалі продовжував продаватись в межах існуючого ринку, 
підприємство, щоб збільшити ринкову частку, використовує багато підходів: 
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– глибше проникнення на ринок інших країн, в які вже експортується пиво. 
Експортується пиво підприємства в різні країни світу: в Росію, Білорусь, Грузію, 
Молдову, Австралію, Великобританію, Іспанію, Італію, Казахстан, Канаду, 
Німеччину, Польщу, США, Францію; 

– зменшити ціну на слабоалкогольні напої лінії «Icelife». Можливість 
зменшити ціну для стимулювання попиту було б непоганим заходом, який би 
вплинув на збільшення обсягів продажу продукції. Коли ціна менша, ніж у 
конкурентів або майже однакова, це є привабливим для споживачів; 

– оновити дизайн пляшок для слабоалкогольних напоїв, зробити більш 
яскраву етикетку. Це призведе до більшої зацікавленості молоді і покращить 
попит на продукцію; 

– активізація рекламної діяльності для нового негазованого напою «Живчик з 
соком яблука негазований». Доносити рекламу споживачам потрібно за 
допомогою телебачення, радіо, преси. Така реклама є найефективнішою, тому що 
краще запам’ятовується; 

– стимулювання збуту продукції за допомогою проведення дегустацій в 
мережі магазинів «Метро», «Ашан», «Новус»; 

– проводити акції і дегустації продукції підприємства; 
– розширити позиції товару на стелажах в магазинах «Сільпо», «Велика 

кишеня», «Фуршет»; 
– організувати постачання продукції підприємства до санаторіїв, лікарень, 

клубів, барів; 
– активізувати роботу по відкриттю нових фірмових магазинів в різних 

районах міста, біля залізничних вокзалів. 
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Однією з головних особливостей сучасної цивілізації є зростання інформаційних і 
комунікаційних технологій. Новітні інформаційні технології стали новим етапом 
розвитку в сфері обслуговування людей. Однією із таких технологій є технологія 3D. 
3D технологія — це спеціальна технологія, яка дозволяє глядачам бачити об’ємну 
картинку. Люди сприймають світ просторово — в трьох вимірах — оскільки очі 
фіксуються на одному і тому ж об’єкті під трохи різними кутами. Потім мозок 
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обробляє зображення на основі відстані між очима і формує повну 3D картинку, 
комбінуючи два зображення від правого і лівого ока [1]. 

3D технологія має свою давню історію виникнення, в сучасності вона 
найбільше використовується для показу фільмів, але сфера її використання 
поширюється на медицину, освіту та інші сфери розваг. В майбутньому можна 
очікувати, що вона захопить весь ринок інформаційних послуг. 

В даний час в світі розвивається кілька 3D технологій, кожна з яких має свої 
недоліки і переваги: анагліфова технологія (з синьо-червоними окулярами); 
затворні технології (з активними окулярами, які використовують для домашнього 
перегляду); поляризаційні технології (з недорогими поляризаційними окулярами 
для масових заходів); автостереоскопічні технології (монітори без окуляр). 

Новітня технологія представлена виробництвом 3D продуктів, серед яких 
найбільший вплив на громадськість здійснюють фільми у 3D форматі. Їхню 
популярність доводить збір з таких касових фільмів, як «Аватар» чи «Аліса в країні 
чудес», які зібрали мільйонні прибутки. Інформаційний ринок представлений 
виробництвом 3D фотоапаратів, 3D відеокамер, з допомогою яких людина може 
цікавіше уявити та втілити дійсність на інформаційних носіях. Пропонується на 
ринку і домашній кінотеатр 3D, який для створення об’ємних зображень 
використовує цифрові фільми будь-яких форматів. Сферою застосування 3D можуть 
бути корпоративні презентації, інтро-ролики, мультимедійні презентації товарів і 
послуг, ролики. 3D графіка перенесла бізнес в тривимірний простір. З появою 3D 
використання презентацій змінилося та внесло нові перспективи у формулюванні 
думок про об’єкт. 3D графіка дозволить поглянути на переваги і недоліки проекту 
буквально «з усіх сторін», з допомогою цієї технології можна створити ілюзію 
повного занурення в об’ємну сцену. Візуалізація технологічних процесів і анімації 
допомагає просто та наочно продемонструвати замовникам, партнерам, інвесторам 
принцип роботи нового обладнання. Велику перспективу 3D технологія подає в 
сфері розвитку медицини. З допомогою даної технології була створена віртуальна 
реальність, яка активно використовується в різних галузях психології: психотерапії 
(лікування фобій, реабілітація), соціальної психології (комунікативні тренінги), у 
когнітивній психології (дослідження в області сприйняття, пам’яті, навчання). Вона 
досліджує зорове сприйняття пацієнтами реальності [2]. 

Віртуальна реальність використовується і в освіті. Вона є однією з тих 
сучасних технологій навчання, що дозволить дати учням наочне уявлення про 
предмет шляхом занурення у віртуальне середовище, в якому вони можуть 
практично випробувати отримані теоретичні знання. Впровадження новітньої 
технології дозволить відпрацювати необхідні навички у найрізноманітніших 
галузях, підвищити ефективність навчання та ввести нові способи навчання 
людей з обмеженими можливостями. 

3D технологія знайшла практичне застосування у рекламі, яка займає особливе 
місце в системі маркетингу. Головним завданням реклами виступає інформування 
про товари/послуги споживачів та створення попиту на продукцію (що надходить на 
ринок) з метою прямого чи опосередкованого одержання прибутку. У якому вигляді 
б не була реклама (інформаційна, переконувальна, нагадувальна, підкріплювальна чи 
престижна), затримати погляд людини традиційними засобами сьогодні стає все 
важче [3]. 
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Основними перевагами 3D-реклами є: високий ступінь помітності, мобільність, 
форма новизни, запам’ятовуваність, тривалий термін служби без втрати зовнішнього 
вигляду. Досліджено, що навіть боковим зором покупець помітить рух і зверне свою 
увагу на рекламований об’єкт. Крім того, слід зазначити, що елементи анімації 
сприяють підвищенню візуального сприйняття аудиторії. Одним з видів застосування 
3D-реклами є зовнішня відео 3D-реклама. Така сучасна об’ємна зовнішня реклама 
успішно виділяється на тлі звичайних рекламних щитів, привертає увагу максималь-
ною реалістичністю. При створенні об’ємних фігур для реклами можуть використову-
ватися ескізи замовника або проекти, підготовлені фахівцями компанії з урахуванням 
побажань клієнта. До головних недоліків 3D-реклами слід віднести її високу вартість 
та відсутність впроваджених конкретних стандартів безпеки та якості, що дозволяло б 
глядачам сприймати об’ємне зображення на екрані без шкоди здоров’ю. 

Отже, на нашу думку, 3D-технології все ширше застосовуються у сфері реклам-
ного бізнесу та маркетингу. Значно підвищується рівень конкурентної боротьби за 
споживача завдяки високій ефективності впливу 3D-технологій на прийняття 
рішення покупцями про здійснення покупки. За таких обставин особливого значення 
подальші наукові дослідження мають здійснюватися задля детального та 
ґрунтовного вивчення 3D-технологій, можливостей і перспектив їх використання. 
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19. РОЗРОБЛЕННЯ ВЛАСНОЇ ТОРГОВОЇ 
МАРКИ ДЛЯ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ 
НА ПАТ «ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МКК» 
А.О. Сенько 
Національний університет харчових технологій 

В умовах ринкової економіки кожне підприємство змагається за споживача, а 
тому створює максимально вигідні для нього умови. Імідж компанії складається 
із дрібниць: форми упаковки, змістового наповнення етикетки, реклами на 
телебаченні та в місті, навіть швидкість поставок продукції до магазинів. 
Звичайно, приємно не тільки отримувати гарну якість, але й тримати упаковку, 
яка зручно лежить в руці; яскраву етикетку, текст на якій написано грамотно; 
доступно написана головна і допоміжна інформація. Хочеться регулярно бачити 
улюблений товар на полицях магазину. 

Задовольнити ці потреби покликана торгова марка, котра буде контактувати зі 
споживачем, надаючи не тільки якісну продукцію, але і приємні враження. 
Виходячи із цього, підприємство обере стратегію теплих стосунків зі спожива-
чем, тобто буде налагоджена система зворотнього зв’язку, коли клієнти зможуть 
залишити листа у електронній поштовій скринці, звичайного листа, або зателе-
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фонувати на гарячу лінію, де вони зможуть залишити зауваження та побажання 
щодо покращення того чи іншого виду продукції. 

Торгова марка — обличчя товару, а тому чим вдаліше вона представлятиме 
товар, тим більше шансів на прихильність споживача. 

Основною продукцією комбінату є молочні консерви. Але також випускаються 
молокопродукти: йогурти, молоко, сири. На даний момент комбінат не має жодної 
торгової марки і випускає продукцію під назвою комбінату. Молочні консерви 
широко відомі на території України, користуються популярністю та показують гарні 
рівні продажів. Та молочна продукція не настільки популярна, тому пропонується 
створення власної торгової марки «Браво» для молочної продукції. 

У рамках торгової марки створюватиметься візуальна її складова, розробка 
якої буде вестись у професійній дизайн-студії. Фірмовий стиль включатиме в 
себе сучасний свіжий дизайн упаковки, автомобілів доставки, фірмовий слоган, 
веб-сайт та інше. Важливо створити не тільки візуальну складову, але й цілісну 
картину для очевидного розуміння переваг марки перед конкурентами. Так, 
наприклад, якість із самого початку існування комбінату ставилась на перше 
місце, і до сьогодні вона є головним критерієм оцінки продукції на підприємстві. 
Тому необхідно сформувати уявлення, що купуючи продукцію торгової марки 
«Браво», про якість та користь можна не турбуватися. Якість буде головною 
перевагою, що висвітлюватиме рекламна кампанія, але має бути ще коло питань, 
на які відповідатиме реклама, а саме: безпечна для здоров’я людини упаковка, 
строки зберігання, що жорстко відповідають діючим ДСТУ тощо. У найближчі 3-
5 років не передбачається створення інших торгових марок і концентрація зусиль 
на даній, але при появі певних чинників можливо переглянути ці підходи. 

На довгострокову перспективу планується укладати угоди з іншими виробниками 
харчової продукції для її продажу під торговою маркою «Браво». Це може бути 
будь-що: від кондитерських виробів до алкогольних напоїв. Для заводів-виробників 
існуватиме основне правило: висока якість вироблюваної ними продукції. Це 
правило встановлюватиметься для того, щоб відповідати іміджу торгової марки. 

Після впровадження торгової марки активна рекламна кампанія згортатись не 
буде і продовжуватиме нагадувати про неї споживачам. Зміст її не буде сталим, а 
змінюватиметься згідно з трендами в індустрії та світі. 

Безперечно, для втілення всіх заходів у життя необхідні суттєві фінансові 
вливання. Для мобілізації фінансових можливостей доречно не тільки залучити 
вільні гроші, а й переглянути складові статей витрат, виключивши з них ті, котрі 
не нанесуть своєю відсутністю шкоди виробництву, але зекономлять кошти. При 
недостатньому фінансуванні передбачається взяття кредиту у надійному банку з 
іноземним капіталом. Йти на такі міри можна лише за умови повністю 
розробленої маркетингової стратегії, у якій будуть описані усі ризики та 
можливості, а також доведена доцільність створення торгової марки. Втілювати в 
життя цю програму має сильна команда спеціалістів, а тому першим кроком буде 
переглядання кадрів у маркетинговому відділі та, за необхідності, пошук нових 
амбітних спеціалістів, котрі зможуть довести почате до кінця та підтримувати 
досягнуте принаймні протягом короткого періоду часу. 

Ризик провалу існує завжди та, як показує зарубіжний та вітчизняний досвід, 
вдале впровадження торгової марки є основою для успішної діяльності та 
гарантією безхмарного майбутнього підприємства. 
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20. НЕОБХІДНІСТЬ ФОРМУВАННЯ 
ЯКІСНОГО ВИКЛАДЕННЯ ТОВАРІВ 
БАКАЛІЙНИХ ВІДДІЛІВ 
Р.С. Слободенюк 
Національний університет харчових технологій 

До бакалії, згідно світовим нормам, відносять продовольчі товари, які прой-
шли відповідну обробку і не потребують особливих умов зберігання, в число 
яких не входять швидкопсуючі продукти. В залежності від розмірів і орга-
нізаційної структури магазину в асортимент бакалійного відділу можуть включа-
тися кондитерські вироби, супутні товари, загальні предмети господарського 
вжитку і ряд інших харчових і нехарчових виробів [2]. 

Встановлено, що відділ бакалії має найбільший асортимент товарів, найбіль-
ший обсяг продажів і найбільшу площу. Частка бакалійних товарів в загальному 
обсязі продажів в магазині становить приблизно 27 %. У тих випадках, коли 
бакалійні товари об’єднуються з нехарчовими виробами, це значення може 
досягати 50 % [2]. 

Для забезпечення та підтримання помірної доходності бакалійного відділу 
слід особливу увагу приділяти викладенню товарів, що дозволяє привабити 
споживачів, більш ефективно продемонструвати товар та забезпечити якість 
роботи відділу [3]. З’ясовано, що бакалійні товари надходять в магазин в 
розфасованому та упакованому вигляді, тому простір бакалійного відділу може 
використовуватися більш раціонально, ніж в інших відділах. Товар може бути 
викладений для показу на всю глибину полиць, розташованих від підлоги до 
самого верхнього рівня [1]. 

Для формування ефективного викладення товарів слід розбити бакалійний 
відділ на декілька частин: макаронні вироби та крупи, група чаїв та кави та група, 
що включає рослинну олію. Важливо зазначити, що кожна група має свої 
особливості викладення. 

В підгрупі макаронних виробів та круп розглядається чітке розуміння структури 
асортименту макаронних виробів, що обумовлює професійне викладення продукції. 
Так, під традиційні макарони відводиться спеціальний стелаж; сублімована 
продукція розміщується в секції сухих супів і напівфабрикатів; охолоджені вироби 
викладають в холодильниках. Викладення товарів повинно здійснюватись за 
правилом товарного сусідства, поряд не допускається розміщення риби та м’яса [3]. 

У середньому під викладення чаю та кави у великих продовольчих магазинах 
використовується до 5 % сумарної площі полиць. Для оптимізації та полегшення 
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покупцям процесу вибору продукції необхідно розбити товарну групу «чай» на 
підгрупи по виробниках або ж торговельних марках та позиціювати товарні 
підгрупи, виходячи з обсягів продажів і обороту. Є декілька стандартних правил 
по викладенню чаю та кави на полицях: 

– на нижніх полицях розташовуються упаковки за правилом «чим більше маса 
упаковки, тим на більш низькій полиці вона знаходиться»; 

– на полиці трохи вище рівня очей розташовуються товари з яскраво 
вираженими смаковими характеристиками, нові сорти. Тут же можна розмістити 
пакетований чай в невеликих упаковках; 

– не доцільно робити масове викладення товарів на самій верхній полиці, як це 
нерідко можна бачити в магазинах, а використовувати його для створення іміджу 
товаровиробника. Для цього використовується альтернативне викладення, тобто 
розбавлення основного товару перехресними групами (чайниками, стаканами, 
кавовими чашками і т. д.). Також на верхніх полицях можна виставляти найбільш 
дорогі позиції в залізних або незвично оформлених упаковках [1]. 

Для ефективного викладення рослинних олій слід представити в магазині їх 
широкий асортимент, щоб він включав як нерафіновану вітчизняну олію, так і 
дорогу імпортну. Рослинну олію, як правило, розміщують у другій третині магазину, 
поруч з консервами. Верхня полиця повинна бути відведена для дорогої олії 
(оливкової, виноградної), середня — для продукції середньої цінової категорії, 
нижня — для дешевої. Якість олії в викладенні повинна підвищуватися зліва направо 
(по ходу руху споживачів). Як правило, чим вища якість рослинної олії, тим більша 
його ціна. Таким чином, бляшана і скляна тара повинна знаходитися праворуч, на 
верхній полиці. Можна почати ряд з соняшникової, кукурудзяної, бавовняної олії, а 
завершити льняною, оливковою та фритюрною. Олію одного бренду з невеликими 
відмінностями по місткості упаковки краще ставити поруч. Рослинна олія також має 
бути розділена на дві групи: рафінована і нерафінована. При цьому викладенні 
найбільш популярний товар виставляється в центрі блоку [1]. Неприпустимо 
виставляти на одній полиці олію різних цінових категорій. 

Досліджено, що якісне викладення товарів бакалійного відділу дозволяє 
збільшити споживчий попит та обсяги продажів роздрібного торговельного 
підприємства, цим самим підвищити ефективність його діяльності. 
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3. Таборова Л.Г. Умный мерчандайзинг: Практическое пособие / Л.Г. Та-
борова. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2009. — 160 с. 

Науковий керівник: Л.В. Капінус 
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21. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБЛЕННЯ 
РЕКЛАМНОГО ЗВЕРНЕННЯ 
В.Д. Сологуб 
Національний університет харчових технологій 

Рекламне звернення — засіб представлення інформації рекламодавця спожи-
вачеві, який має конкурентну форму (текстову, візуальну, звукову, символічну та 
ін.). Не дивно, що у величезному та невпинному потоці інформації рекламне 
звернення, що представляє собою звичайний перелік переваг певного продукту, 
просто не буде помічене потенційними покупцями. Для того, щоб змусити 
прочитати або прослухати рекламне оголошення, у ньому повинно бути щось 
особливе і цікаве для споживача, при його розробленні має виявлятися творча 
індивідуаль6ність його творців. 

На рівень ефективності рекламного звернення впливають такі чинники: 
– фірма та її імідж; 
– якість та імідж товару фірми; 
– якість самого рекламного звернення; 
– ефективність (імідж, охоплення) засобів мас-медіа. 
Зарубіжні спеціалісти з маркетингу пропонують оцінювати рекламні звернення з 

погляду їхньої необхідності, значущості та вірогідності. Рекламне звернення 
передовсім має повідомити покупцю щось таке, що тому необхідно знати про товар. 
Крім того, воно повинно поінформувати споживача про щось виняткове або 
особливе, чого не мають інші марки даної товарної групи. І, нарешті, рекламне 
звернення має користуватись тільки вірогідними даними, які легко перевірити. 

Реклама перш за все — інструмент вирішення завдань рекламодавця. 
Феномен рекламного креативу як структури, що синтезує наукове і художнє 
пізнання світу, дотепер мало розглядався. Тому більшість методик генерації ідей 
запозичена рекламістами з психологічних шкіл, що досліджують феномен 
винахідництва і письменництва. 

Процес створення рекламного звернення складається з таких етапів: творчий 
процес (генерація ідей), робота над інформативною частиною рекламного звер-
нення (складання рекламного тексту), різні види художніх робіт (ілюстрування 
рекламного звернення) та підготовка попереднього або кінцевого варіанта 
реклами (оригінал-макета). 

Структура рекламного звернення визначається множиною чинників, най-
важливішими з яких є цілі і характеристики впливу реклами на споживача. 
Виділяють такі основні рівні впливу: 

– когнітивний — передача інформації; 
– афективний — формування ставлення; 
– сугестивний — переконання; 
– конативний — визначення поведінки. 
Найстарішою і найвідомішою рекламною моделлю є AIDA (attention — 

interest — desire — action, тобто увага — інтерес — бажання — дія). Якщо 
розшифрувати цю формулу, то отримаємо таке: ідеальне рекламне звернення має 
привертати мимовільну увагу завдяки використанню контрастів, яскравого, 
оригінального кольорового оформлення, кричущих рисунків, шокування читачів 
(глядачів, слухачів) тощо. В подальшому рекламне звернення має утримати 
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інтерес цільової аудиторії за допомогою обіцянки задовольнити певні потреби та 
забезпечити певні вигоди. Наступний крок — це навіювання потенційному 
споживачеві бажання спробувати рекламований продукт, потримати його в 
руках, спробувати, придбати. Завершується рекламне звернення підказкою 
споживачеві, що саме він повинен зробити (телефонуйте вже сьогодні, приходьте 
та переконайтеся самі, станьте багатим сьогодні, не змарнуйте свій шанс). 

Ефект реклами визначається приростом числа покупців на кожній з вказаних фаз. 
Використання вказаної моделі припускає активне використання комунікатором 
технологій брендінга. Саме з пізнавання починається дія рекламного звернення. 

Важливе значення при розробленні рекламного звернення має вибір його 
стилю. Під стилем розуміють письмовий або усний спосіб вираження думок 
шляхом підбору і відповідного розташування слів, призначений для досягнення 
ясності, ефективності, милозвучності. В практиці рекламування значна кількість 
рекламних звернень ґрунтується на посиланнях, які містять унікальну 
комерційну пропозицію. Унікальна торгова пропозиція — це заява про перевагу, 
яка є унікальною щодо товару та важливою стосовно споживача. 

Отже, врахування рекомендацій та вимог до написання рекламного звернення 
є запорукою ефективності як рекламної кампанії, так і маркетингової діяльності в 
цілому. 
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22. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМНИХ 
ВЛАСТИВОСТЕЙ МАРКЕТИНГУ 
Н.М. Соломянюк 
Національний університет харчових технологій 

Гіпотеза щодо формування систем маркетингу орієнтується на дослідженнях 
властивостей і тенденцій їх розвитку. 

Система маркетингу є сукупністю взаємозв’язаних елементів, які об’єднані 
спільною метою та функціональною цілісністю, і при цьому властивість самої 
системи не зводиться до суми властивостей елементів. Мета системи маркетингу — 
розробка ефективних маркетингових рішень. 

Враховуючи зміст поняття «маркетинг» система маркетингу повинна вклю-
чати: процес діяльності підприємства, процес аналітичного дослідження процесів 
просування і обертання товарів, процес управління цінами, вплив факторів 
оточуючого середовища [1]. 
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Головним результатом вивчення маркетингової системи є не лише умови її 
формування, а й ефективність оптимального функціонування і розвитку. Особлива 
увага в системних дослідженнях маркетингу приділяється вивченню причинних 
зв’язків поведінки маркетингової системи і виявлення такої її структури і 
властивостей, які забезпечують ефективну реалізацію маркетингових заходів [2]. 

Базуючись на результатах досліджень Ф. Котлера, К. Ренкера, Г. Багієва, 
Т. Данько, А. Макарова, В. Татаренко, О. Юлдашевої та ін., можна виділити наступні 
основні системні властивості маркетингу: економічність, надійність, неповнота 
інформації, інерційність, динамічність, сумісність, багатокритеріальність вибору 
рішень, цілісність і автономність підсистем маркетингу. Система маркетингу має 
базові властивості систем, такі як цілісність, організація, функціональність, 
структурність. Система маркетингу є системою великого типу, оскільки є 
сукупністю підсистем, аж до елементарних, що виконують у рамках цієї великої 
системи базові функції. Тому окрім базових властивостей система маркетингу має 
властивості емерджентності, синергічності і мультиплікативності. 

Властивість цілісності системи маркетингу означає, що зміна будь-якого 
елементу впливає на інші елементи і веде до зміни усієї системи. Так, наприклад, 
при появі нової пропозиції конкурента, проводиться ряд додаткових досліджень, 
на основі яких коригуються стратегії розвитку підприємства. Тобто зміна стану 
одного елементу системи маркетингу веде до зміни усієї системи. 

Властивість емерджентності полягає в тому, що властивості системи 
маркетингу не зводяться до суми властивостей її підсистем [3]. В результаті 
взаємодії усіх підсистем, система маркетингу формує нові властивості, такі як 
можливість здійснення стратегічної діяльності, зв’язок цілей і завдань. 

Властивість синергічності для системи маркетингу полягає в односпрямова-
ності дій в системі, що призводить до покращення кінцевого результату. 

Властивість мультиплікативності для системи маркетингу полягає в тому, що 
ефекти, як позитивні, так і негативні, мають властивість примноження. 

Системні властивості об’єктивні, і як для всякої штучної системи для системи 
маркетингу сила прояву різних системних властивостей визначається процесом 
управління. Проте управління системними властивостями залежить від завдань і 
цілей управління. 

Стосовно розуміння суті великих систем маркетингу властивості можуть бути 
згруповані в три комплекси: структурні, руху (функціонування і розвиток) і 
управління. Дослідження властивостей кожного комплексу представляє само-
стійне завдання системних досліджень маркетингу. 

У структурі властивостей великих систем маркетингу особливу значущість в 
сучасних умовах господарювання мають властивості динамічності, гнучкості і 
адаптивності, які формують структурну і економічну стабільність. 

Система маркетингу має вхідну дію, систему обробки, кінцеві результати і 
зворотній зв’язок. Дослідивши маркетинг з точки зору системи, тобто цілісної 
сукупності спільних і залежних функціонуючих підсистем, можна сказати, що 
система маркетингу складається з трьох підсистем (властивість структурності 
системи): джерела інформації; маркетингова дослідницька система; маркетингове 
планування. 

Виділення або ігнорування якої-небудь з підсистем послаблює систему 
маркетингу. Наприклад, неефективно проводити маркетинговий аналіз без збору 
достовірної інформації, а маркетингове планування недоцільне без аналізу 
маркетингової інформації. 
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23. ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРО-
МОЖНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ 
ЧЕРЕЗ УПРАВЛІННЯ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ 
С.О. Степанчук 
Національний університет харчових технологій 

Інтелектуальна власність є могутнім чинником підвищення конкурентоспро-
можності інноваційної економіки і вимагає керуючого впливу на процеси, 
пов’язані з її використанням. 

У сучасному світі існуючий рівень конкурентоспроможності найбільш розви-
нених країн в значній мірі визначається ефективним розвитком науки і нових 
технологій. На перших ролях сьогодні ті країни, економіка яких заснована на 
знаннях. У сучасних умовах господарювання інноваційні процеси є найважливішими 
в прагненні підприємства підтримувати постійну конкурентну перевагу. Головною 
метою промислової політики підприємств країни є формування умов для випуску і 
розширення масштабів виробництва конкурентоспроможної продукції, створення 
нових наукоємних і високотехнологічних виробництв. Для цього необхідно форму-
вати стратегію розвитку промисловості з орієнтацією на пріоритетні напрями 
розвитку науки і технологій. 

Діюча система управління інтелектуальною власністю не відповідає сучасним 
вимогам. Держава не сформувала ефективну систему регулювання відносин 
інтелектуальної власності. Господарюючі суб’єкти відчувають проблеми 
пов’язані з відсутністю стратегії розвитку ринку інтелектуальної власності та з 
недосконалістю механізму економічної взаємодії його учасників. Більшість 
підприємств повністю не використовують свій наявний науковий потенціал і 
конкретні розробки, захищені патентами на винаходи. 

Становлення ринку інтелектуальної власності безпосередньо пов’язано з 
розвитком інноваційної діяльності вітчизняної економіки. Інноваційну діяльність 
все більше пронизують відносини інтелектуальної власності, що надають 
домінуючий вплив на отримання нових властивостей товарів і послуг, що 
користуються підвищеним попитом у споживачів і дозволяють отримати 
господарюючому суб’єкту високу норму прибутку. Управління інноваційною 
діяльністю необхідно орієнтувати на ефективне використання інтелектуального 
потенціалу національної економіки, інтелектуальної власності. 

Використання сучасних механізмів управління інтелектуальною власністю 
дозволить знизити витрати на виробництво товарів і послуг, створити вироби 
нового покоління, що мають високу конкурентоспроможність на внутрішньому і 
зовнішньому ринках. 



 714 

Різним науково-теоретичним і практичним аспектам управління інтелектуаль-
ною власністю як фактора підвищення конкурентоспроможності інноваційної 
економіки присвячені роботи багатьох вчених і фахівців таких. як: Алісов А.Н., 
Бєлоусов Р.А., Гапоненко А.Л., Дулиціков Ю.С., Корнієнко В.І., Мельников С.Б., 
Уколов В.Ф., Чернявський І.Ф. В якості спеціальної літератури, присвяченої 
питанням управління об’єктами інтелектуальної власності, слід виділити праці 
Гуніна В.Н., Зінова В.Г., Козирєва О.М., Леонтьєва Б.Б., Линник Н.В., Макарова В.Л., 
Мухопад В.І., Устинової Л.Н., Фатькіной Л.П., Федотова М.А., Шубіна А.В., 
Шульгіна Д.Б. 

В економічній науці відчувається брак теоретичних і методичних розробок, 
що стосуються управління інтелектуальною власністю, орієнтованих на 
підвищення конкурентоспроможності інноваційної економіки. Залишаються 
недослідженими такі питання: формування інфраструктури, що забезпечує 
інноваційну діяльність; інформаційної забезпеченості учасників інноваційного 
процесу; комерціалізації інтелектуальної власності; кадрового забезпечення. 

Вивчення світового досвіду дозволить вирішити багато проблем розвитку 
вітчизняної інноваційної діяльності. 

Система фінансування науки, що склалася в США і Японії. У цих країнах 
пріоритетно фінансуються тільки ті роботи, які є опорними для розвитку 
багатьох галузей. Такий підхід дозволяє піти від розпорошення коштів, 
сконцентруватися на ключових напрямках і досягти істотних результатів за 
порівняно короткий термін. 

У частині податкової політики регулювання інноваційної діяльності 
передбачає, згідно досвіду розвинених країн, заходи прямої і непрямої підтримки 
інноваційної сфери. Однак цікаво було б застосувати на практиці зарубіжний 
досвід зі створення за рахунок фонду прибутку інноваційних підприємств фондів 
спеціального призначення, які не обкладаються податком. 

При значному ослабленні зв’язку системи вищої освіти з прикладною наукою 
і виробництвом необхідна державна підтримка і пріоритетна підготовка наукових 
кадрів для галузей наук, що мають першочергове значення для подолання 
технологічного відставання та структурної перебудови економіки. На прикладі 
зарубіжного досвіду необхідно також у певних ВНЗ організувати спеціальні 
центри поглибленого вивчення окремих інженерних дисциплін, пов’язаних з 
потребами конкретного місцевого бізнесу. 

Ефективне управління результатами інтелектуальної власності дозволить: 
отримати конкурентні переваги від монополії на передові технології; отримати 
додаткові доходи від передачі прав на об’єкти інтелектуальної власності; 
реалізувати ефективну науково-технічну політику; сформувати без залучення 
грошових коштів статутний капітал діючих або нових підприємств; оптимізувати 
податкову базу; скорегувати розмір чистих активів підприємств; використову-
вати права на об’єкти інтелектуальної власності в якості об’єктів застави; 
підвищити інвестиційну привабливість підприємства. 
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24. ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ 
СТАТЕЙ БЮДЖЕТУ МАРКЕТИНГУ 
В.А. Стеценко 
Національний університет харчових технологій 

Збалансованість складових маркетингового комплексу визначається раціональ-
ним співвідношенням між статтями витрат та надходженнями від реалізації марке-
тингових заходів. Визначення факторів, що впливають на прийняття рішення про 
розподіл коштів між статтями маркетингового бюджету, сприяє пошуку оптималь-
ного співвідношення між напрямками витрат для реалізації плану маркетингу. 

Голубков Е.П. визначає поняття «бюджет маркетингу» як «розділ плану 
маркетингу, що відображає проектовані величини доходів, витрат та прибутку. 
Величина доходу обґрунтовується з точки зору прогнозованих значень об’єму 
продажу та цін. Витрати визначаються як сума витрат виробництва, товароруху і 
маркетингу, останнє в бюджеті розписується детально» [1]. 

Бюджет сприяє правильному розподілу між цілями і стратегіями маркетин-
гової діяльності, прийняттю рішень в сфері розподілу ресурсів, здійсненні 
ефективного контролю. Витрати на окремі елементи маркетингу, представлені в 
бюджеті, виводяться з детального маркетингового плану [2]. 

Тож, до витратної частини бюджету маркетингу відносяться всі витрати, які 
пов’язані з плануванням та реалізацією маркетингових заходів, що здійснює підпри-
ємство. Детальний перелік статей витрат дає можливість їх розподілу за різними 
ознаками: між товарами, між сегментами ринку або між напрямками маркетингової 
діяльності, а за концепцією «4Р», вся маркетингова діяльність поділена на чотири 
напрямки: товар, ціна, місце і просування. Таким чином, поділ маркетингових витрат 
між складовими маркетингового комплексу представлено у вигляді таблиці. 

Розподіл витрат між складовими «4Р» дає можливість розрахувати частку 
витрат на кожну складову в комплексі маркетингу. 

Оскільки витрати на маркетинг є умовно обмеженими (обмеження обумов-
лено можливостями підприємства), то і частини кошів, що підуть на різні 
складові комплексу маркетингу можуть мати значну похибку. 

Теоретико-методологічні дослідження показали, розподіл коштів між 
складовими «4Р» обумовлений рядом факторів: 

– рівень економіко-правової стабільності регіону; 
– насиченість ринку; 
– вартість ринкових досліджень для підприємства; 
– дії конкурентів і рівень монополізації ринку; 
– тип маркетингової стратегії росту, конкурентної та функціональної стратегії; 
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– цілі підприємства; 
– особливості попиту на цільовому ринку; 
– етап життєвого циклу товарів; 
– функціональні особливості товарів; 
– рентабельність товарів; 
– цінова еластичність попиту; 
– рівень охоплення ринку та інші. 
Дослідження структури бюджету маркетингу дає можливість розподілити всі 

витрати між складовими «4Р» і визначити їх структуру, частка витрат на кожну 
складову обумовлена факторами, вплив яких потребує подальшого вивчення. 

Розподіл витрат бюджету маркетингу між складовими маркетингового 
комплексу* 

Складові 
«4Р» 

Витрати 
Товар Ціна Місце Просування 

Витрати на 
дослідження 

– потенційної 
місткості ринку; 
– асортименту 
конкурентів; 
– ринку упа-
ковки; 
– упізнаванос-
ті торгової 
марки; 
– та ін. 

– купівельної спро-
можності спожи-
вачів; 
– цінової еластич-
ності попиту; 
– цінової політики 
суб’єктів ринку; 
– та ін. 

– політики посе-
редників; 
– доступності роз-
дрібної мережі ці-
льовим спожива-
чам; 
– та ін. 

– тенденцій за-
собів просу-
вання; 
– політики рек-
ламних кампа-
ній; 
– сприйняття 
заходів спожи-
вачем; 
– та ін. 

Витрати на 
реалізацію 
маркетингових 
заходів 

– розробка то-
варів; 
– покращення 
товарів; 
– покращення 
упаковки; 
– та ін. 

– надання опто-
вих, сезонних, свят-
кових, клубних та 
інших знижок; 
– програми лояль-
ності; 
– та ін. 

– укладання угод з 
посередниками; 
– розвиток власної 
торгівельної мережі; 
– оформлення міс-
ця продажу; 
– та ін. 

– рекламу; 
– персональ-
ний продаж; 
– пабліситі; 
– прямий мар-
кетинг; 
– та ін. 

* Розроблено автором з використанням робіт [1] і [2] 
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25. ЗАСТОСУВАННЯ КОБРЕНДИНГОВИХ 
ПРОГРАМ ЯК ЗАСІБ ОТРИМАННЯ 
КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ 
Г.І. Чернігевич 
Національний університет харчових технологій 

Складність сучасної ринкової ситуації змушує компанії все частіше здійснювати 
пошук союзників з метою налагодження ефективної роботи на ринку. Вважається, 
що, об’єднавши зусилля, фірмам буде простіше завоювати споживачів. Таке 
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об’єднання можливе в результаті злиття чи поглинання компаній, що працюють в 
одному секторі, або за рахунок створення кобрендингових проектів. Коли споживач, 
перебуваючи в конкурентному середовищі, знаходить стійкі споживчі переваги 
товару, які виділяють його із ряду товарів-конкурентів чи товарів субститутів, то 
перед ним — бренд. На ринку різні бренди активно взаємодіють один з одним у 
процесі кобрендингу. Провідні світові та українські компанії все частіше 
використовують можливості просування свого бренду з іншим. Такий підхід 
приносить очікувані фінансові й іміджеві вигоди. 

Сутність кобрендингу полягає у спільному використанні комунікаційних каналів 
декількома партнерами для розвитку ринкової ніші, при якому сумарний ефект 
перевищує результати використання тих же каналів кожним з партнерів окремо. 
Серед ключових функцій кобрендингу виділяють стимулювання першої покупки, 
зміцнення емоційного зв’язку з покупцем, стимулювання повторної покупки шляхом 
пропозиції комплексного продукту, що володіє більшою цінністю. [2] 

Кобрендинг має складну структуру і, залежно від цілей, поділяється на 
тактичний і стратегічний. Перший різновид доволі поширений на українському 
ринку. Сутність тактичного кобрендингу зводиться до того, що в рамках одної 
акції один бренд рекламується, а другий — виступає в якості постачальника 
призів, або завдяки рекламним заходам великі компанії намагаються піднятися 
одна за рахунок іншої шляхом синтезу імен. 

Стратегічний кобрендинг складніший в реалізації і його приклади не часто 
зустрічаються в Україні. Такі стратегічні альянси сильних компаній націлені на 
великі довгострокові проекти. Стратегічний кобрендинг спрямований на 
розширення цільової аудиторії й залучення нових груп споживачів. Авторитет 
одного бренду впливає на інший, провокуючи інтерес потенційних споживачів. 

Створюючи стратегічні альянси, компанії, як правило, вирішують два типи 
завдань. Перший — зміцнення лояльності існуючої цільової групи. Одна марка 
виступає «донором» цінностей і якостей, які потрібні іншій марці для підтримки 
або розвитку стосунків із споживачами. Другий тип завдань стратегічного 
кобрендингу пов’язаний з розширенням цільової аудиторії. Коли два близьких за 
позиціонуванням бренди рекламуються разом, розширюється круг споживачів [1] 
(напр. Bonaqua i Nike). 

При стратегічній співпраці дуже важливо щоб бренди були приблизно 
однаково потужними і знаходилися в числі лідерів свого ринку — тоді вони 
зможуть спиратися на імідж один одного і працювати на спільний результат 
(напр., «Чернігівське» і «Кличко»). 

Запорукою успіху будь-яких кобрендингових проектів є, з одного боку, 
частковий збіг цінностей і цільової аудиторії брендів, і з іншої — наявність 
відчутних відмінностей. Об’єднання потрібні для того, щоб була можливість 
говорити на одній мові зі споживачами. В той же час різні емоційні відтінки 
брендів створюють умови для взаємного збагачення. [3] 

Однак, існують серйозні ризики при застосування кобрендингу. В результаті 
формування образів брендів при їх постійній взаємодії, вони стають взаємозалеж-
ними. У них може виникнути досить багато загальних рис, що призводить до злиття 
їх образів в свідомості споживача. Крім того, якщо в одного з брендів виникають 
проблеми із сприйняттям споживачами, то тінь цих проблем лягає на інший, а 
управління брендом стає важчим. На наш погляд слід використовувати стратегічний 
кобрендинг у вигляді глобальних програм співпраці. Тут можливі дві форми: 
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залучати як бренди-«донори» одночасно декілька брендів і не ставити свій бренд в 
жорстку залежність від одного (напр., засіб від накипу Calgon рекомендовано 
Whirlpool, Bosch і іншими виробниками) або працювати за принципом Pepsi 
(концепція використання «зірок» є довгостроковою, але як тільки популярність 
«зірки»-бренда падає, її замінює інша). 

Таким чином, кобрендинг є потужним та ефективним засобом покращення 
лояльності споживачів до торгових марок та розширення ринкових ніш компаній, 
які працюють в найрізноманітніших сферах (промисловість, дистрибуція, банки 
тощо). Говорячи про результативність кобрендингових програм, відзначимо, що 
при меншому фінансовому інвестуванні, в порівнянні із традиційним маркетин-
гом, вони дозволяють одержати більший економічний ефект за рахунок акумуля-
ції ресурсів партнерів та отримати конкурентних переваг на ринку. 
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26. РЕКЛАМА ТА МЕТОДИ 
НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ 
О.І. Закала 
Національний університет харчових технологій 

В сучасному світі неможливо уявити собі життя без реклами. В багатьох 
сферах бізнесу реклама вважається найбільш дієвим засобом конкурентної 
боротьби. Втім, якщо правдивість реклами не буде регламентуватися законами та 
контролюватися державними органами, підприємці матимуть вагомі стимули 
конкурувати шляхом введення в оману споживачів замість того, щоб пропо-
нувати продукцію більш високої якості та за більш низькими цінами. 

В Україні нормативні та етичні норми стосовно реклами визначені у Законі 
України «Про рекламу». Недобросовісна реклама — реклама, яка вводить або 
може ввести в оману споживачів реклами, завдати шкоди особам, державі чи 
суспільству внаслідок неточності, недостовірності, двозначності, перебільшення, 
замовчування, порушення вимог щодо часу, місця і способу розповсюдження [1]. 

Рекламу слід вважати такою, що вводить в оману, якщо вона викликає у 
споживачів сподівання, які рекламований товар не здатний задовольнити. У 
цьому разі рекламодавець повинен надати докази правдивості інформації [2]. 

Поширення інформації, що вводить в оману, як засіб для просування товару на 
ринок, характернЕ для тих галузей, де панує жорстка конкуренція. Не рідко ми 
стикаємось із проявами недобросовісної реклами у ЗМІ. Найпоширеніший спосіб — 
це «перетворити» банальну якість товару, що просувається на ринок, в унікальну. 
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Споживач переплатить за «ексклюзивність», притаманну якомусь бренду, 
незважаючи на те, що вона є невід’ємною ознакою цієї групи товарів, як правило, 
більш дешевих, що не поступаються за якістю. Іноді продавець розхвалює товар з 
таким азартом, що не помічає внутрішніх протиріч (напр., «Засіб для епіляції Х 
видаляє волосся назавжди. Не вимагає частого застосування»). 

Було досліджено, що існує високий ризик введення споживачів в оману щодо 
лікувальних властивостей БАДів, а також деяких медпрепаратів широкого спектру дії. 
Переконати споживача, що ці ліки необхідні, може лише лікар (зі всіма професійними 
атрибутами: білий халат, медичні терміни). Не дивлячись на те, що Законом України 
«Про рекламу» забороняється участь лікарів та медичних працівників, а також осіб, 
зовнішній вигляд яких імітує зовнішній вигляд лікаря, рекламувати лікарські засоби, 
медичну техніку, методи профілактики, діагностики та лікування (п. 7 ст. 21), рекламні 
ролики переповнені повідомленнями медичного змісту, які надходять від лікарів. 
Якщо препарат не належить до лікарських засобів, то забороняється посилатись на те, 
що ці товари мають лікувальні властивості, якщо такі властивості не підтверджено у 
встановленому законодавством порядку (п. 9 ст. 21) [1]. 

Дослідивши ринок реклами послуг, було виявлено, що деякі рекламні кампа-
нії мобільних операторів дають неповну інформацію щодо тарифних планів, чим 
вводять в оману споживачів. Як правило, повна інформація зазначається дрібним 
шрифтом і майже непомітна, тому споживач робить хибний вибір, не маючи 
правильної уяви про справжню вартість послуги. 

В результаті досліджень було виявлено багато нарікань на методику побудови 
рекламних фраз в телевізійній рекламі. Наприклад, набув популярності метод 
ілюзорного почуття новизни (5 нових смаків в абсолютно новій упаковці!). До 
більш складних методів тиску на споживача належить спеціальна побудова 
рекламних фраз, напр. «Купуй комп’ютер — виграй навколосвітню подорож!». 
Цей салоган аж ніяк не підтверджує обов’язковість виграшу, але має ефектний та 
привабливий вигляд. Пару «купуй — виграй» мозок споживача сприймає не як 
ймовірну, а як обов’язкову послідовність подій [3]. 

Органи АМКУ виявили порушення і у сфері роздрібної торгівлі. Найбільше 
оманливих відомостей виявили у рекламі, що привертала увагу споживачів 
привабливими цінами або нереальними знижками. 

Задоволеність покупця формується відповідно до його очікувань від споживання 
товару (на основі обіцянок з боку реклами) та отриманих споживчих вигод в 
результаті споживання товару (на основі власного досвіду). Отже, реклама суттєво 
формує очікування споживача і ступінь його задоволеності товаром, а тому повинна 
базуватися на реальних властивостях, характеристиках та особливостях товару, 
уникати необдуманих і необґрунтованих обіцянок, які суперечать очікуванням 
споживача або не підтверджуються досвідом використання товару. Реклама суттєво 
сприяє формуванню задоволеності або незадоволеності споживача, тому 
рекламодавець повинен бути об’єктивним в донесенні інформації до споживача. В 
свою чергу споживачі повинні реально оцінювати інформацію, яку до нього 
доносить рекламодавець, щоб не стати жертвою недобросовісної реклами. 
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27. ОПТИМІЗАЦІЯ КАНАЛІВ РОЗПОДІЛУ 
ПІДПРИЄМСТВА 
Ю.В. Коломієць 
Національний університет харчових технологій 

Організація оптимальної збутової мережі для ефективного продажу товарів є 
одним із найскладніших і найвідповідальніших рішень фірм-виробників товарів. Для 
збуту продукції вони можуть вибирати як прямі, так і опосередковані канали. 

Виробники, зазвичай, вибирають ті канали, в яких вони мають можливість 
контролювати роботу учасників, впливати на розроблення стратегії просування і 
представлення товару покупцям. Ступінь контролю визначається відносною 
владою постачальника над каналом і можливістю застосовувати до посередника 
санкції внаслідок незадовільної роботи [1]. 

Найпоширенішим методом вибору каналів розподілу є метод, що ґрунтується 
на визначенні економічної ефективності каналів — порівнянні обсягу реалізації з 
витратами на створення і функціонування каналу з точки зору можливостей 
контролювати діяльність каналу розподілу і адаптувати його під збут нових 
продуктів або під роботу на нових умовах. 

Вибір та ефективне використання каналів розподілу впливають на обсяг збуту 
організації в цілому. Існують певні оптимальні співвідношення між обсягом реалізації і 
числом покупців в кожному каналі розподілу. Методика такої оптимізації базується на 
основі закону Парето або закону 80:20. Для визначення оптимального каналу 
розподілу в табл. 1 наведені базові розрахунки для побудови С-каналу підприємства. 

Базові розрахунки для побудови графіка С-каналу підприємства 
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Клієнт 1 6957,8 26,5 26,5 1 10 
Клієнт 2 5102,9 19,4 46,0 2 20 
Клієнт 3 3323,4 12,7 58,6 3 30 
Клієнт 4 3174,2 12,1 70,7 4 40 
Клієнт 5 2506,2 9,6 80,3 5 50 
Клієнт 6 1985,8 7,6 87,9 6 60 
Клієнт 7 1699,8 6,5 94,3 7 70 
Клієнт 8 865,9 3,3 97,6 8 80 
Клієнт 9 337,2 1,3 98,9 9 90 
Клієнт 10 283,5 1,1 100,0 10 100 
Разом 26236,7 100,0    

За даними табл. 1 побудуємо графік каналу розподілу підприємства — крива 3 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Оптимізація каналів розподілу підприємства 

Для здійснення ефективної збутової політики підприємство повинно 
визначити найбільш оптимальні канали розподілу. Для цього воно ранжує своїх 
клієнтів за обсягами реалізації за рік по кожному каналу розподілу. На поле 
графіку наноситься точка, що зв’язує першого клієнта, який зробив найбільш 
об’ємні закупівлі з відсотковою величиною цих закупівель (від 100 %). Далі 
наростаючим підсумком наносяться точки для всіх інших клієнтів. У підсумку 
виходимо в точку 100, що характеризує 100 % закупівель, зроблених 100 % 
клієнтів. Таким чином, зображені на рис. 1 криві типу 1, 2, 3, 4, 5 позначають 
графіки реалізації продукції підприємства через різні канали розподілу [2]. 

Якщо всі клієнти закупили однакову кількість продуктів, то точки 0 і 100 зв’яже 
пряма лінія (5). Такі варіанти каналів розподілу вважаються найнадійнішими (роль 
кожного клієнта в загальному обсязі закупівель невелика), але й дорожчими та більш 
складними в організаційно-технічному плані (необхідно утримувати розгорнуті 
штати збутових агентів, бухгалтерів тощо). Найкрутіша лінія (1) виходить, коли 
невелике число клієнтів закуповує левову частку продуктів. Такі варіанти є найменш 
надійними, оскільки збут залежить від невеликого числа клієнтів, а це пов’язано з 
певними ризиками. Оптимальним за Парето вважається варіант, коли 20 % клієнтів 
закуповують 80 % товарів, саме його мають притримуватися підприємства. 

ЛІТЕРАТУРА 
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28. РАДІО-РЕКЛАМА: 
ЇЇ ЗМІСТ, ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 
К.Є. Удворгелі 
Національний університет харчових технологій 

Радіо-реклама — один із небагатьох видів реклами, що має більше переваг, 
ніж недоліків та ефективність якої залежить від врахування її особливостей. 

Обираючи цільову аудиторію, тобто слухачів радіостанції, до яких доноситиметься 
рекламне повідомлення, потрібно приймати до уваги відрізок часу, протягом якого 
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крутитимуть ролик. Наприклад, зазвичай з 6.00 години до 9.00 години радіо слухають 
вдома сім’ї за сніданком чи люди в дорозі; з 9.00 години до 16.00 години — домогос-
подарки; з 16.00 години — люди в дорозі, підлітки і молодь, які цілеспрямовано 
слухають улюблені програми. Як правило, радіостанції поділяють день на певні 
відрізки часу, їх може бути від чотирьох до дев’яти, причому, деякі з цих відрізків 
особливо цінні для замовника, адже забезпечують охоплення більш чисельної аудито-
рії. Тому трансляція реклами в цей час коштує значно дорожче. Але не завжди піковий 
час найефективніший. Наприклад, невеликий музичний магазин, клієнтурою якого є 
молодь, вибере для реклами недорогі відрізки часу з 18.00 години та в нічний час. 

Радіо можна використовувати і для нагадування, і для інформування. Ідеаль-
ним засобом нагадування є 10-секундні ролики, для інформування використо-
вуються радіофільми до 1 хвилини. 

Успіх реклами на радіо — в повторах і уявних образах, адже настрій слухачів 
задають музика, звукові ефекти та голоси, які можна уявно поєднати з представниками 
конкретного класу і вікової групи. Основні прийоми подачі реклами на радіо: джингли 
(рекламні куплети, музичні фрази), рекламні діалоги, оголошення ведучих. 

Рекламне оголошення повинно активізувати уяву слухачів, зацікавити їх. Бажано 
супроводжувати рекламу конкретним запам’ятовуваним звуковим ефектом, який 
допомагатиме сприйняттю тексту реклами. Реклама повинна присвячуватися одному 
товару чи групі однотипних товарів. Не потрібно озвучувати довгі списки 
позитивних якостей товару. Рекламна ідея повинна бути лаконічною і послідовно 
подавати інформацію: «що», «як», «де». Слід зберігати розмовний стиль, 
акцентувати дієслова. Максимальна кількість слів у зверненні: 10 сек. — 20 – 25 слів, 
20 сек. — 40 – 45 слів, 30 сек. — 65 – 70 слів, 60 сек. — 130 – 140 слів. Оголошення 
повинні відповідати контексту передачі, у яку вони включені. 

Розміщення реклами на радіо має суттєві переваги, адже: дозволяє впливати на 
певний тип специфічної цільової аудиторії; радіоаудиторія, як правило, представлена 
молодими та активними; відносна дешевизна реклами (невисока вартість аудіоролика 
порівняно з відео); створення атмосфери урочистості й актуальності; терміновість 
звернення; можливість впливати на контактну аудиторію, коли інші ЗМІ недоступні; 
висока ефективність впливу на аудіалів; можливість ефективного використання 
мовних прийомів; особливості національного менталітету; можливість проведення 
промо-акцій в прямому ефірі; наявність зворотного зв’язку у прямому ефірі. 

Встановлено, що радіо-реклама, як і будь-який ЗМІ, має недоліки: вузька цільова 
аудиторія; неефективність застосування для багатьох товарних груп; неможливість 
охоплення 100 % цільової групи (відсутність доступу в останніх до радіо); можли-
вість уникнення контакту з цільовою аудиторією; висока плинність звернень; 
неможливість швидко запам’ятати звернення (телефони, адреси); потреба збільшен-
ня рекламної кампанії через велику кількість радіостанцій; невисока ефективність 
для візуалів; неможливість підрахування кількості реальної контактної аудиторії. 
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Название с экрана. 

Науковий керівник: Л.В. Капінус 
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29. СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДИВЕРСИФИКАЦИИ ТОВАРНОЙ ПОЛИТИКИ 
ХЛЕБОПЕКАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
Е.Н. Мельникова, Р.Р. Садретдинова 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный 
университет технологии и управления имени 
К. Г. Разумовского» в г. Мелеузе 

В перспективе развития хлебопекарной промышленности наиболее важными с 
точки зрения роста дохода является реализация стратегий инновации и диверсифи-
кации с целью сохранения лидирующих позиций на рынке, а также реализация 
стратегии фирменного товара. Основной задачей хлебопекарных организаций в 
области товарной политики является обеспечение сбалансированного ассортимента 
продукции. Диверсификация ассортиментной политики должна быть нацелена на 
рост прибыли и рентабельности, повышение финансовой стабильности предприятия 
за счет выпуска хлебобулочных изделий пониженной калорийности, йодированных 
видов, продукции с длительным сроком хранения, а также предназначенной для 
здорового образа жизни и профилактики. 

Наряду с этим, необходимо предусмотреть поиск внутренних резервов и возмож-
ностей для повышения конкурентоспособности низкорентабельных изделий методом 
ввода в их состав натуральных местных растительных продуктов, способствующих 
улучшению здоровья населения (меда, яблок, груш, вишни, сливы, кумыса и других). 
Способствуют приросту прибыли такие методы работы, как проведение презентаций 
новой продукции для населения на основе рекламы, предоставление скидок на изделия 
для постоянных партнеров и клиентов, введение накопительных карточек учета 
объема покупаемых изделий для оптовых и розничных покупателей, распродажа 
качественной продукции в заранее обозначенный день, объявленный по рекламе, по 
среднерыночной цене. 

Осуществление диверсификации ассортиментной политики возможно только на 
основе реструктуризации производства путем создания новых цехов, технологических 
линий, рабочих мест по производству инновационной продукции, обновления парка 
основного оборудования, внедрения высокоэффективных технологий, использование 
современных методов, принципов, механизмов управления и организации труда. 

Важнейшим направлением развития товарной политики предприятия, ориенти-
рованной на прирост прибыли и обеспечение поступления стабильных финансовых 
потоков, является замена существующей упаковки и маркировки на более современ-
ную. Для обеспечения оригинальности и отличительности товара можно предложить 
организациям закупить оборудование по нанесению УФ-декор-печати с оригинальным 
рисунком по всей поверхности оболочки вакуумных пакетов. Данная оболочка 
оригинальна, за счет широкого цветового спектра, четкости, яркости и насыщенности 
цвета, совмещения рисунка на лицевой и оборотной сторонах оболочки. Возможность 
использования микрошрифтов позволит разместить недостающую потребителям 
информацию, что отсутствует у других конкурентов. 

С учетом проведенных исследований по выбору ассортимента способного 
обеспечить максимальную прибыль, предлагается предусмотреть в производствен-
ной программе выпуск следующих новых серий товарной продукции: 

1. «Айболит». Хлебобулочные изделия пониженной калорийности для профи-
лактического питания детей, а также взрослых, страдающих избыточным весом с 
целью диетотерапии. 
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2. «Доктор Йод». Хлебопродукты йодированные. Целевым сегментом продукта 
являются потребители, предрасположенные к йододефициту в организме, число 
которых имеет тенденцию к увеличению. Установлено, что следующим по популяр-
ности видом профилактики йододефицита после потребления лекарственных меди-
цинских препаратов является употребление продуктов питания, содержащих йод. 

3. «Экспортная». Продукты более длительного хранения, в процессе 
выработки которых используется дополнительная термообработка и консерванты 
для увеличения сроков реализации и употребления. Продукция предназначена 
для жителей Республики Башкортостан, не имеющих возможности посещать 
часто магазины, а также для вывоза за пределы республики. 

4. «Долголетие» — продукция, обогащенная витаминами, полезными микро-
элементами. Целевой сегмент потребителей — население, ведущее здоровый образ 
жизни, а также жители, осуществляющие профилактику онкологических заболеваний. 

Таким образом, предложенные серии продуктов позволят более глубоко 
охватить рынок сбыта, создать дополнительные конкурентные преимущества 
организациям, увеличить приток финансовых средств, повысить уровень 
инновационности производства. Совокупность предложенных мероприятий по 
развитию перспективной ассортиментной и товарной политики, по предвари-
тельным расчетам, будет способствовать приросту прибыли на 7 – 10 %. 
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30. ДОСЛІДЖЕННЯ ЧИННИКІВ 
МІКРОСЕРЕДОВИЩА, ЩО ВПЛИВАЮТЬ 
НА МАРКЕТИНГОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ 
ПІДПРИЄМСТВА 
І.С. Портянко 
Національний університет харчових технологій 

Неможливо знайти підприємство, яке б існувало незалежно від оточуючого 
середовища. Зовні підприємство отримує різноманітні ресурси та перетворює їх на 
готовий продукт, використання якого також відбувається за межами організації. 
Кожне підприємство розташоване на певній території і здійснює свою діяльність на 
різних ринках, а отже, повинне дотримуватись і призвичаюватись до умов, які вже 
продиктовані оточуючим середовищем. Удосконалення маркетингової діяльності 
підприємства неможливе без дослідження факторів мікросередовища. Будучи мін-
ливе, що накладає обмеження і невизначеність на діяльність компанії, маркетингове 
середовище глибоко торкається діяльності підприємства. Важливими чинниками, які 
впливають на діяльність підприємства є фактори мікросередовища. Аналіз мікро-
середовища пов’язаний з кон’юнктурними процесами маркетингу. Крім забезпечен-
ня виробництва товарів, привабливих з точки зору цільових ринків, успіх управління 
маркетингом залежить також і від визначальних її чинників, тобто дій посередників, 
конкурентів і різних контактних аудиторій, що входять в мікросередовище. 
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Всі чинники мікросередовища безпосередньо впливають на діяльність фірми, 
проте самі більшою мірою або повністю непідконтрольні фірмі через активної дії 
на них інших громадських чинників і непередбачуваних дій конкурентів. В той 
же час шляхом дослідження і виявлення їх характеристик і тенденцій зміни 
фірма може підлаштовуватися під них і значною мірою впливати на них за 
допомогою інструментів комплексу маркетингу. 

Важливим моментом успішної співпраці є об’єднання зусиль компанії-виробника з 
постачальниками та посередниками підприємства. Кожне виробниче підприємство має 
ретельно стежити за динамікою цін на об’єкти постачання, регулярністю постачань 
ресурсів, необхідних для виконання виробничої програми, а плідна співпраця із 
посередниками може допомогти підприємству завоювати міцні ринкові позиції, 
ефективно працювати і розвиватись, а невдалий вибір посередників, які лише 
«накручують» ціну на товар, а не дбають про його ефективний збут, може довести 
фірму до банкрутства. Маркетинговими посередниками є організації, які допомагають 
підприємству в просуванні, поширенні та збуті готової продукції серед клієнтури і 
таким чином впливають на величину одержуваних доходів. Не менш важливим є 
дослідження споживачів, найбільш розповсюдженим методом якого на сьогодні є 
анкетування. Це допоможе підприємству вивчити ринок споживачів та конкурентів, 
що дасть можливість прийняти адекватне рішення щодо майбутніх планів покращити 
свою продукцію та стратегічне планування підприємства. Аналіз конкуренції дає 
можливість виявити ринкове положення фірми, конкурентоспроможність її товарів. 
Але слід зауважити, що в деяких випадках конкуренти можуть стати партнерами і тим 
самим значно підвищити свою конкурентоспроможність. Для досягнення успіху 
компанії, велику роль відіграє аналіз контактних аудиторій, які так чи інакше 
безпосередньо впливають на подальший розвиток фірми. Під громадськістю або 
контактною аудиторією розуміють будь-яку групу, яка проявляє інтерес до діяльності 
даного підприємства і може вплинути на його здатність отримувати дохід від реалізації 
готової продукції у процесі господарської діяльності. 

Отже, дослідження впливу та особливостей функціонування мікросередовища 
підприємства дають нам можливість зробити висновок про те, що підприємство не 
може тривалий час утримувати конкурентні переваги, якщо розробка стратегічних 
планів не враховує зміни в оточуючому середовищі. Підприємство повинне не 
ігнорувати та заперечувати можливість виникнення невизначених подій, намагаючись 
уникнути їх, а зрозуміти їх сутність, навчитися їх передбачати, розробляти та 
здійснювати антикризові програми, що дозволить пройти кризу якомога швидше та з 
найменшими втратами. Тому, для закріплення своїх позицій, забезпечення збільшення 
обсягів збуту продукції та прийняття ефективних управлінських рішень необхідно 
постійно проводити маркетингові дослідження, тобто вивчати ринок, на якому працює 
організація, а також забезпечити вихід на нові ринки. 
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31. ДІЯЛЬНІСТЬ ІНВЕСТОРІВ СВІТУ  
НА ЗАСАДАХ МІЖНАРОДНОЇ 
ДИВЕРСИФІКАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ 
ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ)  
А.В. Сова 
Національний авіаційний університет  

У країнах з розвиненими фінансовими ринками найкрупніші розміри інвестувань 
зроблені досить важливими гравцями — інституційними інвесторами. Актуальність 
проблеми полягає у тому, що дотепер не розкрито питання про застосовність і 
адекватність різних видів міжнародної диверсифікації, зокрема диверсифікації 
інвестицій, диверсифікації вкладень в цінні папери. Не достатньо вивчений досвід 
інвестиційної діяльності інституційних інвесторів, управління активами інституційних 
інвесторів світу (США, Великобританії, Канади, Франції, Германії, Голландії та ін.) на 
засадах міжнародної диверсифікації. Диверсифікуючи свої вкладення в декількох 
країнах, економічні цикли яких не мають повної відповідності, інституційні інвестори, 
як правило, мають нагоду скоротити коливання прибутковості. 

Зміст поняття «інституційний інвестор» та його змістовне наповнення досить 
широко розкриті в економічній літературі. Базові поняття функціонування інститу-
ційних інвесторів можна знайти в класичних роботах У. Шарпа «Інвестиції» [6], З. Боді 
«Принципи інвестицій» [1], Р. Колба «Фінансові інститути і ринки» [4]. Фунда-
ментальним дослідженням відносно цих фінансових інститутів є монографія Ф. Девіса 
і Б. Стайла «Інституційні інвестори» [7]. 

Інституційний інвестор — це юридична особа, яка виступає в ролі утримувача 
грошових коштів (внесків, паїв і т.д.) і здійснююча їх вкладення в цінні папери, 
нерухоме майно (у тому числі права на нерухоме майно) з метою отримання прибутку. 
До таких інвесторів відносяться інвестиційні і пенсійні фонди, страхові організації і 
кредитні союзи (банки), депозитні інститути і т.д. В багатьох розвинених країнах 
інституційні інвестори є власниками переважної більшості акцій підприємств. 

Грошові ресурси інституційних інвесторів переміщаються: в розвинених країнах 
через центральний банк — 5 %, комерційні банки — 35 %, за допомогою інших 
інституційних інвесторів — 60 %; в країнах, що розвиваються — через банківську 
систему — 90 %, через систему інших інституційних інвесторів — 10 %. Більше 
половини активів (порядку 60 %) належить інституційним інвесторам США, інші — 
західноєвропейським і Японським [8]. Найбільш поширені місця розташування 
провідних глобальних інвестицій — це Нью Йорк /Північний/ Південний, Бостон, 
Лондон, Сан Франциско, Лос Анджелес, Чикаго, Торонто, Париж, Токіо та ін. 

Структура зарубіжного портфеля по видах цінних паперів у інституційних 
інвесторів також відрізняється. Інтерес інституційних інвесторів США і Канади в 
області зарубіжних вкладень зміщений у бік акцій. На них приходиться до 80 % 
їх зарубіжних вкладень. 

Інституційні інвестори Великобританії ділять свої переваги порівну між 
зарубіжними акціями і облігаціями. 

Інвестори Японії віддають перевагу зарубіжним облігаціям (до 80 % їх зарубіжних 
інвестицій). Серед облігацій, що користуються попитом, є єврооблігації. 

За останні два роки інституційні інвестори, включаючи міжнародні банки, 
пенсійні фонди і страхові компанії, почали виявляти цікавість до мікрофі-
нансових інвестицій. Багато хто з них відреагував на значний попит роздрібних 



 727 

клієнтів на інвестиції в цей сектор. Deutsche Bank став першим комерційним 
банком, який заснував фонд для мікро фінансування ще в 1998 році через свою 
добродійну структуру Deutsche Bank Americas Foundation. Так, соціально 
відповідальні керовані фонди, такими страховими компаніями, як Morley в 
Сполученому Королівстві і AXA у Франції теж здійснили невеликі інвестиції в 
мікрофінанси. Деякі з найбільших пенсійних фондів, наприклад, TIAA-CREF в 
США, теж інвестували більш значні ресурси в мікрофінанси. 

Лідерами розміщення активів інституційних інвесторів залишаються регіони 
Північної Америки та Європи, потім Азії. На долю тих регіонів, що розвиваються 
та слабо вивчених припадає досить мала кількість інвестицій. 

Стримуючими чинниками на шляху диверсифікації портфеля є відмінності у 
вимогах американського і інших ринків відносно бухгалтерського обліку, які у 
повній мірі не дозволяють адекватно оцінювати фінансову надійність емітентів, 
відмінності національних норм регулювання операцій на фондовому ринку і ін.  

Здійснення повноцінної диверсифікаційної діяльності інституційними інвес-
торами супроводжується певними проблемами, зокрема:  

– залишається нерозвиненість інфраструктури,  
– низька ліквідність,  
– недосконалість нормативної бази,  
– слабкість системи державного регулювання,  
– неопрацьованість системи фінансової звітності відносно емітентів і пов’я-

зана з цим інформаційна непрозорість емітентів,  
– високий ступінь ризиків ринків, що розвиваються.  
Тож, мають бути реалізовані відповідні заходи з подолання вище зазначених 

проблем, адже з авдяки інституційним інвесторам до економіки залучаються заощад-
ження дрібних інвесторів — найважливіше національне джерело фінансування інвес-
тиційної діяльності. Саме тому, діяльність таких інвесторів є досить цінною.  

Інституційні інвестори підвищують ефективність функціонування економічної 
системи, забезпечують вирівнювання попиту і пропозиції на інвестиційних ринках, 
сприяють встановленню рівноваги ринків на мікро і макрорівні, впливають на 
стабілізацію і ефективність функціонування сучасних економічних систем.  
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