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ТВОРЧИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
На сучасному етапі розвитку в економіці зміни реалізуються
через модифікацію існуючого стану відносин. Виробничі, організаційні,
фінансові, технологічні, соціальні, політичні та інші відносини впливають
на ті чи інші показники ефективності діяльності суб’єктів економіки
(підприємств, фірм). За умов трансформації економічних відносин
ефективне
діяльностістає

використання
одним

творчого

підходу

із найважливіших

до

чинників

управлінської
виживання

підприємств. На конкурентному ринку впровадження творчого підходу
до управлінської діяльності сприяє підвищенню рівня рентабельності
сучасного підприємства, що значною мірою впливає на покращення
розвитку малого та середнього бізнесу в цілому.
Становлення творчого підходу та креативності, як основи розвитку
сучасного підприємництва зумовлено низкою об’єктивних передумов.
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Передусім, креативність тісно переплітається з процессами перетворення
результатів

наукової

джерелотехнологічних

творчості
змін,

на

фактор

спостерігаються

зміни

виробництва
в

та

матеріальній,

технологічній, технічній складовій процессу виробництва. Крім того,
проявляються глибокі перетворення у комунікаціях, бізнесових ланцюгах,
джерелах енергії.
Пріоритетними

стають

проблеми

співвідношення

культури,

традицій, інформації, комунікацій та інновацій в усіх матеріальних сферах
виробництва.
Науковці розвинених країн вже високо оцінили можливості
креативності для розвитку сучасного підприємництва. За їх переконанням,
вона стає тим засобом, що дозволяє вивести країну із затяжної економічної
кризи, сформувати позитивний імідж держави, закріпити лідируючі позиції
інноваторів у світі та примножити свої конкурентні переваги.
Поняття «креативність» визначають як генерування чогось нового.
Таким чином, творчий підхід та креативність виступає підгрунтям
абсолютно нового типу сучасного підприємництва та бізнесових взаємин і
зв’язків.
Більшість вчених «креативний менеджмент» вважають складовою
інноваційного менеджменту. В інноваційній діяльності, креативний
менеджмент

використовують

на

стадії

розробки

та

проектування

інноваційного проекту, для пошуку нових можливостей, альтернатив та
рішень. Його завданнями вважають генерування, фільтрацію та відбір
креативних ідей для їх імплементації в різних інноваційних проектах. У
світовій

практиці,

підприємства

лідери-інноватори

використовують

методи, технології та інструментарій креативного менеджменту для
більшої фективності та результативності свої інноваційної діяльності.
Успішний

розвиток

креативного

менеджменту,

передбачає

дотримання топ-менеджерами сучасних підприємств певних принципів:
тісний взаємозв’язок між метою, цілями, завданнями креативного
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менеджменту та розробкою креативних рішень; можливості участі усього
персоналу в діяльності креативних груп щодо генерування креативних ідей
та розробки креативних управлінських рішень і заходів; використання
комбінації різноманітних методів, технологій, моделей щодо генерування
креативних ідей та розробки креативних управлінських рішень і заходів;
формування сприятливих умов для розвитку креативності працівників
сучасного підприємства; мінімізація часових витрат та підвищення
ефективності щодо реалізації креативних ідей; забезпечення бажаного
впливу реалізації креативних ідей на економічні, безпекові та екологічні
параметри функціонування; забезпечення конфіденційності креативних
ідей і рішень сучасного підприємства.
Впровадження
неабиякого

автоматизованих

значення

в

нинішніх

систем

умовах

управління

діяльності

набуває

підприємств.

Впорядкування даних про бізнес-процеси, автоматизація документообігу
значно спрощує роботу персоналу. Це
факторів,
керівниками

що
всіх

впливають
рівнів,

на
і,

є

одним

із

найважливіших

оперативність прийняття

відповідно,

рішень

підвищення ефективності

функціонування підприємства в цілому.
Для впровадження ІТ на сучасне підприємство необхідно мати
певний механізм, який дасть можливість зменшити час, мінімізувати
ризики та підвищити ефективність діяльності підприємства в цілому від
впровадження ІТ.
Сьогодні «Ньюз-Тревел» є визнаним лідером туристичної галузі в
різних її сегментах. Монітоpинг стану pинкового сеpедовища пеpедбачає
аналіз та оцінку макpосеpедовища pинкової діяльності, яка є для
підпpиємства об'єктивними умовами функціонування. Макpосеpедовище
поділяють на зовнішнє, яке фоpмується в pезультаті взаємодії чинників
функціонування

pинку

туpистичних

послуг,

та

контактне,

що

безпосеpедньо взаємодіє з підпpиємством. Пpоведено SWOT та PEST
аналіз ТОВ «Ньюз-Тревел».
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Визначено та пpоаналізовано конкуpентні пеpеваги ТОВ «НьюзТревел» у поpівняні з укpаїнськими туpистичними компаніями, які
пpопонують туpи до Укpаїни для іноземних туpистів, на основі експеpтних
оцінок маpкетингового відділу ТОВ «Ньюз-Тревел».
Як видно з матpиці туpистична компанія «Ньюз-Тревел» має досить
вагомі пеpеваги, а саме: добpе pозвинута меpежа та канали збуту;
фінансовий стан найкpащий сеpед конкуpентів.
Підпpиємству ТОВ «Ньюз-Тревел» потpібно пpиділити значну увагу
таким слабким моментам своїй діяльності, як: pинкова доля; інтенсивність
впpовадження нового пpодукту; постачальники товаpів і послуг; система
оpганізації діяльності; якість кадpів та кадpова політика; концепція
впровадження творчого підходу до управлінської діяльності; творчий
потенціал підпpиємства.
Оцінка

ефективності

використання

творчого

підходу

до

управлінської діяльності ТОВ «Ньюз - Тревел» проводилась зa дaними
Бaлaнсу і Звіту про фінaнсові результaти. Отже, можнa скaзaти, що
підприємство мaє циклічний хaрaктер розвитку, нa чистий прибуток
впливaють тaкі покaзники: ціни нa продукцію; відрaхувaння з доходів;
витрaти нa збут; недоліки управлінської діяльності.
Розв’язування

творчих

задач

вважається

умовою

розвитку

креативності мислення. Мета творчого підходу в управлінській діяльності
полягає у генеруванні творчих ідей та прийнятті оперативного якісного
управлінського рішення.
Методи пошуку творчих рішень поділяють на три класи: евристичні,
функціонально-структурного

дослідження

об’єктів

та

комбіновані

алгоритмічні. Реалізація стратегій творчих ідей можлива у контурі методів,
спрямованих на підвищення ефективності, надійності і якості одержуваних
рішень. Ключовою проблемою менеджменту ідей вважається поетапне
визначення найімовірнішої зони пошуку рішення. Випадковий набір
методів (прийомів) не є ефективним. Процес пошуку рішення в залежності
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від складності завдань повинен бути багаторівневим і з такими
визначеннями, як обмеження, властивості і відносини.
Процес прийняття творчого рішення є одним із найважливіших
етапів в управлінській діяльності. Методи прийняття творчого рішення в
управлінській діяльності сьогодні базуються на математичному апараті,
системному аналізі, теорії операцій та інших науках. Розробка креативних
рішень визначає ефективність та якість управлінської діяльності в цілому.
Процеси прийняття творчих рішень в управлінській діяльності поряд
з об’єктивними факторами включають також додаткову систему факторів
суб’єктного і міжсуб’єктного (міжособового) плану.
При цьому існує декілька в цілому подібних алгоритмів процесів
прийняття управлінських рішень, які відрізняються лише деталями.
Визначення структури творчого проекту означає визначення його
компонентного складу, а також взаємозв'язків цих компонентів. Головна
особливість творчих рішень в управлінській діяльності – специфічний і
стабільний компонентний склад: мета вирішення, його інформаційна
основа, правила та критерії вибору, стратегії підготовки й прийняття
рішення, гіпотези, альтернативи.
Моделювання

процесів

при

впровадженні творчого підходу до

управлінської діяльностіна основі використання інформаційних технологій
полягає в тому, що створюється методологія системного моделювання
бізнес-процесів для завдань впровадження ІС.
Дослідження практики використання інформаційних технологій на
ТОВ «Ньюз-Тревел» показало, що цілеспрямована робота щодо створення,
підтримки та розвитку інформаційних технологій на них майже не
проводиться, наявні лише окремі елементи та складові такого управління.
Немає відокремленого спеціалізованого органу, який би займався
координацією дій всіх підрозділів з метою цілеспрямованого та системного
впровадження

інформаційних

технологій,

ключових

компетенцій

і

конкурентних переваг. За таких обставин проблема впровадження
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інформаційних технологійв системі менеджменту підприємства набуває
особливого значення та гостроти.
Технологія впровадження інформаційних технологій в системі
менеджменту підприємства повинна бути інтегрованою у систему
загального менеджменту підприємством. Процес інтеграції передбачає
формулювання загальної мети та, з урахуванням особливостей конкретного
підприємства, специфічних цілей, виділення та конкретизацію ключових
етапів такої інтеграції, вдосконалення інформаційного забезпечення
управління підприємства шляхом створення баз даних по конкурентах,
споживачах продукції та постачальниках.
Успішність впровадження інформаційних технологій в системі
менеджменту підприємства значною мірою залежатиме від забезпечення
відповідних організаційно-економічних, науково-методичних і соціальних
умов.
Науковий керівник: Халімон Т.М., д.е.н.
Берладин Вадим
Національний авіаційний університет, м. Київ

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАВЧАННЯ
У наш час глобальна мережа Інтернет широко використовується в
освітньому середовищі.«Інтернет (від англ. Internet) – це всесвітня система
сполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернетпротоколів»[1]. Його також називають мережею мереж, адже вона
складається з багатьох інших мереж, майже кожен комп’ютер з’єднаний з
нею, і в ній міститься величезна кількість інформації. Хтось користується
Інтернетом для роботи або для навчання, для пошуку нової інформації,
розвитку, але в більшості пересічні громадяни – для розваг та ігор
(особливо

цим

розвиткуІнтернет

зловживають
слугував

учні

виключно

та
в

студенти).
наукових

На
цілях.

початку
Його
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використовували вчені та студенти із різних університетів для обміну
інформацією, і т.д. З розвитком, застосування мережі змінилося.
Один із способів використання Інтернету є віртуальне спілкування.
Для цього навіть створили окремі сторінки, які назвали соціальними
мережами. «Служба соціальних мереж (англ. socialnetworkingservice) – вебсайт або інша служба у Веб, яка дозволяє користувачам створювати
публічну або напівпублічну анкету, складати список користувачів, з якими
вони мають зв'язок та переглядати власний список зв'язків і списки інших
користувачів»[2]. У наш часкількість соціальних мереж значно зросла.
Найбільше користувачів налічується в Facebook. Мережу заснував Марк
Цукерберг. З моменту появи вона користується підвищеним попитом,
тривалий час утримується на першій позиції в рейтингу (62,18%). Pinterst
займає друге місце (16,12%) і активно почав набирати популярність, в
першу чергу, завдяки своїй новій можливості пошуку за зображеннями.
Третій рядок займає YouTube (8.71%), що за останній рік випередив Twitter
який тепер на 4-му місці (8,17%). Вибирають його за міні-блоги. УTwitterє
акаунти у багатьох відомих людей.
Світова

статистика

у

%

відношенні

на

липень

gs.statcounter.com:

[3]
Лідери серед соціальних мереж по країнах світу.

2018

за
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[3]
Соціальні

мережі

широко

використовуються

студентами

для

спілкування, перегляду фотографій, новин, різних пабліків і груп. Проте
існує багато думок дослідників, про те, що шкода від соціальних мереж
переважає над їх користю в освітньому процесі.
«За даними ВВС Future, близько трьох мільярдів людей в усьому
світі, тобто орієнтовно 40% населення планети, користуються соціальними
мережами, на які щодня витрачають у середньому дві години, публікуючи
дописи, обмінюючись фотографіями, реагуючи на пости друзів. Вчені у
різних куточках світу б’ють на сполох, проводячи дослідження, з приводу
впливу

соцмереж

на

настрій,

тривожність,

депресивність,

комунікабельність, самооцінку користувачів тощо, результати яких, на
жаль, не втішні. Вечірній ритуал перегляду стрічки новин у сукупності із
блакитним світлом, яке випромінюють наші гаджети, звинувачують у
погіршенні якості нашого сну, що тягне по собі низку проблем зі
здоров’ям» [4]. Але попри такі фактилюди продовжуютьпроводити час у
«фейсбуці», «інстаграмі», «твіттері» тощо.
В той же час соціальні мережі можна використовувати для навчання.
Нариклад, одну з найпопулярніших соціальних мереж Facebook можна
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використовувати для:
•

групового навчання (для роботи в навчальних міні-

групах);
•

персонального навчання (для самоосвіти);

•

випадкового навчання (можливість пізнавати щось нове

несвідомо);
•

внутрішньошкільного навчання (використання з метою

інформування щодо функціонування навчального закладу та
заходів, пов’язаних з цим).
А. Яцишин звертає увагу на те, що соціальні мережі також доцільно
використовувати для проведення позакласної роботи і для спілкування між
учасниками олімпіад, змагань, літніх шкіл, семінарів, таборів, гуртків та
ін., що дозволяє не тільки створити позитивний емоційний клімат заходів, а
й підвищити їхню якість проведення» [5].
З допомогою соціальних мереж можливе дистанційне навчання.
Наприклад, незалежно від місця знаходження студента, соцмережі
відкривають можливості вивчення дисциплін з іноземними ліцензованими
викладачами з можливістю отримати сертифіката, що підтверджує набуті
знання. Крім тогоіснує безліч програм, що не обмежуються тільки одним
викладачем, що пропонуютьопанувати групи різних курсів чи дисциплін.
Одним із засобів соцмереж є програми-ігри, у яких можна вивчати,
наприклад, нові слова з англійської, або будь-якої іншої мови. Це такі
програми як DuoLingo, Lingleo, Andy тощо.
Отже, соціальні мережі це багатогранний засіб в Інтернеті, за
допомогою якогоможна не тільки грати в ігри, або листати пости та фото
користувачів, а також навчатись, дізнаватись щось нове, знайомитися та
спілкуватись з іншими людьми, знаходити однодумців та розвиватися.
Список використаних джерел і літератури
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Булах Ірина Іванівна,
Шиманська Олена Володимирівна
ВСП Агротехнічний коледж Уманського НУС, м.Умань

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ЗАПОРУКА
ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ
ПІДПРИЄМСТВА
В реаліях сучасної економіки підприємства здатні ефективно
функціонувати, якщо вони дотримуються однієї важливої умови - постійне
отримання, оновлення й аналіз достовірної та оперативної інформації.
Інформаційне забезпечення є «наріжним каменем» не тільки в процесі
управління продуктивністю підприємства, але й на всіх інших етапах його
економіко-господарської діяльності.
Інформаційні процеси тісно пов’язані з управлінськими та слугують
базою для вироблення та обґрунтування рішень стосовно шляхів
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досягнення цілей управління продуктивністю підприємства.
Продуктивність підприємства насамперед залежить від його системи
управління, досконалість якої визначається багатьма чинниками, серед
яких можна назвати відповідність умовам господарювання та рівень
координованості системи управління. Визначені чинники мають особливе
значення, адже середовище господарювання підприємства має певну
динаміку змін ринкової ситуації, яка збільшує рівень невизначеності
зовнішнього

середовища,

інформаційного

та

забезпечення

безпосередньо
впливу

враховують

зовнішнього

рівень

середовища

на

діяльність підприємства. Умови невизначеності та значної динамічності
навколишнього середовища вимагають від підприємств впровадження
механізмів інформаційного забезпечення в системах управління, які б
забезпечували значну гнучкість, відкритість до зовнішнього середовища,
здатність своєчасного вдосконалення.
В реаліях сучасної економіки підприємства здатні ефективно
функціонувати, якщо вони дотримуються однієї важливої умови - постійне
отримання, оновлення й аналіз достовірної та оперативної інформації.
Інформаційне забезпечення є «наріжним каменем» не тільки в процесі
управління продуктивністю підприємства, але й на всіх інших етапах його
економіко-господарської діяльності.
Дійсно, в умовах постіндустріальної економіки в діяльності будьякого підприємства можна спостерігати постійне збільшення інтенсивності
інформації та її обсягу. Слід відмітити, що паперовий метод зберігання та
переробки інформації, який передбачає постійне використання та
передавання

між

підрозділами

підприємства

значного

обсягу

інформаційних потоків, даних є «застарілим» та вкрай неефективним.
Нові умови господарювання виносять на перший план не тільки
швидкість процедур управлінської оцінки, але й їх проведення під час
оцінювання бізнес-процесу, виробничого процесу чи торговельної операції.
Показники дають змогу задовольнити цю вимогу та створюють ще одну
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перевагу у вигляді можливості їх побудови, орієнтуючись на управлінські
рішення,

які

будуть

прийняті

згодом.

Можливість

подальшого

використання системи показників для прийняття управлінських рішень і
стає вирішальним фактором під час вибору АІС.
Варто відзначити що, чим повніше і достовірніше інформація, чим
оперативніше і якісніше її опрацьовано, тим вище обґрунтованість і
потенційна ефективність управлінських рішень і дій [1].
Інформаційне забезпечення управління – це сукупність реалізованих
рішень щодо обсягів інформації, її якісного та кількісного складу,
розміщення і форм організації. При цьому метою інформаційного
забезпечення управління є своєчасне надання необхідної і достатньої
інформації для прийняття управлінських рішень, що забезпечують
ефективну діяльність як підприємства в цілому, так і його структурних
підрозділів [2].
Виділяють чотири
забезпечення

основні складові в системі інформаційного

управління

підприємством:

інформаційні

ресурси,

інформаційні технології, технічні засоби та програмне забезпечення [3].
Показники подаються як найбільш ефективний і маючий особливе
значення

інструмент

для

здійснення

моніторингу

утворених

за

корпоративним типом різногалузевих та різноструктурових підприємств та
контролю їх роботи. Вони дозволяють дати повну характеристику всім
видам

діяльності

та

ефективності

підприємств.

Наприклад,

за

здійснюється

фінансовий

контроль,

продуктивності

підприємства

роботи

всіх

допомогою
а

складових

фінансових
за

показників

необхідності

використовуються

якісні

частин
оцінки

показники

результативності.
Розглядаючи показники інформаційного забезпечення в аспекті
управління продуктивністю підприємства

можна вирішити наступні

питання:
1. Визначати продуктивність підприємства, динамічні зміни за
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відповідними показниками. Для цього визначають кінцеві величини, що
характеризують діяльність конкретного підприємства конкретної галузі, це
і повинно стати критичними значеннями показників.
2. Вдосконалювати процеси управління продуктивністю підприємств
за рахунок переведення цілей на операційний рівень та визначення
показників, необхідних для досягнення запланованих результатів.
3. Стимулювати процеси за рахунок поточного обліку показників. Це
необхідно для виявлення змін або незапланованих характеристик.
4. Забезпечувати оперативний доступ до чинної нормативно-правової
бази.
5. Контролювати процеси за рахунок поточного обліку показників,
які надають необхідну інформацію у випадку виникнення розбіжностей у
фактичних і планових результатах.
Також слід вказати на такий методично важливий факт, який треба
враховувати при створенні інформаційного забезпечення. Мова йде про
поділ всієї сукупності показників діяльності за видами та галузями, за
рахунок чого вдається організовувати належним чином інформаційне
забезпечення підприємства та формалізувати застосовувані інформаційні
одиниці.
Показники можуть виступати у таких якостях.
1. Абсолютних величин : використовуються для оцінки обсягу
виробництва (товарообороту) та витрат на виробництво (забезпечення) або
досягнення результату [4,5].
2. Відносних величин: вони необхідні для визначення показників
продуктивності, коли вхідні величини подають у відношенні до вихідних
[4,5,6].
3. Розрахункових чисел: подаються у вигляді різнорівневих величин,
що зіставляються одна з одною [4,5,6].
4. Індексів величин: показники змін, які відбулись протягом певного
часу [4,5,6].
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Основною проблемою, яка завжди характеризувала існуючі системи
управління об’єктами господарства, є правильне використання показників
та їх інформативність. Завжди треба враховувати, що показники дають
змогу отримати достовірні точні значення. При цьому немає впевненості у
гарантованому встановлені зв’язку між змінними. Наслідком невірного
розуміння існуючих між показниками сутнісних зв’язків можуть стати
помилкові рішення, які будуть прийматись після того як підприємство
показує результати діяльності.
Також, можна говорити про обмеженість показників при взаємній
компенсації деяких об’єктів або їх врівноваженості один одним.
Враховуючи такі особливості, слід використовувати систему показників,
побудовану при дотриманні ієрархічного принципу піраміди. При цьому на
вершині має бути показник, залежний від усіх інших величин. Також,
важливо пам’ятати про ускладнення управлінського аналізу та протиріччя,
які стають наслідком введення в систему управління споживчої кооперації
Рівненської споживспілки великої кількості показників. Але ця проблема є
найпростішою для статистичної обробки, під час якої розраховуються
показники

та

формується

статистична

звітність

за

допомогою

комп’ютерних технологій.
Тому варто для різних підприємств розробити різноманітні системи
показників з врахуванням особливостей галузі, основне завдання яких
допомагати здійснювати систематичний аналіз та вивчати причини змін,
що відбулись в внутрішньому середовищі підприємств. Основною ознакою
таких показників має бути їх практично повна ідентичність величинам,
встановленим наявною звітністю. Крім цього, слід прийняти до уваги
можливість виникнення розрахункових (через математичні вирази) або
логічних зв’язків між окремо взятими показниками при зміні характеру
діяльності підприємства.
Завданням інформаційної діяльності підприємства є отримання,
систематизація

та

використання

максимально

достовірної,

точної
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інформації про стан зовнішнього середовища. Ця інформація повинна,
передусім, стосуватися споживачів, конкурентів і змін у ринковому
середовищі, коливань макроекономічних параметрів функціонування
ринку та змін законодавства. Оскільки позитивні та негативні очікування
споживачів та конкурентів по-різному впливають на діяльність окремого
підприємства.
Підсумовуючи

викладене

вище

можна

зробити

висновок,

що інформаційне забезпечення – це, насамперед, динамічний процес, за
допомогою якого інформація циркулює в системі управління. Основою
цього процесу є інформаційні потоки, які складають цю систему. Базовими
етапами циркуляції інформаційних потоків в управлінні підприємствами
слід визначити такі основні етапи: підготовчий; обчислювальний;
споживання.
Інформаційні процеси тісно пов’язані з управлінськими та слугують
базою для вироблення та обґрунтування рішень стосовно шляхів
досягнення цілей управління продуктивністю підприємства.
Накопичення такої великої кількості даних формують великий масив
статистично-інформаційних ресурсів, що дає змогу керівникам середнього
та вищого рівнів отримувати не разовий зріз статичної інформації, а таку,
яка розгортається в часі (місяць, квартал, рік), а також в просторі (галузь,
підприємство, організація). Це створює їм можливість аналізувати
динаміку результатів управління продуктивністю підприємства.
Актуальність

створення

ефективних

систем

інформаційного

забезпечення обумовлена необхідністю оброблення значних масивів даних
про ресурси та параметри зовнішнього та внутрішнього середовищ, які
необхідні

для

визначення

напрямків

управління

продуктивністю

підприємства.
Комплекс невирішених завдань вимагає подальшого наукового
обґрунтування
механізму

необхідності

інформаційного

формування
забезпечення

організаційно-економічного
управління

продуктивністю
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підприємств.

Залишаються

невирішеними

проблеми

організації

та

методології контролю в інформаційному забезпеченні, сходження рішень
униз

по

щаблях

управління,

оцінки

параметрів

продуктивності

підприємства, кількісних показників, оскільки в наукових публікаціях такі
завдання не є висвітлені.
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УПРАВЛІННЯ ЦІНОВОЮ ПОЛІТИКОЮ
ПІДПРИЄМСТВА
Щоб правильно сформувати цінову політику, підприємство повинно
чітко уявляти мету, яку воно досягне за допомогою продажу конкретного
товару. При виборі цінової політики слід також враховувати, що хоча
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глобальною метою будь-якого підприємства є отримання прибутку, проте в
якості проміжних можуть бути висунуті такі цілі, як захист своїх інтересів,
придушення конкурентів, завоювання нових ринків, вихід на ринок з новим
товаром, швидке відшкодування витрат, стабілізація доходів. Причому
досягнення цих цілей можливо в короткостроковій, середньостроковій і
довгостроковій перспективі. У той же час той чи інший рівень ціни може
по-різному впливати на досягнення тих чи інших результатів, наприклад на
величину прибутку, обороту, на частку участі в ринку. Тільки в
екстремальних випадках переважає якась одна мета підприємницької
діяльності. У звичайній господарській практиці за допомогою цінової
політики можливе досягнення великої кількості цілей. Правильно обрана
цінова політика в стані не тільки поліпшити результати діяльності
підприємства, а й підвищити конкурентоспроможність товарів власного
виробництва, складовою частиною якої є ціна.
Цінова політика підприємства визначається в першу чергу її власним
потенціалом, наявністю достатнього капіталу, кваліфікованих кадрів,
організацією діяльності, а не тільки станом попиту і пропозиції на ринку.
Навіть наявний попит потрібно вміти задовольнити, причому в потрібний
час, в потрібному обсязі, в потрібному місці і при забезпеченні потрібного
ринку якості продукції.
На політику цін великий вплив мають керівники службою збуту,
завідувачі виробництвом, керівники фінансових відділів, бухгалтерія. Тому
питанням розробки цінової політики підприємства займаються поряд з
планово-економічними службами і маркетингові відділи, і, по суті, деякі з
наведених нами нижче етапів формування цінової політики підприємства є
етапи маркетингових досліджень.
Підприємство «Размарас» комплексно-механізоване підприємство,
обладнане

новітнім

обладнанням

останніх

поколінь

фірм

Японії,

Німеччини, використовує сучасну технологію при виготовленні швейної
продукції.

На

підприємстві

працюють

автоматизовані

системи
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проектування на крій одягу, використовується комп'ютерна техніка на всіх
етапах виробництва і управління. Підприємство з року в рік нарощує темпи
виробництва. Навіть в період економічного спаду підприємству вдалося
зберегти досягнутий рівень виробництва. У період зниження купівельної
спроможності населення підприємство почало працювати на умовах
давальницької сировини, що дозволило не зменшувати темпи виробництва
і зберегти стабільний колектив. Підприємство не має заборгованості по
заробітній платі та заборгованості перед бюджетом, що дозволяє стабільно
працювати без вимушених зупинок підприємства. Правління підприємства
постійно вирішує питання технічного переозброєння виробництва. Так в
2017 році було введено в експлуатацію нове обладнання для котельні,
проведено реконструкцію зі зміни котлів, що дозволило зменшити
використання природного газу на 50% і електроенергії на 30%,
встановлено нове технологічне спеціальне обладнання в цехах фабрики,
побудоване нове приміщення складу готової продукції і інше.
Цінова стратегія повинна бути гнучкою не тільки в ставленні до
різних ринків, але і по відношенню до динаміки розвитку одного і того ж.
Для цього необхідно розробити її на деякий проміжок часу, з огляду на
різні зміни самих мобільних внутрішніх і зовнішніх факторів.
При цьому, на наш погляд, процес формування цінової політики
повинен носити циклічний характер і їх необхідно розглядати сукупність
основних елементів прийняття управлінських рішень за цінами.
Можливості та проблеми політики цін змінюються в залежності від
типу ринку, на якому працює підприємство. У нашому випадку ПрАТ
«Размарас» діє на ринку, де діє безліч продавців і товаро виробників, які
виробляють стандартну або однорідну продукцію. Жоден з продавців не
має великого впливу на рівень і на укладення угод. Нові товаровиробники
можуть вільно входити, а існуючі – вільно покидати цей ринок. ПрАТ
«Размарас» необхідно мати упорядковану методику встановлення вихідної
ціни на свої вироби. Так, за даними, найбільшу питому вагу мають
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матеріальні витрати (70,6%). Далі йдуть трудові витрати 9,1% (основна
зарплата - 6,0%, нарахування на зарплату і соціальний страхування-2,5%,
додаткова зарплата 0,6%). Найменшу питому вагу мають витрати на
утримання обладнання (5,5%), цехові витрати (7,0%), загальнофабрічні
витрати (7,8%) і позавиробничі витрати (0,1%), які відносяться до
постійних витрат. Забезпечення мети отримання максимально можливого
прибутку може бути також за рахунок зниження витрат, в першу чергу, по
найбільш

питомою

численних

статях

видатків

-

матеріальні,

загальнофабрічні, цехові і трудові витрати. Хоча максимальна ціна може
визначатися попитом, а мінімальна - витратами, на встановлення
підприємством середнього діапазону цін впливають ціни конкурентів і їхні
ринкові реакції, виробнику необхідно знати ціни і якість товарів всіх
конкурентів. Домогтися цього можна декількома способами. Підприємство
може доручити своїм представникам зробити порівняльні покупки, щоб
зіставити ціни і самі товари між собою. Вона може роздобути
прейскуранти конкурентів, закупити їх обладнання і розібрати його. Вона
може також попросити покупців висловитися з приводу того, як вони
сприймають ціни і якістьтоварів конкурентів. Важливим фактором для
визначення ціни є психологічна межа цін, яка формується в свідомості
виробника і споживача під впливом багатьох чинників. Тому ми
пропонуємо визначати базову ціну з орієнтацією на попит з виконанням
умов забезпечення беззбитковості виробництва і максимізації прибутку.
Науковий керівник: Гудзь О.Є., д.е.н., професор.

Головань А.А.
Донецький національний університет імені Василя Стуса, м.Вінниця

ТЕХНОЛОГІЇ VPN У СТВОРЕННІ БЕЗПЕЧНОГО ДОСТУПУ
В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Визначальним фактором роботи з інформацією та використання
систем передачі даних є безпека інформації. У наш час техніко-
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технологічних можливостей зростають вимоги до створення належних
умов роботи у віртуальному середовищі, передачі інформації та
гарантування її безпеки. У даному випадку виправданим є застосування
технології VPN (далі – Virtual Private Network), на основі якої відбувається
поєднання усіх підрозділів і філій, що забезпечує одночасно гнучкість і
високу безпеку мережі, помітну економію витрат на системи захисту
інформацій і налагодження роботи в системі.
Віртуальна приватна мережа (VPN) представляє собою поєднання
окремих комп’ютерів або локальних мереж у віртуальну мережу, яка
забезпечує цілісність та безпеку переданих даних. Вона має властивості
виділеної приватної мережі й дозволяє передавати дані між двома
комп’ютерами через проміжну мережу, наприклад Internet [3]. VPN
вирізняється серед інших методами дистанційного доступу. Через доступ в
Інтернет, будь-який користувач може підключитися до мережі офісу
підприємства. Але така загальнодоступність даних зовсім не означає їхню
незахищеність. Система безпеки VPN також захищає всю корпоративну
інформацію від несанкціонованого доступу.
Віртуальна

приватна

мережа

(VPN)

створюється

на

базі

загальнодоступної мережі Інтернет. Такий зв’язок через інтернет має свої
недоліки в можливих потенційних порушеннях захисту і конфіденційності
а VPN можуть гарантувати, що трафік спрямований через інтернет
захищений, як і передача даних усередині локальної мережі. Так само
віртуальні мережі забезпечують суттєву економію витрат порівняно із
змістом власної мережі глобального масштабу [2].
Мережі передачі даних використовуються як мережі загального
призначення. Тут захищеність інформації досягається за допомогою
криптографічних засобів та механізму електронного цифрового підпису.
Така

технологія

дозволяє

забезпечити

виконання

вимог

щодо

конфіденційності, автентичності, достовірності та цілісності інформації для
передачі каналами зв’язку. Так само можна підтвердити одержання та
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авторство повідомлень, забезпечити захист ІР від несанкціонованого
доступу з боку мереж і каналів передачі даних тощо.
Варто навести для прикладу події з доступом до соціальних мереж в
Україні. Так, у травні 2017 року Президент України підписаний указ РНБО
№ 133/17

стосовно

заборони

функціонування

багатьох

російських

інформаційних компаній на території України. До цього списку потрапили
деякі популярні на той час соціальні мережі. Приблизно з того часу і
почалось активне використання українцями такої незрозумілої на той
момент мережі VPN.
VPN або Virtual Private Network – віртуальна приватна мережа,
технологія якої передбачає захищене з’єднання, за допомогою якого
організовується віддалений доступ до серверів баз даних, FTP чи поштових
серверів. Підключитися до мережі можна майже звідусіль. Спочатку
технологія VPN створювалася для компаній, яким було потрібно
забезпечити співробітникам безпечний доступ до своїх електронних
ресурсів. При цьому співробітники могли бути де завгодно – в офісі, в
іншій країні [1].
Начальник Департаменту кіберполіції Національної поліції України
Сергій Демедюк 19 травня 2018 року висловився, що в Україні не існує
таких

норм,

які

б

забороняли

використовувати

VPN,

тому

у

правоохоронців немає і не може бути жодних питань стосовно громадян,
які користуються цими мережами [1].
У світі не так багато країн, в яких на офіційному рівні існує заборона
на користування VPN. Загалом, це деякі самодержавні країни Азії та СНД,
що ввели обмеження внаслідок протиріччя державній ідеології або щоб не
допустити «негативного впливу на своїх громадян». В таких країнах
заборонені й інші технології з обходу блокувань, наприклад проксі-сервери
тощо. При підключенні до VPN-сервера, користувач підключаєтеся до
будь-якого з обраних ним серверів. Вони можуть знаходитися де завгодно,
у тому числі за кордоном. Сам сервер, до якого підключився користувач,
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дає йому доступ до інтернету.
Безкоштовні

VPN-сервіси

найбільш

розповсюджені,

а

безкоштовність й робить їх такими популярними. Власники таких сервісів
беруть на себе всі витрати з обслуговування й підтримки мережі, але й
мають і свою вигоду: в обмін на доступ до своїх VPN. Зокрема вони
можуть відслідковувати і збирати інформацію про активність користувача
в мережі і продавати її, наприклад, рекламодавцям [2].
Натомість, платні VPN-сервіси існують за рахунок фінансування
користувачами, у технічному плані функціонують набагато краще, надають
ширший спектр послуг та вважаються більш надійним щодо захисту даних.
Італійський дослідник Паоло Станемо (Paolo Stagno) протестував 70 VPNсервісів і виявив, що 16 з них (23 відсотки) розкривають реальні IP-адреси
користувачів. У такій діяльності може бути подвійний прибуток. Оплата за
VPN здійснюється через WebMoney або подібні сервіси, а також анонімно
через термінали чи криптовалюти.
До VPN-сервісів можна підключити як суцільно всю мережу
користувача, так і користуватися точково – лише у браузері. Це залежить
лише від бажання користувача та його потреб. Потрібно зважати й на те,
що

при

використанні

VPN

швидкість

Інтернет-з’єднання

помітно

знижується. І зрозуміло, що чим якісніше сервіс, тим менше буде втрата
швидкості. Знову ж таки, на це впливають й інші фактори, наприклад,
відповідність заявленої швидкості Інтернет-провайдером.
Також, окрім стаціонарного виходу в мережу, VPN-сервіс можна
використовувати й на сучасних гаджетах. У багатьох мобільних пристроях
функція доступна в стандартних налаштуваннях, але й можна встановити
відповідний мобільний додаток, яких існує теж велика кількість з
подібними можливостями у використанні, як і на ПК.
VPN-сервіс

зазвичай

вибирають

відштовхуючись

від

таких

параметрів.
1)

Імідж компанії, яка надає VPN-послуги. У цьому власникам
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сервісів можуть допомоги, наприклад, професійно розроблені сайти, з
відсутністю зайвої реклами.
2)

Зручність.

«Дружній»

інтерфейс,

що

дозволить

швидко

зрозуміти принципи керування сервісом та не буде викликати труднощів
при увімкнені / вимкнені.
3)

Відносна конфіденційність. Чим менше полів заповнюється при

реєстрації користувача, тим краще для нього в плані захищеності
персональних даних.
4)

Відгуки. При цьому потрібно вміти відрізняти відгуки

копірайтерів та різноманітні «накрутки». Рекомендується вибирати сервіси,
які мають сотні відгуків переважно схвального характеру [2].
Отже, VPN-сервіси сьогодні не є «безумовним злом». Сьогодні кожен
користувач повинен захищати особисту інформацію, особові данні й
конфіденційність в цілому, коли вони знаходяться в мережі Інтернет. З
цією метою використання VPN-сервісу є одним з найкращих варіантів.
Послуги створення захищених корпоративних мереж передачі даних на
базі Virtual Private Network цікаві підприємствам при широкій географії
роботи (не тільки зона UA) та для ефективної комунікації територіальнорозподілених офісів між собою. Професійний VPN-сервіс не тільки
гарантує захист від хакерів й крадіжки особових даних, але й захистить від
втручання третіх осіб, корпорацій і державних відомств, які часто хочуть
дізнатись те, що ви робите. Потрібно враховувати й певні ризики, по’вязані
з його використанням, але такі мережі для багатьох вже стали
повсякденністю. У роботі з інформацією варто пам’ятати, що Інтернет
загалом не є безпечним, незалежно від того, використовується VPN-сервіс
чи не використовується.
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ПРИНЦИПИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС
У єдності і цілісності побудови інформаційної політики ЄС вкрай
важливо сприяти формуванню єдиних соціальних і політичних цінностей,
цілей і ідеалів у взаєморозумінні та взаємоповазі, а також формувати
спільні соціальні і політичні цінності, цілі і ідеали. Під час регулювання
діяльності ЄС, європейським інститутам необхідно враховувати усю
багатоманітність культур, традицій та інтересів країн-членів. Інформаційна
політика ЄС повинна відповідати інтересам співтовариства, водночас не
пригнічувати інтереси самих європейців. Це можливо лише за умови
постійної комунікативної взаємодії, яка спрямована на загальне прийняття
рішення у різних сферах життя. Ця особливість обумовлює двосторонній
характер інформаційної політики ЄС.
Починаючи з 1987 року телекомунікаційна політика ЄС стає однією з
найважливіших у загальній політиці. Європейська комісія сформувала
внутрішні і зовнішні цілі інформаційної політики: створення єдиного
медіапростору ЄС й захист внутрішнього комунікаційного простору ЄС від
зовнішнього впливу.
Інформаційну політику ЄС можна визначити як інформаційнокомунікаційну діяльність інститутів Євросоюзу, що відповідно до цілей
ЄС, національних інтересів країн-членів і громадян об’єднаної Європи,
спрямованих

на

створення

і

підтримку

функціонування

єдиного
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європейського культурно-інформаційного простору.
Основні принципи інформаційної політики ЄС можна умовно
поділити на три групи, приймаючи за основний критерій інтереси і
цінності кожної зі сторін, а саме: суспільства в цілому, національних
держав та Європейського Союзу. Ці принципи визначені соціальнополітичними цінностями, прийнятими у об’єднаній Європі (закріплені
загальноєвропейським

законодавством,

прийнятим

ЄС);

інтересами

Європейського Союзу (сформульвані законами і дерективами ЄС, що
засновані на нормах міжнародного права); національними інтересами
країн-членів ЄС (сформульованими законодавством країн-членів, що
відповідні нормам міжнародного права та законодавству ЄС).
Перша група принципів інформаційної політики ЄС побудована на
базових

цінностях

соціально-політичної

сфери

та

затверджена

міжнародним правом й законодавством щодо створення і функціонування
ЄС: свобода слова; відкритість управління; загальний доступ до
інформації. На початковому етапі утворення ЄС економічний фактор не
лежав в основі, об’єднання відбувалося за принципом подолання
інтернаціональної ворожості до Європи. Тому, ЄС дотримується тієї моделі
суспільства, що визнається більшістю громадян. Безумовне визнання та
захист природніх прав людини і громадянина визначають цю групу
принципів. Основні права громадян ЄС визнаються у вигляді зазначеному
у Всезагальній декларації прав людини, підтверджені Європейською
конвенцією про захист прав людини та основних свобод (Рим, 4 листопада
1950р.) та Декларацією основних прав і свобод ЄС (Ніцца, 7 грудня
2000р.).
Друга група принципів інформаційної політики ЄС базується на
загальноєвропейських інтересах ЄС, яким потрібна підтримка: принцип
свободи пересування телевізійних програм на території єдиного ринку;
принцип

медіаплюралізму;

принцип

вільної

конкуренції

на

інформаційному ринку; принцип культурного виключення; принцип
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привілеювання європейського медіапродукту тощо.
Третя група принципів інформаційної політики ЄС базується на праві
країн-членів проводити самостійну внутрішню інформаційну політику, що
відображає

внутрішньонаціональні

інтереси.

Йдеться

про

принцип

субсидарності; принцип органічної взаємодії загальноєвропейської і
національної

медіаполітики;

принцип

збереження

культурного

різноманіття.
Інформаційна політика ЄС формується та розвивається паралельно з
інтеграційними процесами у Європі, у відповідності з міжнародним
законодавством, законодавством Союзу та законодавством країн-членів у
контексті технологічного прогресу. Відмінними рисами є наддержавний
характер та намагання відповідати інтересам усіх зацікавлених сторін: ЄС,
національних держав та суспільства – як на рівні Європи, так і перед
обличчям інформаційної експансії інших держав.
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МЕТОДИ АКТИВІЗАЦІЇ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ОСОБИСТОСТІ
Вирішальне значення для забезпечення зростання результативності
діяльності працівників має активізація творчого потенціалу особистості.
Творчість у широкому розумінні – це пошук чогось нового, невідомого,
чого люди не знали раніше. У наш час така проблема привертає увагу
дедалі більшої кількості дослідників. Це пов’язано насамперед із
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вирішенням практичних питань виховання і добору творчих працівників
для різних галузей суспільного виробництва. Структура творчої діяльності
складається з об’єкта, суб’єкта, методів творчості. Методи, способи творчої
діяльності поділяються на п’ять груп: перша ґрунтується на розсудковораціональному

мисленні

(практико-емпірична

і

науково-теоретична

творчість); друга – на інтуїції (позасвідома, нефеноменологічна творчість);
третя – на синтезі першої і другої груп; четверта – на культурних традиціях
(духовно-космологічна творчість); п’ята – на вірі у певні догми, стереотипи
(«догматична» творчість).
Розвиток

особистості

працівника

розуміється

діалектично

як

двоєдиний процес індивідуального і групового формування сутності
людини. Матеріали досліджень і багаторічна практика показують, що
ефективність національного господарства лише на третину обумовлюється
вкладеннями в матеріально-речові елементи виробництва. Решта залежить
від людського фактора –інтелектуального потенціалу, кваліфікаційного
рівня і здібностей керівників та спеціалістів.
Творчий потенціал, як динамічна структура особистості, включає
комплекс творчих задатків, які проявляються і розвиваються у творчій
діяльності, а також комплекс психічних новоутворень особистості
протягом її вікового дозрівання. Він базується на уявленні і фантазії,
асоціативних

зв’язках,

багатстві

інтуїтивних

процесів,

емоційній

різноманітності й емпатійних почуттях, які здійснюються у процесі творчої
діяльності.
Дослідження теми магістерської роботи проводилося на практичних
матеріалах діючого підприємства ТОВ «Шелтек Україна», яке є дочірнім
підприємством

SchelTec

AG

(Швейцарія)

та

авторизованим

дистриб’ютором PerkinElmer (США) і Berghof (Німеччина) в Україні.
У

відповідності

до

даних

щодо

структури

працівників

досліджуваного підприємства необхідно відзначити, що спостерігається
тенденція до росту чисельності робітників та спеціалістів у загальній
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структурі працівників, питома вага протягом 2016-2018 років коливалась в
межах

84,7-89,5%,

що

обумовлюється

специфікою

діяльності

підприємства.
Показники руху кадрів на ТОВ «Шелтек Україна» у період з 2016 по
2018рр. свідчать про неухильне зниження чисельності працівників на
підприємстві, коефіцієнт обороту по вибуттю за весь аналізований період
майже в 1,3 рази перевищує коефіцієнт обороту по прийому. В основному
робітників, серед причин звільнення є незадоволеність заробітною платою,
звільнення за прогули та інші порушення трудової дисципліни.
Результати розрахунку показників використання трудових ресурсів
на ТОВ «Шелтек Україна» свідчать про ввідсутність усталеної тенденції
щодо зростання продуктивності праці та рентабельності виробництва
протягом 2016-2018 років, що обумовлено зростанням собівартості
продукції та свідчить про зменшення відрахувань до фонду заробітної
плати в зв’язку з скороченням персоналу, тобто темпи росту собівартості
випереджають темпи росту обсягів виробництва.
Аналіз існуючої системи активізації творчого потенціалу особистості
на підприємстві доводить, що на ТОВ «ШелтекУкраїна» не досить
широкою її використовують. З одного боку, вона включає в себе як і
матеріальні так і організаційні та соціально-психологічні методи, однак, з
іншого, відсутня система стимулювання персоналу, яка забезпечувала б
постійну зацікавленість персоналу у підвищенні творчого потенціалу та
продуктивності праці.
Якщо розглядати активізацію творчого потенціалу особистості на
підприємстві як процес, що забезпечує діяльність підприємства, то можна
виділити наступні основні напрями: підбір і відбір; навчання і розвиток;
оцінка діяльності; стимулювання і мотивація праці персоналу.
Застосування

методів

регресійного

та

кореляційного

аналізів

дозволило визначити необхідність впровадження бонусної системи
стимулювання персоналу на ТОВ «Шелтек Україна» як напряму системи
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стимулювання персоналу, що забезпечить підвищення ефективності
управління персоналом на 25 %.
Результати оцінки бонусного коефіцієнту за спеціальностями
працівників підприємства з урахуванням значимості показників та
розрахунку

загального

бонусного

коефіцієнту

робітників

робочих

спеціальностей ТОВ «Шелтек Україна» , відповідно до яких, значущість
складності виконуваних робіт, яка

становить для персоналу робочих

спеціальностей ТОВ «Шелтек Україна» 0,375; значущість можливості
появи нестандартної ситуації, яка становить 0,125; рівень відповідальності
– 0,375 та напруженості праці 0,125, що дає змогу визначити загальний бал
оцінки робочих місць із урахуванням значимості показників.
Розподіл працівників ТОВ «Шелтек Україна» за загальним бонусним
коефіцієнтом, який розраховується як сума рейтингового коефіцієнту та
бонусного коефіцієнту з урахуванням значимості показників.
Запропонована система стимулювання на ТОВ «Шелтек Україна» є
найбільш прогресивною у сфері стимулювання персоналу і забезпечує
можливість істотного збільшення доходу за підсумками роботи.
Економічне

обґрунтування

ефективності

реалізації

визначених

напрямів вдосконалення стимулювання персоналу ТОВ «Шелтек Україна»
проводилось шляхом імітаційного моделювання.
Витрати ТОВ «Шелтек Україна» протягом 2016-2018 років та планові
витрати на стимулювання персоналу досліджуваного підприємства на 2019
рік: стимулювання за якість праці збільшились на 13,3 %, внаслідок чого на
підприємстві покращуються показники якості праці і продукції. У 2018 р.
в результаті проведення заходів щодо поліпшення умов праці кількість
нещасних випадків скоротилася на 50,5 %, відповідно, і кількість
невідпрацьованих робочих днів зменшилася на 79,3 % в порівнянні з
попереднім роком.
Частка грошових одноразових виплат у на ТОВ «Шелтек Україна» у
2016 році становила 10,94% від загального фонду оплати праці, у 2018 році
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частка зросла до 18,56%. Із введенням на підприємстві бонусної системи
стимулювання персоналу частка бонусної системи у плановому 2019 році
становитиме мінімум 20%, при цьому фонд оплати праці зросте на 42542, 4
тис.грн., що можливо при умові зростання продуктивності праці, що
забезпечить збільшення обсягів реалізації продукції та забезпечить
отримання прибутку.
При впровадженні бонусної системи на ТОВ «Шелтек Україна»
питома вага яких у фонді оплати складатиме у 2019 році 20%,
продуктивність

праці

персоналу

досліджуваного

підприємства

становитиме 82,25.
В апекті нашого дослідження показником економічної фективності
бонусної системи є відсоткове зростання продуктивності праці персоналу
ТОВ «Шелтек Україна» .
Впровадження бонусної системи на ТОВ «Шелтек Україна»
дозволить збільшити продуктивність праці робітника 1 на 4,34%, робітника
2 на 5,09%, робітника 3на 6,52%, робітника 4 на 7,12%, робітника 5 на
7,73%, робітника 6 на 6,82%, робітника 7 на 7,66, робітника 8 на 8,06%,
робітника 9 на 8,63%, робітника 10 на 7,42, робітника 11 на 5,60%,
робітника 12 на 6,03%, робітника 13 на 10,93%, робітника 14 на 10,14% та
робітника 15 на 6,67%.
Отримані

результати

розрахунку

економічної

ефективності

впровадження бонусної системи на ТОВ «Шелтек Україна» дозволяють
зробити висновок про те, що впровадження бонусної системи на
підприємстві є дієвим механізмом активізації творчого потенціалу
особистості наТОВ «Шелтек Україна».
Науковий керівник: ЛазоренкоЛ.В., д.е.н.,доцент.

Качмала Вікторія Іванівна
Державний університет телекомунікацій, м. Київ
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УНОРМУВАННЯ СФЕРИ КЕРУВАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ НА
МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ
Актуальність
керування

дослідження.

документацією

Сучасний

характеризується

етап

розвитку

суттєвими

сфери
змінами,

зумовленими впровадженням прогресивних інформаційних технологій
(нових носіїв інформації, способів запису даних, відтворення, зберігання та
пошуку

інформації),

інтеграційними

процесами

у

світовому

інформаційному просторі. Це має суттєвий вплив на національні практики
створення службових документів та організацію діловодства. Подолати
певне відставання вітчизняної теоретичної, методичної бази керування
документацією від сучасних потреб організації роботи зі службовими
документами, можна шляхом вивчення зарубіжного досвіду та залучення
цих здобутків у сферу керування документаційними процесами в нашій
країні.
Країни, які суттєво відставали в технічних, технологічних аспектах
роботи з інформаційно-документаційними системами, отримали змогу
швидше подолати відставання і наблизитися до передових практик,
залучаючи досвід країн, які досягли високого рівня організації роботи зі
службовими документами
Німеччини, Голландії.

–

Австралії, США, Великої Британії,

Окреслити досягнення, визначити тенденції

розвитку керування документаційними процесами, прогнозувати шляхи
розвитку національного документознавства, можливе лише за умови
вивчення та аналізу світових здобутків. Звернення до світового досвіду
задля формування оптимальної моделі керування документацією в Україні
є однією із мотивацій актуальності нашого дослідження.
Історіографія даного питання

починається з 2000-х рр. Увага

дослідників цього періоду сконцентровується на актуальних темах
керування документаційними процесами : О.М. Загорецька, В.В.Рудюк,
вивченню фахової періодики, відкриття наукових документознавчих
центрів (В.В. Бездрабко, С.Г. Кулешов),

вивчення зарубіжного досвіду
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керування документацій ними процесами (І.Є. Антоненко, Волкотруб О.А.
[4-10]).
Метою вивчення данного питання став аналіз світового досвіду
організації керування документацією, розкриття здобутків різних країн у
цій сфері,

їх вплив на вітчизняні практики роботи зі службовими

документами.
Цікавим для фахівців став закон «Акт про федеральні документи» та
архіви ЮНЕСКО, а саме – останні дослідження RAMP[2]. Там знаходяться
документи спрямовані на інформування про архівну стратегію та реалізацію
завдань ЮНЕСКО, розвиток методів і інструментарію для розбудови
відкритих

архівних

мереж

і

систем

міжнародного,

регіонального,

національного та локального рівнів, створення узгоджених правових засад,
розширення доступу до інформації за допомогою розвитку науковопошукового апарату, організації та перекладу в електронну форму
(оцифровування)

документів,

створення

умов

для

їх

фізичного

та

інформаційного захисту, сприяння вдосконаленню професійної освіти у
сфері інформації та архівів, а також для просування використання
міжнародних стандартів та передового досвіду у сфері інформації та знань.
Архівний портал ЮНЕСКО, реалізуючи завдання забезпечення
свободи доступу до інформації та прав людини на інформацію та знання,
надає користувачеві можливість доступу не лише до власних ресурсів та
кооперативних з ЮНЕСКО архівних організацій, а й до таких ресурсів, як
веб-сайти архівів та архівних організацій міжнародного, регіонального,
національного та локального рівнів; як до пошукового апарату, так і до
документальних першоджерел різного походження та виду. Цей доступ
надається як у вигляді електронних публікацій, так і у вигляді цифрових
ресурсів першоджерел у архівах, бібліотеках, віртуальних архівах та
документальних колекціях. Ідейна основа доступу до ресурсів архівного
порталу передбачає максимально повну та розвинуту систему пошуку.
Архівний портал ЮНЕСКО

– окрема інформаційна мережева
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система, яка ґрунтується на виконанні ЮНЕСКО своїх обов'язків та
реалізації основних принципів. Водночас вона є важливим компонентом
міжнародних ресурсів архівних інституцій, інформаційної структури
суспільства в інтернеті, що виходить далеко за межі інформаційного
ресурсу діяльності ЮНЕСКО.
Заслуговує на увагу ще одна організація яка торкається архівної
справи – Рада Європи. Важливе значення в цьому плані має Рекомендація
№ R (2000) 13 Комітету Міністрів країнам-членам стосовно європейської
політики. В цій рекомендації також зазначається про важливе значення
архівів, про те що архіви є невід'ємною і незамінною складовим елементом
культури.
Таким чином, американські та європейські стандарти в керуванні
документаційними процесами можна проглянути в певних документах,
ухвалених Європейським парламентом, вони мають слугувати орієнтиром
проведення реформ в керуванні домументаційними процесами[1 - 3].
Визначення їх важливості набуває значення для подальшого
розвитку інших країн, в тому числі і України. Потрібно постійно рухатись
в ногу разом з всіма оновленнями та нововведеннями – це своєрідний міст
з минулого в майбутнє. А такі організації як ЮНЕСКО і Рада Європи
підтримують цей міст, щоб потік інформації, який ми отримуємо не
переривався. Водночас слід пам'ятати, що документознавство залишається
важливим

символом

націотворення,

не

втрачає

при

цьому

своєї

актуальності і постійно перебуває у центрі громадського життя.
Запозичення зарубіжного досвіду керування документаційними
процесами є пошуком оптимальної моделі сучасної системи КДП
(сукупність нормативно-правових та організаційних засад, інформаційних,
технічних, технологічних процедур, що забезпечують створення, обробку
використання,

зберігання,

знищення

службових

документів

та

інформаційне обслуговування).
Поява електронних систем діловодства вплинула на унормування
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документаційного процесу. На думку X. Дженкінсона, першого віцепрезидента Міжнародної Ради Архівів

(МРА), неурядової професійної

організації, яка об’єднує понад 180 країн світу і сприяє розвиткові світової
архівної спадщини,

проведення

відбіру документів

для постійного

зберігання повинні служби документаційного забезпечення управління,
керуючись

адміністративною

цінністю

(необхідністю)

документів.

Втручання архівістів у цей процес може суб’єктивно впливати на
визначення цінності документа з точки зору свідчення (доказу) шляхом
застосування до документів зовнішніх критеріїв цінності[13].
Була розроблена автоматизована система створення описів і
переліків документів, адже зрозуміло, що саме залучення архіву до
початкового

етапу

життєвого

циклу

документів

сприяє

не

лише

поліпшенню практики керування документаційними процесами, а й
досконалому порядку роботи з документами на стадії архівного зберігання
[6].
Національне управління документації та архівів NАRА удосконалює
передавання документів, незалежно від носія, і архіву або вилучення їх для
знищення.

Зі

зміною

документаційними

технологій

процесами,

створені

американська

документів
архівістами

та

керування

переглядаються

традиційні підходи до експертизи.
Основним способом здійснення експертизи є переліки їх до вилученні
знищення або передавання в архів. Дані переліки постійно удосконалюють та
розробляються нові, які б підходили основним функціям установ. Стандартна
англійська практика невтручання архівної служби що; визначення цінності і
відбору документів була замінена новою моделлю, яка декларує участь всіх осіб,
причетних до роботи з документацією і експертизи шляхом відкритої процедури
консультацій; надання відкритості критеріям відбору документів та ціни, в яку
обійдеться суспільству зберіганні документів. Вся інформація стосовно політики
експертизи документів подається на АМеЬ-сайті Національного архіву. До
настанов для службових осіб, зайнятих у сфері керування документаційними
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процесам стандартів, методичних посібників, розроблених Національним архівом
включена методика експертизи цінності та відбору документів.
Національний архів Великобританії є центральним консультативним
експертним органом, який надає підтримку керуючим документацією. Велику
увагу Національний архів Великобританії приділяє управлінню документацією, в
тому числі електронній документації. На даний момент архів Британії належить
до найбільш прогресивних і активних розробник методик управління серед
європейських архівних органів.
За даними Національного архіву (НА) Великобританії

95% державні

документів створюються в електронному виді. їх обсяги постійно зростають[7].
Одним з проектів – «Безперервний потік» створенний для покращення
обробки електронних документів. Найближчим часом Національний архів
Великобританії буде постійно перетворюватися із установи, що працює з
паперовими носіями, в організацію що має справу з електронними документами.
Завдяки даній програмі забезпечується зберігання і довготривала збереженість
документів, а також доступність через «Онлайн-доступ до електронних
документів» (Electronic records online) веб-сайту Національного архіву.
Поява електронних систем діловодства вплинула на методику
експертизи цінності. Країни західної Європи, такі як Німеччина, Австрія,
Італія, Голландія успішно застосовують практику роботи з електронного
діловодства (надалі ЕД), тому питання пов’язані із опрацюванням,
оцінюванням

та

зберіганням

електронних

документів

набувають

глобального значення.
Головним в унормуванні керуванні документацією є Стандарт ISО
15489-2001.

Це

–

виклад

оптимальної

методики

керування

документацією, яка призначена як для фахівців в галузі керування
документацією, так і для спеціалістів з інших сфер діяльності, зокрема,
розробників нових інформаційних програм і систем, щоб забезпечити
відповідність цих програм та систем вимогам керування документацією
[6].
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Розробленням стандартів із керування документацією займаються
міжнародні

організації

як,

IS0

–

International

Organization

for

Standartization, національні комітети зі стандартизації: АFNOR –
Франція, АNSІ – США, ВSІ – Великобританія, UNMZ – Чеська
республіка, DIN – Німеччина, DS – Данія, DSSU – Україна, ІРQ –
Португалія, JISС – Японія, NЕN – Нідерланди, NSAІ – Ірландія, SАІ –
Австралія, SСС – Канада, SIS – Швеція, відповідні державні організації,
професійні об'єднання фахівців у галузі керування інформацією та
документацією (наприклад, Рublic Record Office, АRМА International,
АІІМ International, Гільдія керуючих документацією Росії).
Із

підкомітетом

співпрацюють

чотирнадцять

національних

комітетів- членів ISO, а також п'ять комітетів країн-спостерігачів: GOST
R – Росії, NC – Куба, РКN – Польща, SFS – Фінляндія, ТІSІ – Таїланд.
Декілька країн вже розробили на основі зазначеного міжнародного
стандарту

національні

аналоги

або

використали

його

під

час

розроблення інших нормативних документів, що регулюють управління
документацією. Так, уповноважений орган з питань стандартизації
Великої Британії – British Standard Institution (BSI) уже до кінця 2001 р.
видав національний стандарт BSI ISO 15489. Він має таку ж структуру як
і міжнародний стандарт.
Визначним і водночас визначальним явищем в історії Records
Management на початку XXI ст. стала поява міжнародного стандарту у
сфері КДП –

ISO 15489-2001 «Information and documentation. Records

management» («Інформація та документація. Керування документацією»)
[1]. Після ухвалення делегатськими зборами Міжнародної ради архівів на
XXXV Міжнародній конференції Круглого столу архівів - CITRA
(Рейк’явік, 10-13 жовтня 2001 р.) рекомендацій до впровадження й
користування ISO 15489 – 2001 «Інформація та документація. Керування
документацією», документ потрапляє до переліку міжнародних стандартів,
що потребували національної гармонізації, тобто розроблення відповідної,
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адаптованої до умов організації діловодства на державному рівні версії, з
тим, щоб міжнародний стандарт рекомендаційного характеру набув
чинності як обов’язковий для виконання нормативний документ.
Творення ISO 15489:2001 яскравий прикладу загального випадку,
який базується на серйозних залежностях один від одного – досвіду однієї
країни у сфері роботи з документами і здобутків світової спільноти.
Основною сферою застосування даного стандарту є робота з документами
у різних сферах економіки, проте це не виключає можливості використання
у науково- технічній документації. Стандарт не стосується питань,
пов’язаних з керуванням архівних документів в архівних закладах, не
дивлячись на те, що в деяких країнах поняття КДП охоплює й керування
архівними документаційними процессами[3].
Структурно ISO 15489-2001 складається з двох частин: частина
перша –

Загальні положення (керування документаційними процесами),

частина друга – Практичне керівництво (з КДП). Частина перша стандарту
призначена для користування менеджерами в установах, спеціалістами з
керування документацією, інформацією і технологіями, всіма іншими
працівниками організацій і приватних осіб, зобов’язаних створювати і
користуватися в своїй діяльності документами. Частина друга стандарту
забезпечує

єдину

методологію

застосування

попередньої

частини

стандарту.
Після активації стандарту ІSО 15489:2001 у багатьох країнах Азії,
Європи, Америки до групи нормативних документів з інформації та
документації ввійшли національні аналоги міжнародного узагальнюючого
нормативного документа у сфері керування документацією ISO15489:2001.
Результатом кількарічного вивчення національної нормативноправової бази і міжнародного досвіду у сфері керування документаційними
процесами стала поява документа: загальні положення - обов’язки стратегія – контроль - експертиза цінності і розміщення документів зберігання - складові частини стандарту, що унормовувалися актом на
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національному рівні.
Загальне описання кожного напряму КДП, операційні обов’язки
персоналу різного рангу у розробленні й реалізації політики в сфері
діловодства,

достовірне

документування

діяльності

установ,

аналіз

забезпечення повноти реалізації функцій і напрямів діяльності організацій,
проведення експертизи цінності документів, упорядковане зберігання
документів із метою користування ними у подальшому –

ці та інші

концепти наповнили зміст стандарту, вигідно вирізнивши його з-поміж
інших, і запропонували модель керування документаційними процесами у
визначених межах.
Задля того, щоб спеціальна термінологія ІSО 15489:2001 почала
активну участь в вживанні, провідні галузеві інституції різних країн
розробили спеціальні термінологічні посібники, словники, доповнювали
текст супутніми роз’ясненнями[8].
На цьому програма керування документаційними процесами не
зупинилася. Були поставлені наступні стратегічні завдання:
До 2020 року NARA підтримає перехід Федеральних агентств до
повної електронної реєстрації.
До 2024 року NARA оцифрує 500 мільйонів сторінок записів і
зробить їх доступними в Інтернеті за допомогою Національного архівного
каталогу та

створить нові веб-сторінки – прозорі та відкриті перед

громадськістю. Будь-яка особа, яка бажає отримати додаткову інформацію,
отримає її зважаючи на Закон про свободу інформації з офісу FOLA
NARA. Зрозуміло, що ця робота стане неоціненним вкладом в системі
керування документацією[9].
На сьогоднішній день ряд розвинених країн, такі як Сполучені
Штати

Америки,

Великобританія,

Німеччина,

Голландія

та

ін.

є

флагманами в організації керування документаційними процесами. Ці
держави можуть похизуватися багаторічним досвідом вдалого ведення
діловодства в різних установах, організаціях, структурах. Їх здобутки гідні
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наслідування і в нашій країні для прогресивних методів роботи із
документом.
Отже, підсумовуючи вищесказане, ми можемо втверджувати, що
процес керування документацією був необхідний для суспільства. Його
становлення проходило поступово, відповідно до розвитку науки і техніки.
Колосальний поштовх для керування документацією стало створення
мережі Інтернет, залучення «хмарних технологій» та інші новаторські
розробки, а сучасний рівень розвитку документаційної сфери потребує
оперативного освоєння світового досвіду для формування системи
керування документаційними процесами в Україні.
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Кирилюк Наталія Андріївна
Державний університет телекомунікацій, м. Київ

ЗМІ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ СТЕРЕОТИПІВ У СУСПІЛЬСТВІ
Засоби масової інформації узв'язку з розвитком інформаційних
технологій за останні кілька років отримали широке поширення та все
більший вплив на масову свідомість. У наші дні ЗМІ є основними
маніпуляторами громадської думки, які можуть нав'язувати соціуму різні
стереотипи

та

штампи,

що

інформаційно-психологічно

дезорієнтує

суспільство.
Для більш повного розуміння даної проблеми необхідно визначити
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значення двох ключових понять - «масова свідомість» і «стереотипи».
«Масова свідомість» вперше з'являється у науковій літературі в середині
XIX століття. І тільки в 20-30-і роки ХХ ст. це поняття стало
використовуватися в якості наукового терміну. На сьогоднішній день
масова свідомість – це свідомість великих мас людей, а також особлива
форма буденної свідомості, яка з'являється під впливом певних засобів, в
основному засобів масової інформації [1, с.82].
Поняття «соціальний стереотип» було введено в суспільні науки теж
у 20-і роки ХХст. у США вченим Уолтером Ліппманом. Він визначав
стереотип як спрощене, вже наявне в свідомості суспільства уявлення, не
засноване на власному досвіді конкретного індивіда. У своїй праці
«Суспільна думка» Ліппман наголошував на тому, що всі предмети, явища
та події людина сприймає через стереотипи власної культури, моральних
кодексів,

соціальної

філософії,

політичної

агітації.

Стереотипи

допомагають відстоювати цінності, права і погляди людини, формують
традиції і звичаї [2, с.84].
У той же час почали з'являтися різні теорії, що пояснюють
походження стереотипу. Наприклад, Г. Оллпорт зазначав, що «схильність
людини до стереотипів полягає у її звичайній та природній тенденції
будувати узагальнення, змістом яких є над спрощення світу своїх
вражень»[3, с.10].
Т. Шибутані трактує стереотип як «популярне поняття», що позначає
приблизне угрупування людей на основі легко помітної ознаки, що
підтримується поширеними уявленнями стосовно властивостей цих людей
[4, С.324].
Соціолог І. С. Кон вважає, що стереотип – це «невід’ємний елемент
буденної свідомості», що допомагає індивідові «орієнтуватися в житті» і
«спрямовує його поведінку». Стереотипи й упередження автор відносить
не стільки до явищ психологічних, скільки соціальних: «Щоб зрозуміти
природу етнічних упереджень, потрібно вивчати не стільки упереджену
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людину, скільки суспільство, що породжує його»[5].
Узагальнюючи можна зробити висновок проте, що соціальний
стереотип – це явище, яке має низку різних властивостей, спрощуючи
розуміння великого потоку інформації не поглиблюючись в деталі, і, в той
же час, накладаючи певні шаблони. Цю тенденцію можна пояснити і
пов’язати з процесом інформаційного перевантаження, в умовах якого
свідоме спрощення трансльованої інформації полегшує категоризацію і
створює передумови для формування стереотипу.
Основними стереотипами, які нав'язують ЗМІ, є гендерні, етнічні чи
національні, політичні, конфесійні або релігійні.
Сучасний

індивід,

сприймаючи

дійсність

і

намагаючись

зорієнтуватись у ній, звертається насамперед до логічного мислення, що
прищеплене йому школою, культурою та закріплене соціальним досвідом.
В умовах дефіциту інформації про певний соціальний об’єкт або явище
людина приписує фактам, які вона сприймає безпосередньо, причини,
приховані від особистого спостереження. Цей психологічний феномен Ф.
Хайдер назвав «каузальною атрибуцією» [6, с. 160]. На його думку,
каузальна атрибуція є особливістю буденної психології і виникає в умовах
браку інформації про причинно-наслідкові зв’язки явищ.
Ще одним механізмом формування стереотипів є труднощі зі
встановлення причинно-наслідкового зв’язку між явищами. Коли людина
володіє повною інформацією і має достатній інтелектуальний рівень – вона
здатна правильно пояснити причини тих чи інших явищ. У протилежному
випадку пояснення має випадковий характер і тяжіє до стереотипу.
Стереотипи з’являються внаслідок рефлексивного опрацювання
міфологічного й архетипічного матеріалу. Вони також утворюються та
функціонують в емоційному полі діяльності засобів масової комунікації як
символічні індекси інстинктів. Наприклад, у сучасній Росії інститути влади
через контрольовані державні засоби інформації, попри наявність
альтернативних джерел комунікації, успішно формують у населення
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уявлення,

ставлення

і

переконання,

які

можемо

визначити

як

стереотипізоване контрастне мислення. П. Лазарсфельд і К. Ховланд
зазначали, що пропаганда часто зводиться до риторичнихстратегій «знай
свого ворога» та «знай свого друга» [7, с. 162].
Саме використання стереотипів спрощує реальність, не змушує
людей думати та аналізувати. Прояви стереотипізованого контрастного
мислення на рівні ідеології (релігії, політики або повсякденної свідомості)
в сучасних умовах глобалізації, поглиблення інтеграційних процесів несе в
собі реальну загрозу конфронтації на релігійному, етнічному, мовному
ґрунті. Шлях до руйнування стереотипів довготривалий і складний, проте,
рано чи пізно вони або руйнуються, або заміщуються іншими.
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ДО ПИТАННЯ НОМЕНКЛАТУРИ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ
ПІДГОТОВКИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 029 «ІНФОРМАЦІЙНА,
БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА»
Актуальність дослідження
Питання номенклатури
спеціальністю 029

дисциплін професійної

«Інформаційна,

бібліотечна

підготовки
та

за

архівна

справа» заслуговує на комплексне дослідження. Визначимо чинники, які
актуалізують його вивчення.
По-перше,

впровадження

новацій,

умотивованих

зміною

спеціальності. Затвердження нового переліку спеціальностей підготовки
фахівців з вищою освітою, нового стандарту вищої освіти України 2018 р.
за спеціальністю 029 та визначення змісту вищої освіти на основі
компетентнісного підходу, актуалізує питання номенклатури дисциплін,
які забезпечать належну фахову підготовку.
По-друге, перелік навчальних
спеціальностей
виваженість

може
у

зазнавати

виборі

дисциплін
певних

фахових

в

рамках

модифікацій. Тут

дисциплін

нових
важлива

інформаційного,

бібліотекознавчого, документознавчого (цей складник у назві спеціальності
не оприсутнений) й архівознавчого циклів.
По-третє, сучасна підготовка фахівців орієнтована на затребуваність
ринку праці в керуючих документацією, спеціалістах архівної справи,
інформаційних аналітиках, що потребує наповнення освітніх програм
профільними дисциплінами.
По-четверте, бракує

глибокого

аналізу

практики навчальних

закладів вищої освіти України щодо визначення номенклатури та змісту
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фахових дисциплін, які б уможливили з’ясування таких питань: доцільність
викладання тих чи інших дисциплін, значення конкретних дисциплін у
фаховій підготовці за новою спеціальністю 029, їх міждисциплінарні
звя’зки, варіативність викладання дисциплін закладами вищої освіти
різного профілю.
Фактори впливу на визначення номенклатури
дисциплін навчальними закладами вищої освіти
Окреслимо фактори впливу на визначення номенклатури дисциплін
для підготовки фахівців означеної спеціальності різними навчальними
закладами вищої освіти. Важливим фактором впливу є реформування
вищої освіти, визначення переліку спеціальностей підготовки фахівців.
Формування

національної

системи

підготовки

кадрів

стимулювало

розробляння освітніх програм та їх змістовного наповнення. У 1990-х рр.
започатковано формування національної системи підготовки кадрів, яке
актуалізувало проблеми галузевої освіти для сфери інформації та
документації,

зокрема,

архівної

та

керування

документаційними

процесами. Впровадження у 1990-х рр. спеціальності «Документознавство
та інформаційна діяльність» стимулювало розроблення навчальними
закладами вищої освіти освітніх програм та визначення блоку навчальних
дисциплін (нормативних та вільного вибору), які забезпечували фахову
підготовку.
Другий фактор, тісно пов’язаний з реформуванням вищої освіти ‒
автономність навчальних закладів, яка передбачена освітньою реформою
в Європі після прийняття Болонської декларації 19 червня 1999 р. Кожний
навчальний

заклад

вищої

освіти,

відштовхуючись

від

його

специфіки/профілю та розуміння сфери професійної діяльності майбутніх
випускників,

пропонував

доцільність

введення

свій

перелік

дисциплін,

курсів інформаційного,

обгрунтовував

бібліотекознавчого,
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документознавчого

й

архівознавчого

циклів

для

спеціальності

«документознавство та інформаційна діяльність». Зі зміною назви
спеціальності з 2016 р. (до офіційного затвердження стандарту вищої
освіти України за галуззю знань 02 Культура і мистецтво, спеціальністю
029, ступеня вищої освіти бакалавр) навчальні заклади переосмилювали
зміст освітніх програм та їх компонентів ‒ навчальних дисциплін. Однак,
констатуємо тяглість традицій навчальних закладів щодо підготовки
фахівців

документаційно-інформаційної

сфери.

Впровадження

нової

спеціальності 029 кардинально не змінило репертуар навчальних курсів,
однак, розширило його за рахунок інформаційно-аналітичних дисциплін. Ті
кафедри

навчальних

закладів,

які

сферою

професійної

діяльності

випускників вбачали органи державного і муніціпального управління,
органи місцевого самоврядування, традиційно не включали в інформаційнодокументознавчу
(кафедра

підготовку

документознавства

фахівців
та

бібліотекознавчі

інформаційно-аналітичної

дисципліни
діяльності

Київського національного університету култури і мистецв, кафедра
архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського
національного університету імені Шевченка, кафедра документознавства та
інформаційної діяльності Державного університету телекомунікацій) та
при наявності у назві нової спеціальності тріади ‒

«інформаційна,

бібліотечна та архівна справа» ‒ на маргінесі номенклатури дисциплін
залишили дисципліни бібліотекознавчого циклу. Натомість, кафедра історії
та документознавства Національного авіаційного університету у переліку
дисциплін залишила «Історію бібліотечної справи», «Бібліографознавство»
та «Бібліографічні ресурси (авіаційної галузі)». На кафедрі документальних
комунікацій
гуманітарного

та

бібліотечної

університету

справи

викладається

Рівненського
блок

державного

бібліотекознавчих

дисциплін («Загальне бібліографознавство», «Організація та методика
бібліографічної роботи в бібліотеці», «Бібліотечні каталоги», «Бібліотечноінформаційне обслуговування», «Автоматизовані бібліотечні технології»,
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«Комп’ютеризація бібліографічної діяльності»).
Підготовка фахівців за новою спеціальністю (029) в Харківській
державній академії культури не змінила спектр бібліотекознавчих курсів,
які

викладаються

на

(«Бібліотекознавство»,

одноіменній

за

спеціальністю

«Бібліографознавство»,

кафедрі

«Бібліотечне

фондознавство», «Бібліотечне краєзнавство», «Бібліотечно-інформаційне
виробництво»).
З відкриттям у 2017 р. на кафедрі філологічних дисциплін та
соціальних комунікацій Мукачівського державного університету нової
спеціальності 029 був затверджений перелік дисциплін як компонент
освітньо-професійної програми. Бібліотекознавчі дисципліни презентовані
як в циклі фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної
підготовки («Бібліотекознавство»), так і в циклі професійної та практичної
підготовки

(«Історія

бібліотечної

справи»,

«Документальні

ресурси бібліотек», «Бібліографознавство», «Бібліографічна діяльність»).
Останнє

свідчить,

про

те,

що

вибір

дисциплін

для

однієї

спеціальності у навчальних закладах вищої освіти узалежнений від таких
факторів ‒

профілю

закладу

та

підготовки професорсько-викладацького
інтересів викладачів.

Навчальні

кафедри,

складу

заклади

та

професійної
кола

технічного

наукових

спрямування

включають до переліку дисциплін такі курси як «Хмарні технології»,
«Штучний

інтелект»

(ДУТ),

«Розроблення

спеціальних

сайтів»,

«Технології електронних бібліотек та архівів», «Основи електронного
урядування» (НУ «Львівська політехніка»). Традиції бібліотекознавчої
підготовки в окремих навчальних закладах наклали свій відбиток на
номенклатуру дисциплін спеціальності 029, де широко оприсутнені
бібліотекознавчі-бібліографознавчі курси. На кафедрі архівознавства та
спеціальних галузей історичної науки КНУ для двох спеціалізацій
спеціальності
«Історичне

029

викладаються

джерелознавство»,

такі

дисципліни:

«Спеціальні

«Історіографія»,

історичні

дисципліни
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(дипломатика та палеографія, генеалогія та геральдика, нумізматика та
сфрагістика)».
Значний відсоток викладацького складу нової спеціальності мають
бібліотекознавчу освіту і є докторами та кандидатами педагогічних наук
(за спеціальністю 07.00.08/27.00.03 ‒ книгознавство, бібліотекознавство,
бібліографознавство) та соціальних комунікацій. Колом наукових інтересів
викладачів навчальних закладів можна пояснити оприсутнення таких
дисциплін як «Акмеологічний підхід до діяльності документознавця»
(Рівненський

державний

документознавство»

гуманітарний

(Національний

університет),

«Історичне

авіаційний

університет),

«Країнознавство» (Мукачівский державний університет).
Модифікація номенклатури дисциплін та їх змісту: обумовленість і
необхідність
Визнання універсальності фахової підготовки за спеціальністю
029, широкий

спектр

установ,

організацій,

де

можуть

працювати

випускники (органи державної влади та місцевого самоврядування,
установи всіх форм власності, навчальні заклади вищої та середньої
спеціальної

освіти,

інформаційні

та

рекламні

агенції,

громадські

організації, аналітичні центри, науково-дослідні інституції, медіацентри)
потребує належної підготовки, що забезпечить набуття компетентностей,
затребуваних на ринку праці. Відтак, реалізація мети змісту навчання та
підготовка конкурентноспроможних фахівців узалежнена від визначення
базових фахових дисциплін і професійно орієнтованих практичних курсів.
Модифікація

номенклатури

професійно-орієнтованої

та

дисциплін

практичної

обумовлена

підготовки.

У

напрямами
кожному

навчальному закладі вищої освіти сформувалися окремі спеціалізації в
рамках спеціальності 029. На прикладі кількох навчальних закладів
продемонструємо різні підходи до визначення спеціалізацій. Так, кафедра
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соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Національного
університету

«Львівська

політехніка»

запропонувала

три

блоки

професійної практичної підготовки ‒ Інформаційна діяльність, Управління
документаційними процесами, Бібліотечна та архівна справа. Алогізм
поділу обгрунтовуємо тим, що, по-перше, інформаційна діяльність
оприсутнена як в управлінні документаційними процесами, так у
бібліотечній та архівній справі; по-друге, «розривати» управління
документаційними процесами та архівну справу ‒ протирічить правовим
нормам, оскільки керування документаційними процесами та архівна
справа законодавством визнані двома складовими єдиної сфери діяльності;
по-третє, специфічна архівна інформаційна система суттєво відрізняється
від бібліотечної інформаційної системи, а відтак, різняться фахова
підготовка бібліотекарів і архівістів та сфери професійної діяльності
майбутніх випускників.
Кафедра документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності
Київського національного університету культури і мистецтв визначила такі
напрями

підготовки

‒

Документознавство,

менеджмент

органів

державної влади та управління; Інформаційна аналітика в галузі
управління;

Інформаційна

бізнес-аналітика;

комунікативний

менеджмент. Кафедра документознавства та інформаційної діяльності
Державного

університету

телекомунікацій

спеціалізаціями Документознавство

та

готує

фахівців

інформаційна

за

діяльність;

Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю. Кафедра історії та
документознавства

Національного

університету залишила напрям
діяльність.

Кафедра

авіаційного

Документознавство

культурології

та

та

інформаційних

інформаційна
комунікацій

Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв відкрила в
рамках спеціальності 029 дві спеціалізації ‒ Документознавство та
інформаційна

діяльність, Книгознавство,

бібліографознавство.

Освітня

програма,

бібліотекознавство,
розроблена

кафедрою
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архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського
національного університету імені Тараса Шевченка для освітнього рівня
бакалавр

«Архівістика

та

управління

документацією»,

пропонує

спеціалізації Менеджмент архівної справи та Управління інформаційнодокументаційною діяльністю.
Недивлячись на розбіжності у виборі спеціалізацій закладами освіти,
до арсеналу

навчальних

дисциплін входять

такі:

«Вступ

до

фаху»,

«Документознавство» («Загальне документознавство», «Документологія»,
«Сучасні концепції документознавства» ‒ останні читаються в окремих
університетах окрім курсу «Документознавство»), «Архівознавство» (або
«Теорія і практика архівної справи»; крім «Архівознавства» викладаються
архівознавчі

субдисципліни

«Менеджмент

архівної

дільності»,

«Менеджмент в архівній справі», «Архіви та архівні системи зарубіжних
країн», «Організація та діяльність економічних та бізнес-архівів», «Архівна
справа

та

інформаційне

«Діловодство/документаційне

забезпечення
забезпечення

архівних

установ»),

управління/керування

документаційними процесами», «Інформаційно-аналітична діяльність»,
«Інформаційний менеджмент», «Експертиза документів» (модифікації в
освітніх програмах різних закладів ‒ «Експертиза цінності документів»,
«Експертиза цінності документних пам’яток»), «Аналітико-синтетична
обробка документної інформації» (ця дисципліна логічно вписується в курс
«Інформаційно-аналітична
документознавства»,

діяльність»),

«Стандартизація

та

«Лінгвістичні
сертифікація

(за

основи
фаховим

спрямуванням)».
Потужним сегментом у номенклатурі дисциплін за названою
спеціальністю є дисципліни інформаційно-аналітичного спрямування ‒
«Державна інформаційна політика» (КНУКіМ, НАУ); «Інформаційна
безпека», «Інформаційне забезпечення управління», «Інформаційний
консалтинг», «Інформаційні технології системи і мережі», «Професіологія
інформаційної діяльності», «Системний аналіз інформаційних процесів»
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(КНУКіМ); «Інформаційна

культура»,

«Технології

ослуговування

інформаційного суспільства», «Управління інформаційними зв’язками»
(ДУТ);

«Інформаційний

моніторинг»

(КНУКіМ,

ДУТ); «Теорія

інформаційних потоків» (РДГУ); «Маркетинг інформаційних продуктцв і
послуг» (НАУ, РДГУ); «Системний аналіз інформаційних процесів»,
«Стандартизація

в

«Інформаційний

ринок

інформаційно-документних
України»

(НАУ);

технологіях»,

«Інформаційне

право»,

«Інформаційний маркетинг», «Інформаційни ринок продуктів і послуг»
(ХДАК);

«Теорії

інформаційного

суспільства»

(ДУТ);

«Технології

підготовки аналітичних документів» (КНУКіМ); «Політична аналітика та
прогнозування»

(ДУТ);

інформаційних

установ»

аналітичних

служб»

«Організація
(ДУТ,

(НАУ);

та

РДГУ);

управління

діяльністю

«Організація

діяльності

«Аналітико-прогнозне

забезпечення

управління», «Основи інформаційно-аналітичних досліджень» (РДГУ).
Традиційно при підготовці документознавців викладалися такі
дисципліни: «Теорія і практика зв’язків з громадськістю» (КНУКіМ, ДУТ);
«Організація звʼязків з громадськістю» (НАУ); «Зв’язки з громадськістю»
(РДГУ); «Комунікативна тактика та стратегія у зв’язках з громадськістю»,
«Організація

роботи

прес-служби»

(ДУТ);

«Теорія

і

практика

референтської діяльності» (КНУКіМ, НАУ); «Сучасні піар-технології»
(НАУ).
Інформатизація суспільства і впровадження новітніх технологій
стимулювала розроблення та читання нових курсів ‒ «Електронний
документообіг»,

«Електронні

послуги»

(КНУКіМ);

«Електронне

урядування» (НАУ, КНУ); «Електронні та аудіовізуальні архіви» (КНУ);
«Сучасні системи управління електронним документообігом», «Системи
управління базами даних» (ДУТ); «Основи мережевих технологій»,
«Комп’ютерні технології в діловодстві та електронний документообіг»
(РДГУ).
Спроба конкретизувати спектр дисциплін з метою розширення
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предметного поля вивчення та сфер професійної роботи випускників
деякими навчальними закладами запропоновані такі курси: «Кадрова
політика та державна служба», «Організаційна конфліктологія та етика
державного службовця», «Спеціальні системи документації» (КНУКіМ);
«Управлінське документознавство» (КНУ, НАУ).
При всій варіативності назв дисциплін для спеціальності 029 основна
увага має зосереджуватися на їх змісті, де визначені мета, завдання
дисциплін, знання та вміння, які отримують студенти опанувавши лекційні,
практичні, семінарські заняття, виконавши самостійну роботу, передбачену
робочими програмами дисциплін. Аналіз назв та змісту окремих
дисциплін ставить під сумнів доцільність їх викладання для сучасної
фахової підготовки спеціальності 029. Зокрема йдеться про такі
дисципліни НАУ як «Історія бібліотечної справи» (5 кредитів! та
обовʼязковий компонент ОПП), «Історія діловодства» (4,5 кредита і
обовʼязковий

компонент

ОПП),

«Музеєзнавство»

(5

кредитів

і

обовʼязковий компонент ОПП), «Історичне документознавство». Що для
сучасного документознавця-менеджера чи архівіста вартує знання питань
документування у Межиріччі чи Стародавньому Єгипті або організації
діловодства (!!!) у Київскій Русі (із робочої програми «Історія діловодства»
професора НАУ І. Тюрменко)? Чи входить до компетенції спеціаліста
інформаційної, бібліотечної та архівної справи знання проблем реставрації
та консервації музейних зібрань (із робочої програми «Музеєзнавство» для
сеціальності 029 доцента НАУ Т. Курченко). Насамкінець, як узгоджується
тема «Участь (?!) електронного документа в комунікаційному процесі»,
презентована у навчальній дисципліні для спеціальності 029 «Історичне
документознавство» (професор кафедри історії та документознавства НАУ
Т. Бевз; про алогіз структури і змісту цієї дисципліни годі й говорити).
Вочевидь,

від

окремих

навчальних

дисциплін,

недоточних

до

спеціальності, варто навчальним закладам відмовитися, а орієнтуватися на
сучасні

тенденції

розвитку

спеціальності.

Слід

відзначити
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мобільність/оперативність

змін

у

навчальних

планах

кафедри

документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності КНУКіМ
(очолює професор В. Бездрабко), враховуючи всі фактори впливу,
особливо попит на ринку праці фахівців даної спеціальності та
компетентності і кваліфікаційні вимоги до них.
Остання

теза,

номенклатури
зазначалося,

яка

навчальних

сферою

обґрунтовує
дисцплін

діяльності

необхідність модифікації

спеціальності

спеціалістів

є

029.

органи

Як

вище

державного

управління та місцевого самоврядування, установи, організації та
підприємства різних форм власності (профільна кафедра КНУКіМ зазначає
місцем

працевлаштування

її

випускників

й

органи

судової

та

правоохоронної системи). Власне йдеться про адміністрування/управління
установами, організаціями, підприємствами, роботою з управлінською
інформацією та документацією, керування документаційними процесами,
яке є складовою та функцією управління. На наше переконання, архівна
справа, як і керування документаційними процесами, належить до сфери
управління, тому логічно підготовка фахівців має бути віднесена до іншої
галузі знань ‒ 07 “Управління та адміністрування”. А це обумовило б
розширення

репертуару управлінських

дисциплін,

викладання

такої

дисципліни як «Інституцієзнавство» (проблемний виклад питань створення
та функціонування інституцій ‒ сучасних державних та недержавних
установ і організацій, особливості їх функціонування та формування
спеціальних систем документації). Управлінські дисципліни забезпечать
набуття

фахівцями

компетентностей

необхідних

в

управлінській

діяльності. Можуть заперечити останню тезу, мотивуючи тим, що
бібліотечний складник залишився поза увагою. Підготовку фахівців з
бібліотечної справи, яку варто залишити в галузі знань 02 «Культура і
мистецтво», необхідно віддати на відкуп тим навчальним закладам вищої
освіти, які, по-перше, традиційно готували фахівців для бібліотечної галузі,
а, по-друге, з впровадженням нової спеціальності 029 не квапилися
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кардинально змінювати номенклатуру дисциплін і адаптувати навчальні
програми до вимог нової спеціальності (які не в повній мірі враховані і у
стандарті вищої освіти, де документознавчий складний проігноровано).
Можливо, контроверсійні ідеї, викладені у моїх тезах будуть
стимулом для обговорення нагальних питань щодо підготовки фахівців за
спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», включаючи
питання напряму підготовки, номенклатури дисциплін, їх змісту та
міждисциплінарних зв’язків.
Ковальчук О.В.
Державний університет телекомунікацій, м. Київ

СУТНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Одна

з

центральних

проблем

організації

та

економіки

підприємницької діяльності - конкурентоспроможність власної справи.
Вона стосується усіх сфер і організаційних форм забезпечення бізнесу,
зокрема управління (менеджменту) – як важливого фактора успіху
підприємницької діяльності. Від ефективного управління значною мірою
залежить життєздатність підприємництва, успіх започаткованої справи.
Підприємницьке управління - це мистецтво і водночас велика наука.
Ознайомлення з сучасними поглядами на сутність менеджменту
дозволяє зробити висновок, що даний термін має декілька значень.
Як відмічає А. Мазаракі у підручнику «Основи менеджменту» термін менеджмент (англ.manegement- управління, організація) вживається
для визначення сукупності методів і форм управління виробництвом з
метою одержання прибутку як основної цілі підприємницької діяльності [1,
c.36]. Це діяльність з координації зусиль у процесі спільної роботи людей.
На думку О. Єлістратової, менеджмент означає наявність і
функціонування специфічного органу підприємства, що уособлює його
керівництво. Мета його полягає у вмінні бачити цілі, визначати способи їх
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досягнення, узгоджувати для цього дії людей [2, c.38]. Нарешті,
менеджмент

пов'язаний

з

утворенням

об'єднання

менеджерів

для

вирішення управлінських та інших питань.
О. Карлова твердить, що менеджмент підприємства безпосередньо
співвідноситься з формами організації господарської діяльності, розмірами
фірми, особливостями сфери бізнесу. Наприклад, якщо в малих і в частині
середніх підприємств управління здебільшого виконує власник, то в
корпораціях його здійснює менеджер-професіонал [3, c.23].
З особливостей підприємницького управління необхідно відмітити
короткочасність
ринкового

і

неповторюваність

середовища,

структурні

управлінських
зрушення

у

рішень.

Зміни

ринковому

попиті

викликають необхідність відповідних дій у менеджменті. Різноманітність
здійснюваної діяльності та її фрагментарність зумовлюють виконання
кожним менеджером кількох функцій управління.
Крім того, для забезпечення дієздатності системи управління
потрібно вибрати відповідно до масштабів та специфіки діяльності фірми
організаційну структуру управління. Саме вона зумовлює узгодженість дій
управлінців, розмежовує їх права та обов'язки, визначає відповідальність за
прийняті рішення.
Ми згодні з С. Князь в тому що, організаційна структура управління
має суттєві відмінності для кожної з фірм. Вона може бути побудована за
вертикальним або за горизонтальним принципами. В окремих випадках
зустрічається
структури

одночасне

управління.

використання
Так,

у

великих

обох

принципів

компаніях

організації

використовують

вертикальний принцип побудови організаційної структури. Така структура
управління передбачає виділення рівнів управління, на кожному з котрих
управлінці мають певні повноваження [4, c.44].
На думку І. Александрова, на малих та середніх підприємствах
управління має дещо іншу організаційну структуру. Менеджери таких
підприємств більшою мірою стикаються з проблемами нестабільного
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зовнішнього середовища, з непередбачуваними результатами діяльності.
Тому

в

малому

та

середньому

бізнесі

припускається

виконання

менеджерами одночасно декількох функцій управління, взаємозамінність
окремих керівників [5, c.48].
Побудова

організаційної

структури

управління

в

цій

групі

підприємств залежить від організаційно-правової форми підприємницької
діяльності, відносин між власниками та управлінцями. За цих умов від
підприємницьких здібностей менеджерів, їхнього вміння працювати як
одна злагоджена команда залежить ефективність управління. Тому
організаційна

структура

управління

в

малому

та

середньому

підприємництві будується за горизонтальним принципом.
Характерною

рисою

горизонтальної

структури

управління

є

зосередження зусиль усіх без винятку менеджерів на вирішенні конкретної
задачі, на успіхові фірми як єдиної системи. Це означає, що в малому та
середньому підприємництві може не існувати суворого розмежування між
управлінцями за рівнем їх повноважень та відповідальності. Лише декілька
менеджерів вищої ланки мають у розпорядженні фінансові й трудові
ресурси. Інші працюють спільно над вирішенням кардинальних питань.
Завдяки цьому стає можливим досягнення таких переваг: зниження витрат
на управління; скорочення виробничого циклу; підвищення ступеня
реагування на вимоги споживачів і ринкові потреби.
Початковий період ринкових перетворень в Україні свідчить, шо
діяльність менеджерів у підприємницьких структурах характеризується як
позитивними рисами, так і негативними. Спостерігається демократизм
взаємин між партнерами з управління, взаємодопомога. Водночас
відчувається брак глибоких знань із сучасного менеджменту, слабка
соціальна відповідальність за стан справ не лише в окремій фірмі, а й у
суспільстві в цілому.
Мистецтво управління в підприємництві знаходить свій прояв у
творчому відношенні до справи, здатності менеджера до аналізу, оцінки,
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прийняття ефективних рішень. Вміння досягати поставлених цілей
залежить від знань конкретних форм впливу керівника на об'єкт
управління.
Отже, менеджмент підприємницької діяльності має складний,
багатоплановий

характер,

пов'язаний

із

виконанням

окремими

менеджерами певних обов'язків з управління. Ці визначені сфери і
напрямки зосередження зусиль менеджерів на виконанні поставленої мети
чи запобіганні певній непередбачуваній ситуації мають назву функції
управління.
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СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ
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Питання мотивації одне з найважливіших на сучасному підприємстві,
так як від чіткої розробки ефективної системи мотивації залежить не тільки
підвищення соціальної і творчої активності конкретного працівника, але і
кінцеві

результати

діяльності

підприємства.

На

сьогодні

перед

управлінцями і менеджерами з персоналу стоїть завдання - знайти шляхи
підвищення мотивації праці персоналу організацій.
Управління персоналом включає багато складових. Серед них:
кадрова політика, взаємовідносини в колективі, соціально-психологічні
аспекти управління. Але саме мотивація персоналу є основним засобом
забезпечення оптимального використання ресурсів та мобілізації наявного
кадрового потенціалу.
В сучасних умовах важко переоцінити роль людського чинника в
діяльності організації. Навіть найдосконаліша система управління не
призведе до успіху, якщо штат організації не буде складатися з
професіоналів, відданих своїй справі.
В управлінні персоналом мотивація розглядається як процес
активізації мотивів працівників (внутрішня мотивація) і створення
стимулів (зовнішня мотивація) для їх спонукання до ефективної праці. У
зв'язку з цим як синонімічні терміну мотивація використовуються також
терміни стимулювання і мотивування [1 с.126]
Мотивація – це процес спонукання людини до певної діяльності за
допомогою внутрішньо особистісних і зовнішніх чинників [2 с.86].
Мотив – це ідеальний образ у внутрішньому плані свідомості
людини. Також, це не просто ідеальне уявлення, а енергетично насичений
образ необхідного, значимого предмета [3 с. 234].
Мотивування – це процес впливу на людину з метою спонукання її до
певних дій шляхом спонукання в ній певних мотивів. Мотивування основа
управління людьми[4].
Залежно від того, які завдання вирішує мотивування, можна виділити
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два його основних типи.
Перший тип полягає в тому, що шляхом зовнішнього впливу на
людину викликаються до дії визначені мотиви, які спонукають людину
здійснювати певні дії, що приводять до бажаного для мотивуючого
суб’єкта, результату.
Другий тип мотивування, своєю основною задачею має формування
визначеної мотиваційної структури людини. Головна увага звертається на
те, щоб розвинути і підсилити бажані для суб’єкта мотивування мотиви дій
людини, і, навпаки, послабити ті мотиви, які заважають ефективному
управлінню людиною. Цей тип мотивування носить виховний характер та
освітньої роботи, й часто не пов’язаний з якимись конкретними діями чи
результатами, які очікується одержати від людини у вигляді результату
його діяльності. Другий тип мотивування вимагає набагато більше зусиль,
знань і здібностей для його здійснення. Проте його результати в цілому
перевершують результати першого типу мотивування.
Названі типи мотивування не слід протиставляти, тому що в сучасній
практиці управління прогресивно керовані організації прагнуть поєднувати
їх.
Сутність мотивації полягає в тому, щоб персонал фірми виконував
роботу

відповідно

до

делегованих

йому

правами

і

обов'язками,

погодившись з прийнятими управлінськими рішеннями [5 с. 28].
Співвідношення різних мотивів, що впливають на поведінку людей,
утворює їх мотиваційну структуру, яка досить стабільна, але піддається
цілеспрямованому формуванню. У кожної людини вона індивідуальна і
зумовлюється

безліччю

чинників,

досягнутим

рівнем

добробуту,

соціальним статусом, кваліфікацією, посадою.
Залежно від того, що саме необхідно стимулювати – саму діяльність
або її результат, мотивація виступає в двох формах: поточного заохочення
(покарання) або винагороди (покарання) за підсумками.
Поточне заохочення (покарання) призначено для стабілізації або
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коригування в необхідну сторону певної діяльності. Необхідно постійно
підтримувати зацікавленість у продовженні цієї діяльності і при цьому не
виснажувати ресурси організації.
Підсумкова винагорода (покарання) зв’язується з досягнутим
результатом, тому вона повинна відображати істинний внесок в нього, бути
справедливим, створювати у людини прагнення в майбутньому працювати
ще краще.
Важливим моментом, який повинен вирішувати кожен менеджер з
персоналу, є спосіб мотивації праці, використання і комбінування
матеріального і нематеріального мотивування [6, с. 28].
Підводячи підсумки, слід зазначити, що шлях до ефективного
управління персоналом лежить через розуміння його мотивації. Тільки
знаючи, що рухає людиною, що спонукає його до дій, які мотиви лежать в
основі його поведінки, можна спробувати розробити ефективну систему
форм і методів управління людиною. Для цього необхідно знати, як
виникають ті чи інші мотиви, як і якими способами, мотиви можуть бути
приведені в дію, як здійснюється мотивування людей.
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МАС-МЕДІА ТА ФОРМУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
Керівні органи ЄС роблять усе можливе, щоб для громадян Союзу
стали очевидні переваги інтеграційних процесів. І тут дуже важливу роль
відіграє політика та технології налагодження комунікацій. Процес
формування порядку денного стосується рішень журналістів стосовно
важливості й достовірності інформації щодо конкретних подій чи проблем.
Це також зачіпає вартість (комерційної ціни) новини, що включає в себе
масштаб покриття, довжину новин, а також їхнє розміщення у порівнянні з
іншими подіями [1, c 9].
Проте,

незважаючи

на

бажання

привернути

значну

увагу

висвітленню своєї діяльності через ЗМІ під час ключових подій
(європейські вибори, референдуми, саміти тощо), останні перебувають на
периферії свідомості громадян у звичайні періоди. Більше того, П. Джохен
та його колеги на підставі ретельних досліджень стверджують, що частогусто журналісти розглядають справи ЄС як не варті уваги за незначною
цінністю новин, а також відмічають дефіцит комунікацій ЄС через брак
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прозорості у прийнятті рішень ключових інституцій Брюсселя [2, с. 305].
Значна кількість досліджень зосереджує увагу на тому, яким чином
діяльність інститутів ЄС презентується у мас-медіа, а також як ті
впливають на ставлення громадян до Союзу та інтеграційних процесів
взагалі. Цілком логічним є припущення, що позитивні оцінки ЄС та його
політики призводять до підтримки громадян Союзу і, таким чином,
сприяють почуттю причетності до європейської спільноти та формування
європейської ідентичності.
Спираючись на теорії маркетингу, експерти дослідили вигоди та
недоліки, які очікували громадяни країн від її членства в ЄС у період з
1990 до 2006 р. Більше того, вони зосередили увагу саме на новинах, де
підкреслюються конфлікт і розбіжності, стверджуючи, що саме ці події та
форма подачі роблять новини більш привабливими для аудиторії та
сприяють

більш

збалансованому

представленню

інформації

у

європейському контексті. Однак конфліктні новини передають імідж
неефективно функціонуючої політичної системи, що має негативні
наслідки для підтримки ЄС.
Виходячи з численних досліджень впливу медіа на формування
європейської ідентичності, можна зробити висновок, що найбільш значним
детермінантом її формування виступає європеїзація публічної сфери і
подача тематики, що стосується ЄС, скоріше з європейських, а не з
національних перспектив. Зокрема, Р. ван Ос подивився на подачу
інформації через веб-сайти французьких політичних партій. Там також
спостерігалася значна різниця у тематиці (європейська або національна).
Зазвичай, все залежало від ідеологічної спрямованості партії. Чим більше
вона була правою та консервативною, тим більш опозиційною вона була
налаштована стосовно процесів європейської інтеграції та ЄС у цілому [3].
Академічні та експериментальні дослідження демонструють, що
національні ЗМІ схильні висвітлювати новини про Європу крізь
національну призму, що, відповідно, посилює більше національну, ніж
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європейську ідентичність. Але в деяких конкретних питаннях ця тенденція
змінюється. Деякі вчені стверджують, що саме європеїзація національних
громадських сфер є суттєвою для розвитку європейської ідентичності.
Слід також наголосити, медіа – це не тільки інструмент передачі
мессиджів на значну аудиторію, але вони органічно вбудовані у ринкові
відносини. Можна виділити принаймні три ринки, що сьогодні діють
водночас у цій сфері. Більшість медіакампаній орієнтується на рекламу і за
результатами 2017 р. у Великобританії, Німеччині та Франції дохід від
цифрових реклам становив 11,72 млрд., 7,37 млрд. та 5,13 млрд. дол. США
відповідно [4]. А ще у 2006 р. ця цифра для усіх європейських країн ледве
сягала 6,6 млрд. євро. Відтак, великі транснаціональні корпорації
зацікавлені в уніфікації контенту реклами.
Але слід звернути увагу ще на два ринки: контенти придбання та
споживання. Саме за ці ринки сьогодні загострюється боротьба і клієнти
мас-медіа платять значні кошти за кодифіковану інформацію. Але це
призводить до відповідної логіки – переступити національні кордони. Цим
самим створюються передумови створення європейського медіаринку та
європейської публічної сфери. Звідсіля витікає висновок: приватні
медіакомпанії повинні бути більш зацікавлені в європеізації, ніж державні
компанії.
Медіа – це економічні актори, їхня роль у побудові європейської
ідентичності непряма. Однак вони виступають «фільтром» у створенні
міжсуб’єктних

відносин,

оскільки

мають

справу

з

культурною

ідентичністю та сприяють поширенню символів, а також здійснюють
відчутний вплив на формування етнічної ідентичності. Будь-яка ідея або
інформація, що розповсюджується медіа, сприймаються аудиторією не
миттєво. Значною мірою позитивна чи негативна оцінка тих чи інших ідей
залежить від їх підтримки з боку добре поінформованих та соціально
активних індивідів, яких іноді називають лідерами суспільної думки.
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УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ
ПІДПРИЄМСТВА
Наукові дослідження впливу інтелектуальних ресурсів на результати
діяльності підприємств мають багату історію. Перші згадки про таку собі
«нематеріальної» компоненті в складі ресурсів організації можна зустріти в
працях класиків політекономії (В. Петті, А. Сміта, Д. Рікардо), працях
К.Маркса [1].
Для

оцінки

структурних

інтелектуальних

фондів

можна

використовувати два види даних: накопичені запаси корпоративних знань і
організаційна ефективність підприємства, що показує, в якому ступені його
організація стимулює, а не гальмує роботу підприємства.
Оцінка

запасів

знань.

Структурний

капітал

існує

в
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найрізноманітніших формах і проявляє себе на різних підприємствах порізному. Патенти, винаходи, описи виробничих процесів, торгові марки,
авторські права мають певні форми свого уявлення, а також відповідно до
техніко-економічним обґрунтуванням - юридично оформлені оціночні
характеристики. Поряд з перерахованими інтелектуальними фондами
підприємство може мати і інші інтелектуальні активи, нематеріальні
структурні цінності.[2]
Ціна організаційного ресурсу підприємства. Управлінський капітал –
одна з найбільш важливіших і перспективних складових інтелектуального
капіталу підприємства. Оцінити роль і вплив організаційної структури
підприємства, його так званого адміністративно-управлінського персоналу
на створення доданої вартості - досить складне завдання. Багато операцій,
управлінські

процедури

носять

рутинний

характер

(оформлення

контрактів, замовлень, накладних, збір і обробка інформації, звітність та
інша подібна діяльність). Вони не виступають в ролі товару, проте
потребують значних витрат на їх здійснення.
Об'єктивних критеріїв для визначення цінності таких операцій не
існує. Але деякі компанії (Hewlett-Packard, наприклад), продають свої
послуги з реорганізації інших підприємства, користуються методикою
Хаусела-Канівського, яка за непрямими ознаками дозволяє дізнатися,
наскільки

ефективно

підприємство

користується

нематеріальними

інтелектуальними фондами з метою власного самовдосконалення і
самоорганізації.[3]
В сучасних ринкових умовах ведення економічної діяльності
створення

ефективно

капіталом

є

діючої

надзвичайно

системи

важливою

управління
задачею

інтелектуальним

для

менеджменту

підприємства. Можна виділити три основні елементи цієї системи
управління: управління знаннями, управління людським капіталом,
організаційна культура. Від функціонування цих складових залежить
ефективність

створюваної

системи

та

конкурентоспроможність
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підприємства загалом (Рис.1).

Інтелектуальний капітал
Знання

Людський капітал

Організаційна
культура

Зовнішня
інформація

Капітал
освіти

Капітал
відносин

Внутрішня
інформація

Креативний
капітал

Норми і
цінності

Корпоративні
знання

Капітал
здоров'я

Мотивація

Рис. 1. Елементи системи управління інтелектуальним капіталом
підприємства
Система управління знаннями включає в себе управління базами
знань і технологіями, на основі яких вони реалізуються. Вона націлена на
накопичення, документальне оформлення і раціональне використання
знань. Цей елемент створює і систематизує пам'ять організації. [4]
Управління

людським

капіталом

–

наявним

у

персоналу

підприємства запасом здоров’я, знань, навичок, досвіду, мотивації, його
продуктивні здатності, психологічні, культурні, світоглядні, соціальні
властивості, які використовуються у діяльності підприємства з метою
отримання більш високого результату.
Створення

організаційної

культури,

що

сприяє

поширенню,

примноження і оновлення знань на підприємстві
На сучасному етапі розвитку ринку і суспільства інтелектуальний
капітал - основна цінність організації і вирішальний фактор в конкурентній
боротьбі. Оцінка, накопичення і розвиток інтелектуального капіталу і,
головне, управління ним для досягнення цілей організації стали нагальним
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завданням для провідних світових компаній.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМІ
МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА
На сучасному етапі розвитку в економіці зміни реалізуються
через модифікацію існуючого стану відносин. Виробничі, організаційні,
фінансові, технологічні, соціальні, політичні та інші відносини впливають
на ті чи інші показники ефективності діяльності суб’єктів економіки
(підприємств, фірм). За умов трансформації економічних відносин
ефективне використання інформаційних технологій (ІТ) стає одним із
найважливіших

чинників

виживання

підприємств.

На

висококонкурентному ринку впровадження ІТ сприяє підвищенню рівня
рентабельності сучасного підприємства, що значною мірою впливає на
покращення розвитку малого та середнього бізнесу в цілому.
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У ринкових умовах розвиток і ефективне ведення бізнесу в Україні
стає неможливим
технологій,

без

впровадження

які забезпечують

сучасних

інтеграцію

і

зв'язок

інформаційних
підприємств

із

зовнішнім середовищем, покращують якість послуг, передачу великого
обсягу інформації, збільшення швидкості обслуговування і ефективність
діяльності, можливість враховувати потреби кожного індивідуального
клієнта.

Впровадження

інформаційних технологій

на

підприємствах

об'єктивно викликає зміну в роботі і взаємодію всіх структурних
підрозділів, що потребує розробки детального регламенту, а також
навчання у всіх підрозділах. Складність впровадження інформаційних
технологій пропорційна масштабу підприємства та рівню розвитку
виробничих і фінансових зв’язків.
Таким чином, правильно обраний підхід до комп’ютеризації є
передумовою для ефективної роботи підприємства і підвищення його
конкурентоспроможності. У зв’язку з цим набувають актуальності
дослідження

теоретичних,

впровадження

методичних

інформаційних

організаційно-економічних

і

технологій
форм

практичних
та

завдань

з

удосконалення

управління

інформаційними

технологіями на підприємстві.
Значний

внесок

у

дослідження

проблем

і

перспектив

функціонування малих і середніх підприємств, а також ефективності
застосування інформаційних технологій в їх діяльності зробили такі
вчені,

як:

Балабанова

Л.В., Балановська Т.І.,

Войнов

І.В.,

ВойнаренкоМ.П., Гудзь О.Є., Завгородня Т.П., ЛепейкоТ.І., Мізюк Б.М.,
Мясіщев О.А., Нижник В.М, Пономаренко В.С., Хрущ Н.А. та інші.
Інформаційні технології перетворилася на один з найважливіших
компонентів

сучасної

ринкової інфраструктури,

інформатизації

забезпечить

діяльності

рахунок

за

більш

повної

реалізація

чітку керованість

реалізації

завдань

економічної

системи вертикальних і

горизонтальних зв’язків при управлінні підприємством.
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Встановлено,

що

до

традиційних методів

управління

інформатизацією відносять: програмно-цільовий метод, метод типових
проектних

рішень,

метод

комплексування,

економіко-математичний

метод, метод автоформалізації. Необхідно також використовувати нові
методи: віртуалізації та реплікації. Реальне впровадження у
діяльність,

вище згаданих

методів

дозволяє

сформувати

практичну
науково-

обґрунтовану систему керування інформатизацією.
Успіх чи невдача механізму впровадження інформаційних систем
значною мірою залежить від низки внутрішніх факторів. Важливу роль тут
відіграє

ставлення

організаційних

керівників

змін.

Головним

підприємств
завданням

до

проведення

керівників

є

цих

створення

відповідного організаційного механізму та вибір раціональної стратегії
впровадження; проект

щодо

впровадження

інформаційної

системи

повинен розглядатися керівниками як довгострокова інвестиція.
Ряд важливих наукових положень у проблематиці впровадження
та моделювання інформаційних технологій, таких як багатокритеріальна
оптимізація в прийнятті рішень щодо вибору оптимальної стратегії та
задачі адаптивного управління підприємствами, економіка яких суттєво
залежить від рівня і темпів змін у зовнішньому для них середовищі.
Впровадження

та

експлуатація

інформаційних технологій

у

діяльності підприємств сприяють підвищенню інформованості про стан
системи управління, зниженню трудомісткості робіт на всіх стадіях
створення, просуванню і реалізації продукту; продуктивності праці,
скороченню строків виконання замовлень; якості управлінських рішень;
збільшенню

обсягів

реалізації

продукту; покращенню соціально-

психологічного клімату в колективах та інтелектуального потенціалу.
З використанням різних

методик досліджень

випливають

різні

результати. Однак, у кожному з методів показано, що підприємству
потрібно
існуючі

впроваджувати
системи.

інформаційні технології або модернізувати

Інтегральний

показник

для

визначення

рівня
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результативності, базується
діяльності

підприємств.

на

результатах

Для

керівників

економічної

діагностики

підприємств сформовано

комплекс правил поведінки в сучасних умовах, з метою максимізації
прибутку й обсягів продукції, що випускається з використанням
сучасних інформаційних технологій.
Для

економічної

ефективності

діяльності

підприємства

після

впровадження інформаційних технологій було розроблено алгоритм
оцінки ефективності інформаційних технологій. Розроблений алгоритм,
складається з таких етапів: формування рішення щодо впровадження
інформаційних технологій; економічний розрахунок доцільності щодо
кількості і якості впроваджуваних інформаційних технологій; аналіз
шляхів

реалізації

штучне

проекту; проектування

імітування

інформаційних

інформаційних

технологій;

технологій;

удосконалення

інформаційних технологій; впровадження апаратної та

програмної

складової інформаційної технології; навчання персоналу відповідно до
нової

інформаційної

технології;

планове

та

позапланове

обслуговування; оновлення та модернізація інформаційної технології.
Розроблено економічний механізм впровадження інформаційних
технологій

забезпечує

зв’язок

елементів

і важелів,

що

надають

можливість оперативно реагувати на різноманітні зовнішні і внутрішні
чинники, в свою чергу, впливають на впровадження інформаційних
технологій та забезпечують найбільш ефективне використання їх

у

діяльності підприємств. За каналами зворотного зв’язку механізм має
циклічний характер функціонування.
На основі цілісного довгострокового плану використовувати науковометодичний

підхід

до

проектування

системи

реалізації

процесу

впровадження і інформаційних технологій на підприємствах, що дозволить
оптимізувати

витрати

на

розробку,

впровадити

і

експлуатувати

інформаційні системи, звести до мінімуму ризик закриття тих або
інших проектів

через

внутрішні

зміни

на

підприємстві,

а

також
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визначити

їх

роль

і можливості

за

сучасних

кризових

умов

функціонування підприємств.
Дослідження практики використання інформаційних технологій на
ТОВ «Ньюз-Тревел» показало, що цілеспрямована робота щодо створення,
підтримки та розвитку інформаційних технологій на них майже не
проводиться, наявні лише окремі елементи та складові такого управління.
Немає відокремленого спеціалізованого органу, який би займався
координацією дій всіх підрозділів з метою цілеспрямованого та системного
впровадження

інформаційних

технологій,

ключових

компетенцій

і

конкурентних переваг. За таких обставин проблема впровадження
інформаційних технологійв системі менеджменту підприємства набуває
особливого значення та гостроти.
Технологія

впровадження

інформаційних

технологійв

системі

менеджменту підприємства повинна бути інтегрованою у систему
загального менеджменту підприємством. Процес інтеграції передбачає
формулювання загальної мети та, з урахуванням особливостей конкретного
підприємства, специфічних цілей, виділення та конкретизацію ключових
етапів такої інтеграції, вдосконалення інформаційного забезпечення
управління підприємства шляхом створення баз даних по конкурентах,
споживачах продукції та постачальниках.
Стрижневим елементом технології впровадження інформаційних
технологійв системі менеджменту підприємства є розробка стратегії,
навколо якої вибудовуються всі інші складові системи менеджменту
підприємства.

Успішність

впровадження

інформаційних

технологійв

системі менеджменту підприємства значною мірою залежатиме від
забезпечення відповідних організаційно-економічних, науково-методичних
і соціальних умов.
Науковий керівник: Стецюк П.А., д.е.н., професор.
Олійник Дарія Олегівна
Державний університет телекомунікацій, м.Київ
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ МАЛИХ
ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
Галузь

інформатизації

та

телекомунікацій

характеризується

наявністю великої кількості малих підприємств, при цьому їх потенціал
залишається нереалізований. Разом з тим, розвиток малого підприємництва
єодним

з

найперспективніших

напрямків

створення

конкурентного

середовища в умовах ринкової економіки.
Мале підприємництво - це самостійна, систематична, ініціативна
господарська діяльність малих підприємств та громадян підприємців
(фізичних осіб), яка проводиться на власний ризик з метою отримання
прибутку [1].
Історія розвитку малого підприємництва в Україні свідчить, що за
певний період відбулися значні зміни в кількісному та якісному складі
підприємницьких структур, в економічних і правових умовах, державній
політиці розвитку малого та середнього бізнесу.
На 2018 рік в галузі інформації та телекомунікацій за даними
Державної служби статистики України [2] діяло 174280 суб’єктів малого
підприємництва. Незважаючи на існування серйозних адміністративних
таекономічних бар`єрів для входу на ринок нових підприємств і розвитку їх
діяльності, кількість малих підприємств збільшилась у три рази,
порівнюючи з 2010 роком (Рис. 1).

Кількість, одиниць
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Рис. 1. Динаміка кількості суб’єктів малого підприємництва у галузі
інформації та телекомунікації
За рахунок мобільності, гнучкості, інноваційного підходу малі
підприємства спроможні швидко пристосуватись до змін споживчого
попиту, знайти свою ринкову нішу, оперативно здійснювати виробництво
нової продукції малими партіями. Вони мають невисокі експлуатаційні
витрати, створюють раціональну структуру організації та управління,
проводять постійний пошук нетрадиційних рішень і нових засобів дій,
характеризуються ініціативністю та підприємливістю. [3]
Сутність

менеджменту

малих

підприємств

визначається

формуванням і функціонуванням системи управління. Менеджмент як
система - це сукупність взаємопов'язаних і взаємозалежних елементів:
функцій, процесу, структури, механізму, суб'єкту і об'єкту.
До функцій малого підприємництва слід віднести: формування
конкурентного середовища; можливість оперативно реагувати на зміни
кон'юнктури ринку, що надає ринковій економіці необхідної гнучкості;
вирішення проблеми зайнятості.
Роль і місце малих підприємств визначається наступними чином: це
особливий тип підприємницької діяльності, який формується на базі
дрібнотоварного виробництва, характеризується високою мобільністю,
динамічністю й гнучкістю та стимулює структурну перебудову економіки,
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створює додаткові робочі місця, формує нову соціальну верству
підприємців-власників,

послаблює

монополізм

та

сприяє

розвитку

інноваційних процесів.[3]
Малі підприємства легко реагують на запити ринку і здатні
виробляти продукт, за якістю не гірший від виробленого на крупному
підприємстві, але зроблений швидше, їх виробництво мобільніше і більше
наражається на ризик.
Провівши аналіз функціонування системи менеджменту малих
підприємств, ми виявили проблеми, які стосуються планування діяльності
цих суб'єктів господарювання, а саме: нереалістичність планів; часткова
непрозорість

планів

довгострокових

для

планів;

менеджменту
розходження

підприємства;
між

відсутність

довгостроковими

та

короткостроковими планами; низька оперативність складання планів;
неякісна реалізація планів; відсутність системного підходу при складанні
планів.
Для подолання вище перелічених проблем, нами було запропоновано
автоматизувати процес планування на малих підприємствах, який може
здійснюватись наступними методами:
- хмарні

технології

дають

можливість

підприємству

не

витрачатися на утримання сервера і ремонт технологічного
обладнання (для малого бізнесу невигідно індивідуальне
фінансування великої структури заради кількох операцій);
- використання інструментарію BigData (дозволяє структурувати
великі обсяги інформації на всіх етапах діяльності);
- впровадження технологій real-time - тобто інформаційна
обробка в умовах реального часу і моментальне програмування
нового плану дій у зміненій ситуації;
- автоматизація

системи

маркетингового

планування

(впровадження CRM, BI-system і т. д.) ;
- використання технологій М2М, які передбачають мінімальне
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використання людських ресурсів і повну автоматизацію
виробничих процесів.
Впровадження інформаційних технологій з автоматизації планування
в систему менеджменту малого підприємства дозволить оперативно
виявляти та готувати найбільш сприятливі умови діяльності підприємства,
попереджувати та нівелювати можливі ризики і загрози, поліпшить
координацію

дій

менеджменту

малого

підприємства,

сприятиме

раціональному використанню наявних ресурсів.
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ВИКОРИСТАННЯ ЛІЦЕНЗІЙНОЇ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТОООБІГУ «АСКОД» У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ
СТУДЕНТІВ-ДОКУМЕНТОЗНАВЦІВ
Процес становлення інформаційного суспільства в нашій державі
висуває цілий ряд нових системних викликів, значна частина яких
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локалізується по напрямах збільшення різнопланових інформаційних
потреб, а в тому числі потреб спрощення системи управління організаціями
та підприємствами. Обєктивною відповіддю тут стає створення якісно
нових інформаційних продуктів. Чільне місце серед цих продуктів
займають системи електронного документообігу. Система електронного
документообігу

(СЕД)

–

це

організаційно-технологічний

комплекс

методичних, технічних, програмних та інформаційних засобів, який
забезпечує комплекс функцій для роботи з електронними документами:
перетворення паперових документів у електронні, організація захисту і
розподілу

доступу

до

електронних

документів, їх

маршрутизація,

механізми узгодження документів та ін. [1, с.15].
Сучасний розвиток інформаційних технологій призвів до появи нового
виду документу – електронного та відповідно до появи електронного
документообігу.

Тому

нині

у

контексті

підготовки

фахівців-

документознавців важливе місце займає вивчення дисципліни «Сучасні
системи управління електронним документообігом».Оскільки сучасні
вимоги до підготовки фахівця вимагають його підготовленість не лише
теоретичну, а й практичну, це змушує впроваджувати у навчання ширшу
практичну складову з дисциплін.
вивчення

дисципліни

«Сучасні

Теоретико-практичні особливості
системи

управління

електронним

документообігом» передбачають більш детальне практичне ознайомлення
зі специфікоюфункціонування систем електронного документообігу. Серед
інших СЕД студенти-документознавці опановують СЕД «АСКОД».
Ліцензійна система електронного документоообігу «АСКОД», яка
застосована на базі єдиної в Україні навчально-практичної комп’ютерної
лабораторії

«Віртуальний

офіс»

в

Державному

університеті

телекомунікацій (м.Київ) надана Центром комп’ютерних технологій
«InfoPlus». Це дає майбутнім фахівцям-документознавцям змогу отримати
затребувані сьогодні на ринку праці знання й сертифікати щодо володіння
системою електронного документообігу «АСКОД», котра є однією з
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перспективних

систем

електронного

документообігу.

СЕД«АСКОД»

ефективно функціонує вСекретаріаті Кабінету Міністрів, в чотирьох
міністерствах

України,

територіальної

громади

у
міста

Єдиному
Києва

інформаційному
(Київська

просторі

міська

державна

адміністрація, Київська міська рада, районні у місті Києві державні
адміністрації,

головні

управління

і

департаменти,

комунальні

підприємства) та інших установах [2].
В рамках системи документування, СЕД «АСКОД» автоматизує ділові
процеси організації і відповідну ділову логіку щодо створення та обліку
проектів документів, реєстрації та опрацювання вхідної, вихідної і
внутрішньої

службової

кореспонденції,

організаційно-розпорядчих

документів і нормативно-правових актів, звернень громадян, запитів на
інформацію,
прийняття

заявок,
рішень

договорів
і

та

формування

інших

комерційних

резолюцій,

документів,

доручень,

завдань,

використання запитів на узгодження/візування, забезпечуючи при цьому
контроль виконавчої дисципліни, скорочення термінів проходження
документів та покращення ефективності роботи персоналу. СЕД «АСКОД»
надає також можливість групі фахівців спільно розробляти проекти
документів, автоматизуючи всі стадії колективної роботи.
В рамках системи документообігу, СЕД «АСКОД»

автоматизує

процеси обміну та маршрутизації проходження документів, формуючи при
цьому гнучке/масштабоване комунікаційне середовище і дозволяючи
швидко і прозоро організувати електронний документообіг будь-якої
установи/підприємства як в умовах зосередженої, так і територіальнорозподіленої оргструктури.
Функціональне ядро системи СЕД «АСКОД» містить бізнес-логіку,
що властива широкому спектру предметних областей і відображує
специфіку та проблематику ділових процесів у таких галузях, як:
• банківська сфера (документообіг в державних і комерційних
банківських установах);
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• державні центральні, обласні, місцеві, районні органи законодавчої
та виконавчої влади;
• єдині дозвільні центри надання адміністративних послуг;
• керування чергою відвідувачів в центрах надання адміністративних
послуг;
• міністерства і відомства;
• промислові і комунальні підприємства.
Отже, відповідно до специфіки самого інформаційного продукту
будується логіка практичного навчання студентів.
Технологія навчання СЕД «АСКОД» полягає в тому, що студенти
починають заняття з ознайомлення з системою, її інтерфейсом. Надалі,
студенти вчаться працювати з системою відповідно до розписаних ролей –
керівника, діловода, спеціаліста. В рамках «Віртуального офісу» створено
шість різних віртуальних організацій, які умовно взаємодіють в рамках
гіпотетичних виробничих стосунків або адміністративно-організаційних
відносин – логістичне підприємство «Сокіл», торгівельне підприємство
«Смарагд», PR-агенція «Контакт», банк «Авангард», Державний архів
Київської області, Київська міська державна адміністрація. Студенти
працюють в СЕД «АСКОД» з масивами вихідної та вхідної документації в
опціях «Картотеки» «Вхідна [документація]» та «Вихідна [документація]».
Кожне віртуальне підприємство також в рамках своєї специфіки виконує
внутрішній документообіг, а, отже, майбутні документознавці опановують
специфіку внутрішньої кореспонденції. Для цього в картотеці СЕД
«АСКОД» є окрема опція «Внутрішня [документація]».
Наразі СЕД «АСКОД» запроваджено в Київській міській державній
адміністрації та Київській міській раді, які в процесі своєї діяльності
стикаються зі зверненнями громадян з різних питань соціальноекономічного та громадського характеру. Тому в навчальну систему СЕД
«АСКОД» інтегрована опція «Звернення громадян», в рамках роботи з
якою студенти опановують специфіку оформлення запитів громадян.
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Загалом майбутні документознавці вчаться оперувати електронними
документами архівного, банківського, управлінського, бухгалтерського
характеру, а також зі зверненнями фізичних та юридичних осіб в органи
влади та органи місцевого самоврядування.
Таким чином, студенти-документознавці, які опановують систему
електронного документообігу «АСКОД», отримують не лише практичні
навички з роботою в цій СЕД, але й перспективні конкурентні переваги на
ринку праці, зважаючи на розповсюдження СЕД «АСКОД» в приватному
та державному секторі.
Література
1. Золотарьова І.О. Автоматизація документообігу. Навчальний
посібник / І.О. Золотарьова, Р.К. Бутова. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. –
156 с.
2. АСКОД Корпоративний [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://infoplus.ua/uk/page/ascodcorp. – Назва з екрану.
Петькун Світлана Михайлівна
Державний університет телекомунікацій, м. Київ

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ В ПІДГОТОВЦІ СУЧАСНИХ
ФАХІВЦІВ З ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА
Сьогодні педгогічна наука серед методів навчання висуває на перший
план

інноваційні

та

інтерактивні

методи

навчання.

Їх

значення

збільшується через те, що інформаційне суспільство вимагає від громадян
гнучкості

мислення,

швидкої

пристосованності

до

нових

реалій,

креативності при прийнятті ефективних рішень в нестандартній ситуації.
Власне інтерактивні методи навчання є чинниками, які спонукають
студентів

до

пізнавально-евристичної

раціоналізаторської

діяльності.

Серед

активності
інтерактивних

та

креативнометодів

при

підготовці фахівців-документознавців великого значення набувають кейс-
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методи, ділові ігри, тренінги.
Сучасні цивілізаційні зміни висувають нові вимоги до фахівців, їх
знань, навичок, компетенцій. Важливе місце у підготовці фахівців будьякої

спеціальності

за

загальноцивілізаційного

курсу

на

побудову

інформаційного суспільства посідає інформаційна компетентність, тобто
здатність здійснювати притаманну фахівцю діяльність різноманітними
інформаційними засобами. Отже, сьогодні у контексті підготовки фахівцівдокументознавців важливе місце займає вивчення дисциплін, які надають
студентам знання та навички з інформаційної сфери. Застосування
інформаційно-комунікаційних технологій в усіх сферах виробництва
збільшує

обсяги

інформаційної

продукції

та

поширення

сфер

інформаційного виробництва на усі традиційні галузі. Це вимагає
підготовку всебічно підготовлених професіоналів, зокрема кваліфікованих
фахівців, які вміють застосовувати новітні інформаційні технології в
рамках

здійснення

власної

професійної

діяльності.

Однією

із

найістотніших складових інформатизації вищих навчальних закладів є
інформатизація навчального процесу, тобто створення, впровадження та
розвиток комп’ютерно орієнтованого освітнього середовища на основі
інформаційних систем, мереж, ресурсів і технологій. Головною її метою є
підготовка фахівця до повноцінного життя і діяльності в умовах
інформаційного суспільства.
Спеціалісти виокремлюють кілька основних напрямів використання
інформаційних технологій в педагогічному процесі: для наочного
представлення і демонстрації основних понять і об’єктів навчальної
дисципліни, основних закономірностей, зв’язку теоретичних положень із
практикою

тощо,

для

автоматизованого

навчання,

для

контролю

підготовленості студентів.
Як приклад застосування інформаційних технологій при підготовці
фахівців-документознавців

слід

назвати

створення

на

кафедрі

документознавства та інформаційної діяльності ДУТ єдиної в Україні
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навчально-практичної лабораторії «Віртуальний офіс».
Вивчення будь-якої дисципліни передбачає отримання не лише
теоретичних знань, а й практичних навичок та вмінь, котрі нададуть змогу
спеціалісту

здійснювати

досконало.

Зростає

свої

професійні

необхідність

надати

обов’язки
студенту

ефективно
ті

знання,

та
які

знадобляться йому в майбутній професійній діяльності. Навчальна
політика

у

Державному

зосереджені уваги

на

університеті

практичній

телекомунікацій

підготовці фахівців

полягає

у

і, зокрема,

опануванню тих навичок, які є потрібними на сучасному ринку праці.
Вивчення системи електронного документообігу «Аскод», ліцензійне
програмне забезпечення якої встановлене в
лабораторії

«Віртуальний

офіс»,

власне

навчально-практичній
і

надає

студентам-

документознавцям переваги на ринку праці, оскільки дана система
електронного

документообігу

застосовується

у

великій

кількості

державних та приватних компаній. Студенти на практиці вчаться
працювати з масивом документів, який використовується під час
функціонування організацій та підприємств як з шаблонами, так і
створюваними під час заняття самими студентами. Таким чином студенти
опановують навички роботи з управлінською, кадровою, бухгалтерською
документацією, зі зверненнями фізичних та юридичних осіб в органи
влади, банківські та архівні структури.
В рамках практичних занять також активно використовується
інтерактивний метод навчання.
Термін «інтерактивний» прийшов до нас з англійської і має значення
«взаємодіючий». Інтерактивне навчання – це перш за все діалогове
навчання, в ході якого здійснюється взаємодія викладача та студента.
Загальновідомо, що під час лекції студенти засвоюють 5% матеріалу, під
час дискусії – 50%, а під час одночасного отримання і практичного
застосування знань – 90%.
Методи інтерактивного навчання поділяють на групові (в групах до 7
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осіб) та фронтальні (робота всієї аудиторії). До перших відносяться такі
методи як «робота в парах», «робота в трійках», «карусель», «робота в
малих групах», «акваріум», а до фронтальних – «велике коло»,
«незакінчені речення», «мозковий штурм», «аналіз дилеми (проблеми)»
тощо.
Отже, інноваційні методи навчання є інструментами, які надають
можливість викладачу якісно поліпшити форми навчальної діяльності,
розвивати індивідуальні здібності студентів, збільшити основну увагу на
формуванні пізнавальних здібностей студента, посилити міждисциплінарні
зв’язки у навчанні, здійснити оновлення навчального процесу на підгрунті
сучасних вимог до навчання фахівців документознавчого профілю.
Свердлик Зоряна Михайлівна
Київський національний університет культури і мистецтв, м.Київ
Богінська Антоніна Павлівна
Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету, м.Київ

ЕЛЕКТРОННІ ЗВЕРНЕННЯ В СИСТЕМІ КОМУНІКАЦІЇ МІЖ
ГРОМАДЯНАМИ ТА ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Пошуки найбільш оптимальної моделі взаємодії між владою і
громадянами завжди були актуальними викликами для фахівців у галузі
права, в інформаційній політиці, менеджменті державних інституцій. І з
метою забезпечення практичної реалізації конституційного права громадян
на звернення, 2 жовтня 199 року Верховна Рада України прийняла Закон
«Про звернення громадян», згідно з яким громадяни отримали право
звертатися до органів державної влади, місцевого самоврядування,
об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм
власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх
функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що
стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо
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реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і
законних інтересів та скаргою про їх порушення [1]. Законом передбачено
два способи подання звернень – усно і письмово. Щодо останнього
способу, то він надає можливість надсилати письмові звернення з
використанням мережі Інтернет і засобів електронного зв’язку (електронне
звернення). Так, в електронному зверненні, окрім основних даних,
передбачених для письмових звернень, також має бути зазначено
електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано
відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування
електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення
не вимагається.
Громадяни можуть подати електронне звернення до будь-яких органів
влади, скориставшись спеціальною формою, інтегрованою на офіційних
вебсайтах цих державних органів. Проте такий спосіб підійде тим, хто
точно знає, куди потрібно звертатися для вирішення питання. Іншим
способом, більш зручним, на наш погляд, є подання електронного
звернення через офіційний вебсайт органів виконавчої влади «Урядовий
портал» (kmu.gov.ua). Перевагою подання звернення через «Урядовий
портал» є можливість обрати не тільки орган державної влади, якому
адресовано звернення, а й напрямок, галузь, регіон, тематику питання,
якого стосується звернення.
Для оформлення електронного звернення через «Урядовий портал» у
розділі «Для громадськості» потрібно обрати рубрику «Електронне
звернення».

Перейшовши

за

посиланням,

перед

користувачем

відкривається реєстраційна форма (рис. 1). Тобто, для того, щоб подати
електронне звернення, необхідно пройти реєстрацію.

89

Рис. 1. Реєстраційна форма на «Урядовому порталі»
Заповнивши даними реєстраційну форму, на наступному етапі
потрібно заповнити уже більш розгорнуту форму (рис. 2). Варто
зауважити, що інформація про персональні дані заявників у зверненнях,
надісланих в електронній формі, зберігається і обробляється відповідно до
законодавства.

Рис. 2. Розгорнута реєстраційна форма
Після заповнення усіх обов’язкових полів реєстраційної форми на
електронну пошту громадянина, вказану під час реєстрації, приходить
форма підтвердження реєстрації, про що відображається відповідне
повідомлення. Лише після отримання такого повідомлення можна перейти
до

авторизації

відкривається

на

сайті.

«Особистий

Авторизувавшись,
кабінет»,

в

якому,

перед

користувачем

натиснувши

кнопку

«Електронне звернення», можна подавати електронне звернення.
У текстовому полі «Текст звернення» стисло і чітко потрібно
сформулювати

суть

порушеного

питання,

зауваження,

пропозиції,

прохання або вимоги до органів виконавчої влади. Вказати всю необхідну
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інформацію – це дасть можливість більш оперативно і ефективно
опрацювати звернення. До обов’язкового текстового звернення можна
долучити файли (додатки з допустимим розширенням: pdf, doc, rtf,
bmp,png), які слугуватимуть наочним підтвердженням проблеми.
Варто зауважити, що, відповідно до чинної нормативно-правової бази,
звернення не приймаються до розгляду, якщо:
- містять нецензурну лексику або образи, заклики до розпалювання
національної, расової, релігійної ворожнечі;
- порушене у зверненні питання не належить до компетенції органів
виконавчої влади;
- текст написано з використанням латиниці;
- текст звернення не містить суті порушеного питання, достатніх
даних для його розгляду;
- не заповнені усі обов’язкові поля реєстраційної картки [2].
Натиснувши кнопку «Відправити», електронне звернення автоматично
розподіляється до органу виконавчої влади, який найбільше підходить за
заданими параметрами (тематика, галузь, регіон) та відповідно до
компетенції.
В «Особистому кабінеті» у вкладці «Мої звернення» можна
відстежувати поточний статус та хід розгляду звернення. Залежно від стану
роботи зі зверненням, воно може мати статус «Надіслано», «Передано» і
«Розглянуто» (рис. 3).

Рис. 3. Статус розгляду електронного звернення
Коли звернення уже розглянуте відповідним державним органом, в
особистому кабінеті навпроти звернення з’являється значок вкладення
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(скріпка), що свідчить про наявність відповіді на звернення. Завантажити
прикріплений документ можна у форматі *pdf – відсканований листвідповідь, який у паперовій формі додатково надсилають на традиційну
поштову адресу заявника, зазначену в реєстраційних даних.
Таким чином, електронні звернення – ефективна форма взаємодії між
владою і громадянами на. Такі звернення подати досить легко, можна
обрати галузь і тематику питання, вказати регіон компетенції відповідного
державного

органу.

Результати

дослідження

показали,

що

органи

виконавчої влади дотримуються термінів надання відповіді на звернення
громадян, а це є позитивним показником їхньої діяльності.
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РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО
МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ
ПІДПРИЄМСТВА
Конкурентоспроможність підприємства є однією з найважливіших
категорій ринкової економіки і характеризує можливість та ефективність
адаптації підприємства до умов конкурентного середовища. У зв’язку з
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цим обґрунтування підходів до її дослідження з метою подальшої розробки
системи управління конкурентоспроможністю підприємств є актуальним.
Ключове

положення

в

економіці

України

займають

промислові

підприємства. Це обумовлено тим значенням, яке має промисловість у
структурі

національної

економіки.

Тому

проблеми

підвищення

конкурентоспроможності промислових підприємств на внутрішньому і на
міжнародних ринках є важливими як у сучасних умовах, так і в
майбутньому. Особливої гостроти ця проблема набуває в умовах
посилення

інтенсивності

конкуренції

на

окремих

ринках,

де

від

підприємств-виробників продукції потрібно постійно відслідковувати
зміни попиту, вартості сировинних ресурсів, а питання рентабельності
активів прямо залежить від ступеня використання новітніх підходів у сфері
стратегічного менеджменту.
Процес управління конкурентоспроможністю у загальному випадку
можна

представити

у

вигляді

таких

етапів

[2,

6]:

дослідження

конкурентоспроможності підприємства; визначення конкурентних переваг
та встановлення ключових факторів успіху у конкурентній боротьбі;
розробка конкурентної стратегії та вироблення тактики; впровадження
положень стратегіїв процесі здійснення підприємством господарської
діяльності; визначення результатів реалізації конкурентної стратегії та її
удосконалення в ході виявлення невідповідностей.
Даний процес може бути реалізований у разі формування на
застосування дієвого механізму управління конкурентоспроможністю, що,
на думку Варави Л.М., Кравченко Г.В., Погребняка Д.В. іШкарлета С.М.[
1, 3],є сукупністю засобів та методів створення системи цілісного
управління розвитком підприємства та результатами його діяльності задля
довгострокового забезпечення його конкурентних позицій на ринку. На
основі роботи із літературними джерелами нами запропоновано авторське
бачення механізму управління конкурентоспроможністю підприємства
(рис. 1.)
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Задоволення попиту споживачів
Складові конкурентоспроможності

Фактории середовища
Стан конкуренції та основні
конкуренти

Конкурентоспроможність
потенціалу підприємства

Соціально-демографічне
середовище

Конкурентоспроможність
підприємства, як складова системи

Науково-технічне середовище

Конкурентоспроможність торгової
марки

Нормативно-правове середовище

Конкурентоспроможність
продукції підприємства

Міжнародне та економічне
середовище

Підсистема адаптації до умов
середовища

Система моніторингу
зовнішнього середовища

Підсистема ресурсного забезпечення:
(виробничі технології, кадри, фінансові ресурси, сировина та матеріали)

Рис. 1. Механізм управління конкурентоспроможністю підприємства
В свою чергу, впровадження у життя механізму матиме належну
ефективність лише за умови функціональності системи управління
конкурентоспроможністю.

Вона

є

сукупністю

підсистем,

а

також

комунікацій та процесів між ними, взаємодія яких забезпечує ефективне
функціонування

підприємства

у

конкурентному

середовищі,

його

стабільний і безпечний розвиток у майбутньому за рахунок постійного
розвитку потенціалу суб’єкта господарювання.
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ОЗНАКИ ТА ФУНКЦІЇ PR-ТЕКСТІВ У СУЧАСНОМУ
ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ
Сучасне суспільство все більше потребує кваліфікованих спеціалістів
зі сфери комунікацій – фахівців зі зв’язків з громадськістю та пресою,
інформаційних аналітиків, PR-спеціалістів, працівників із внутрішніх
комунікацій, відділів реклами. Головне їхнє завдання – написання PRтекстів різних жанрів.
Аналіз наукової літератури (праці зарубіжних і вітчизняних
науковців – А. Кривоносова, С. Пономарьова, Г. Почепцова, Ю. Різдвянова
та ін.) свідчить про неузгодженість у підході до визначення терміноодиниці
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"PR-текст", особливостей написання таких матеріалів, їх призначення.
Спорадичність досліджень обумовила тему й мету статті: з’ясувати
причини різних підходів до тлумачення поняття "PR-текст", проаналізувати
функції

такого

виду

документів;

здійснити

порівняльний

літературі

поняття

аналіз

журналістських та PR-текстів.
У

науковій

і

методичній

«PR-текст»

використовується рідко, воно замінюється в основному взятим із західних
підручників терміном «матеріали для преси». Це цілком обумовлено,
оскільки частина PR-текстів дійсно поширюється через ЗМІ.
Г. Почепцов виділяє дві групи таких текстів - «матеріали для
поширення в організації» й «матеріали для безпосередньої публікації в
ЗМІ» [5, с. 183 - 184].
Словник-довідник з реклами, зв’язків з громадськістю, засобів
масової інформації пропонує описове тлумачення: «PR-текст відрізняється
від журналістського тексту тим, що в ньому відображені інтереси клієнта й
громадськості. Журналіст прагне до об’єктивності, піармен же просуває й
захищає інтереси організації» [7, с. 104].
Е. Блажнов уводить у науковий обіг поняття «PR-звернення» й «PRлист», маючи на увазі під першим будь-який текст, що реалізує функції PR,
а під другим - текст «директ мейл» - прямої адресної (поштової) розсилки
(direct-mail), беручи до уваги спосіб доставлення PR-інформації цільовому
адресату [1, с. 67].
«PR-текст - різновид текстів масової комунікації, письмовий текст на
паперовому або електронному носії, що слугує цілям формування або
збільшення

пабліцитного

капіталу

базисного

PR-суб’єкта,

володіє

прихованим (рідше прямим) авторством, призначений для зовнішньої або
внутрішньої громадськості», - таке визначення дає цьому явищу
О. Кривоносов [3, с. 44].
Джерела PR-тексту. Дихотомія джерел PR-тексту представлена їх
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усними або письмовими різновидами. Усними джерелами є повідомлення
посадової особи організації або колегіального органу, який представляє
конкретний базисний суб’єкт PR. Серед письмових джерел виділяють
первинні й вторинні. Первинні письмові джерела - це службові документи
(закони, постанови, рішення, накази, статути, автобіографії тощо).
Вторинними джерелами для PR-тексту слугують публікації, виступи в ЗМІ
про базисного суб’єкта PR.
Вимоги до PR-текстів. Будь-який текст повинен мати тему. Для PRтексту - це подія (новина) або ситуація, пов’язані з діяльністю базисного
суб’єкта PR.
PR-текст - різновид текстів масової комунікації, тому оперує
соціальною інформацією, в основу якої покладено факт. Проте його мета
полягає не у формуванні громадської думки з того чи іншого питання або
споживчого попиту, а у створенні (а іноді й підтриманні) оптимального
комунікаційного середовища базисного суб’єкту PR. Отже, PR-матеріали
представляють собою специфічні комунікації, метою яких є встановлення
діалогічних відносин між базисним суб’єктом PR і різними групами
громадськості, спрямованих на оптимізацію комунікаційного середовища
базисного суб’єкта PR. Говорячи про оптимізацію комунікаційного
середовища,

ми

маємо

на

увазі

насамперед

процес

формування

нематеріального капіталу, за тлумаченням К. Іванової - «пабліцітного
капіталу» [2, с.123 - 125].
Характерні ознаки PR-тексту - доступність, конкретність, лаконізм,
зручність сприйняття, естетичність, оперативність та правдивість.
Узаємодіючи зі знаками іншої природи, вербальні знаки найбільш
успішно реалізують свої функції. Тому серед PR-текстів часто трапляються
так звані креолізовані тексти (семіотично неоднорідні, що складаються зі
знаків природної мови та знаків інших мов – фотографій, зображень).
Вербальні та іконічні знаки створюють потрібний комунікативний ефект,

97

доповнюючи та пояснюючи одне одного, надаючи необхідні логічні (фото,
графіки, таблиці) та емоційні (фото) аргументи для переконання аудиторії
на користь базисного суб’єкта PR. Наприклад, бекграундер як жанр PRтексту, який являє собою розповідь про історію організації, часто, крім
вербального, містить іконічний текст – схеми, таблиці, графіки, що
демонструють успіхи організації, її високий професійний рівень. Такий
текст, як біографія, надаючи опорну фактичну інформацію про посадову чи
соціально значиму особу, зазвичай доповнюється фотографією цієї
персони.
До невербальних компонентів PR-тексту також зараховують прийоми
графічного членування тексту для зосередження уваги на головному. Так,
виділення лід-абзацу в прес-релізі напівжирним шрифтом зумовлене
необхідністю виокремити основну інформаційну частину тексту, що
містить вагому першочергову інформацію.
Обов’язковою умовою для деяких текстів у сфері паблік рілейшнз є
розміщення на бланках із логотипом організації. Із позицій семіотичного
підходу логотип - графічний символ і його наявність разом із вербальним
текстом сприяє візуальній ідентифікації суб’єкта PR.
PR-текст відображає корпоративний погляд, де його автор (чи
автори) висловлює корпоративне судження, тобто такий матеріал не
підписується конкретною особою (або уявно підписується першою особою
організації, як, наприклад, байлайнер або поздоровлення).
Функції PR-текстів. “У сфері паблік рилейшнз, – зазначає
С. Пономарьов, – … одне з поширених завдань текстів – здійснювати
вплив" [4, с. 27].
Ю. Різдвяний серед основних функцій PR-тексту називає функції
управління та маніпулятивну. На його думку, PR-текст відповідає критерію
цілеспрямованості (спрямований на маніпуляцію свідомістю аудиторії),
оптимальності (створює оптимальний позитивний або негативний контекст
для об’єкта PR), дієвості та усвідомленості (є результатом свідомої
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діяльності суб’єкта PR) [6, с. 278].
О. Кривоносов зараховує до обов’язкових функцій усіх текстів PR:
- інформаційну. Завдяки PR-тексту відбувається оптимізоване
інформування цільової громадськості у вигляді цілеспрямованого відбору
фактів;
- функцію конструювання публічного дискурсу, що полягає у
виробництві або трансформації існуючого уявлення цільової групи
громадськості про базисного суб’єкта PR;
- пізнавальну, яка реалізується завдяки тому, що PR-текст є
джерелом, засобом і способом соціального пізнання.
Додатковими

фукціями

є,

на

думку

дослідника,

такі,

що

характеризують його жанрові різновиди або представлені латентно:
фатична

(підтримання

комунікативних

зв’язків

між

адресатом

та

адресантом); естетична (створення художнього ефекту); експресивна
(емоційно-оцінне ставлення автора до предмета тексту); регулятивна
(уплив на характер відносин між соціальними суб’єктами); консультативна
(вираження думки певних груп громадськості, що стає орієнтиром для
адресної аудиторії); контрольна (вказування на девіантні прояви в
соціальній системі); захисна (обмеження небажаних дій владних структур);
номенклатурна (формування оптимального комунікаційного середовища
управлінської номенклатури) [3, с. 88 - 96].
Усі

із

зазначених

взаємозумовлені.

Суб’єкт

функцій

PR-текстів

вступає

в

взаємопов’язані

комунікаційні

відносини

та
з

громадськістю, передаючи їй оптимізовану та відповідним чином відібрану
інформацію, що позитивно характеризує його, завдяки чому стає
можливим його вплив на думку цієї громадськості.
PR-текст як один з різновидів текстів масової комунікації, як
інструмент публічних комунікацій функціонує разом із текстовими
феноменами суміжної комунікаційної форми - журналістики.
Журналістський

текст,

в

основу

якого

покладено

соціальну
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інформацію, що базується на фактах. На відміну від PR-тексту ця
інформація не оптимізована й завжди об’єктивно відображає соціально
значущу подію. PR-тексти відрізняються від журналістських текстів
насамперед

тим,

що

ініціюються

базисним

суб’єктом

PR

або

рекламодавцем. У таких матеріалах відображені інтереси клеєнта та
громадськості. Журналіст прагне об’єктивності, піармен просуває та
захищає інтереси клієнта. PR-текст є видом текстів масової комунікації і
так само, як журналістський текст, оперує соціальною інформацією, в
основу якої покладено факт. Проте його мета полягає не у формуванні
громадської думки з того чи іншого питання або споживчого попиту, а у
створенні

(а

іноді

й

підтриманні)

оптимального

комунікаційного

середовища базисного суб’єкту PR. Журналістські тексти - поліадресатні,
PR-тексти - орієнтовані на певний сегмент (споживачів товару чи послуги).
Отже, станом на сьогодні існує кілька визначень терміну "PR-текст",
кожне з яких має право на існування. Усі науковці сходять на думці, що
головне призначення PR-інформації - служити меті формування або
збільшення пабліцитного капіталу базисного суб’єкта PR.
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СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ В ЖИТТІ СУЧАСНОГО ПІДЛІТКА
У статті досліджено позитивні та негативні аспекти впливу
Інтернету та соціальних мереж на формування особистості підлітка.
Питання про переважання позитивного чи негативного впливу
Інтернету

на

особистість

однозначної

відповіді

не

має:

відображаючись через конкретну структуру психіки, характеристики
мережі Інтернет можуть викликати різноманітні наслідки.
Ключові слова: мова засобів масової інформації, психіка,
онлайнсвіт.
ThearticleexploresthepositiveandnegativeaspectsoftheinfluenceoftheInte
rnetandsocialnetworksonadolescentpersonalityformation.
ThequestionofthepredominanceofpositiveornegativeinfluenceoftheInternetonth
epersonalityoftheunambiguousanswerdoesnothave:

displayingthrough

a

particularstructureofthepsyche,
thecharacteristicsoftheInternetcancausevariousconsequences.
Keywords: medialanguage, psychics, onlineworld.
Інтернет є чудовим інструментом для задоволення таких потреб
дітей як допитливість, бажання навчитися новим речам, пізнати
незвідане. Діти, проводячи свій час в Інтернеті, набувають нового
статусу – статусу громадян цифрового онлайнового світу, котрий, на
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жаль, не має жодних обмежень, цензури, табу чи застережень.
Недосконалість законодавства, яке б регулювало діяльність електронних
медіа, зумовлює те, що кожного разу, користуючись послугами
Інтернету, діти опиняються в ніким неконтрольованому просторі з
величезною кількістю інформації, у тому числі і шкідливою, що
безперечно, має негативний вплив на розвиток їх внутрішнього світу та
сприйняття навколишнього середовища [2].
До позитивних аспектів мережі Інтернет ми віднесли подолання
комунікативного бар’єру, розширення кола друзів та знайомих. Але
дружба в соціальних мережах часто носить поверхневий характер.
Підлітки, намагаючись бути у центрі уваги, додають до свого профілю
незнайомих людей. Це несе пряму загрозу безпеці підлітка, котрий може
поширювати свою персональну інформацію. Часто підлітки створюють
відразу декілька профілів під різними іменами в одній соціальній мережі,
що негативним чином впливає на їхню самоідентифікацію [3].
Основним положенням та принципом використання соціальних
мереж та прогнозування наступного розвитку такої форми взаємодії
людей

в

Інтернеті

присвячені

низки

наукових

праць

багатьох

дослідників: С. Тонг, Д. Весрерман, Дж. Кім, Дж. Вальтер, Л. Лангвелл.
Термін «соціальна мережа» було введено у 1954 році англійським
соціологом Барнсом у збірці робіт «Людські стосунки» для позначення
спільноти людей, об’єднаних однаковими інтересами, уподобаннями,
або тих, хто має інші причини для безпосереднього спілкування між
собою. У 1995 році Ренді Конрад створив першу соціальну мережу Classmates.com.
Проривом останнього десятиліття стало активне використання
мобільних портативних приладів (смартфонів, планшетів) з під’єднанням
до мережі Інтернет. Це спричинило виникнення феномену масової
самостійної комунікації. Перебуваючи в Інтернеті, підлітки багато часу
проводять у соціальних мережах, за допомогою яких спілкуються з
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друзями, знайомляться, завантажують та переглядають фото та відео,
організовують зустрічі, діляться своїми переживаннями та тривогами.
Таким чином, визначимо основні соціальні мережі, якими
користуються сучасні підлітки:
І.

Спеціальні програми, що створені для обміну миттєвими

повідомленнями,

фотографіями,

а

за

наявності

камери

можна

спілкуватися за допомогою відео виклику. Наприклад: «Skype», «Viber».
Це дає можливість обмінюватися повідомленнями в реальному часі,
грати в мережеві ігри, обмінюватися файлами і фотографіями,
телефонами і відео – дзвінками. Негативними моментами є: 1) спрощена
мова та безграмотність письма; 2) немає можливості повернути те, що
надіслано випадково; 3) створюється ілюзія спілкування.
ІІ. Електронна пошта (e – mail), що скоріше призначена для
роботи, аніж для особистого спілкування. Підлітками майже не
використовується.
ІІІ. Спеціальні сайти, створені для дорослих людей для пошуку
однокласників, однокурсників, друзів і родичів. Підлітки перетворили
сайти такого спрямування на майданчики для спілкування. Це такі сайти,
як: «ВКонтакте» (заборонений в Україні за указом Президента
№133/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України
від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних
економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 17 травня
2017 року), «Facebook». На таких сайтах користувач може мати особисту
сторінку,

де

захоплення.
достовірність

розміщує
Негативним
інформації,

особисту

інформацію,

моментом
звідси

і

є:

фотографію,

відсутність

невпевненість

у

знання

свої
про

справжності

співрозмовника.
ІV. Блог – сайт, відмінністю якого є регулярне додавання дописів,
зображень, відео – на зразок щоденника. Це такі сайти як: «Instagram»,
«Twitter». Позитивним аспектом є можливість виразити себе та свої
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думки. Великим мінусом є недостовірність інформації та небезпека
спілкування з психічно хворими людьми, які можуть спровокувати
конфлікти чи образити.
Сказати точно про те, що соціальні мережі впливають негативно
або позитивно – неможливо, бо кожний підліток використовує їх по –
різному.
Вплив соціальних мереж залежить від того, з якою метою підліток
проводить час в Інтернеті, чи є контроль від батьків, котрі можуть
відфільтровувати непотрібне для своєї дитини. Також треба враховувати,
що кожна дитина – це особистість, яка по своєму формується та має
особисті, унікальні інтереси.
Один з позитивних впливів соціальних мереж, це те що дитина
стає більш комунікабельною. Вона може знайти собі нових друзів,
знайомих, але це несе за собою і негативні наслідки. Підліток не завжди
може об’єктивно оцінити ситуацію і потрапити в погану компанію, саме
з цієї причини дуже важливий батьківський контроль.
Один з найголовніших мінусів соціальних мереж, є те що дуже
швидко виникає залежність, котру дуже важко подолати. А для
особистості, що формується особливо важливими є такі знання, вміння
та навички, які складають безпеку її життєдіяльності в інформаційному
суспільстві:
1)

володіти

навичками

безпечної

роботи

з

комп’ютером

та

Інтернетом; знати основні загрози інформаційного середовища та методи
боротьби з ними; розрізняти шкідливу і корисну інформацію;
2)

вміти відстоювати свої права в інформаційній сфері; володіти

знаннями нормативних, законодавчих, етичних, моральних, правових
норм роботи в сфері інформаційно–комп’ютерних технологій та
додержання їх принципів на практиці;
3)

розвивати психічну стійкість до негативних інформаційних

впливів та різного роду залежностей (комп’ютерної, мережевої, ігрової );
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4)

розвивати критичне мислення, бути спроможним відстоювати свої

переконання,

зберігати

свою

мовну,

національну

ідентичність,

перетворювати інформацію в соціально корисну.
Таким чином, можна зробити висновок, що гнучкий та багатоплановий
віртуальний простір, що представлений соціальними мережами, дає
можливість особистості реалізувати свої потреби, які виникають і,
можливо, фрустровані в реальному житті або недостатньо реалізовані.
Зазначимо, що з метою формування безпечної діяльності молоді в
Інтернет – мережі необхідно впроваджувати заходи, які спрямовані на
проінформованість

підлітків

щодо

ризиків

віртуального

світу,

формування критичного мислення та взаємодії фахівців, які займаються
формуванням безпечної діяльності молоді в Інтернет – мережі [1].
Ми провели дослідження у Дубровицькому НВК «Ліцей-школа» у
груповому режимі. У дослідженні брало участь 116 респондентів віком
12 – 14 років. За методикою «Шкала Інтернет – залежності» А.Є.
Жичкіної, варто зазначити, що переважна більшість опитаних (64%)
проявляють ознаки схильності до Інтернету. Такі підлітки більшу
частину свого часу проводять в Інтернеті.36% респондентів не є
схильними до Інтернету. Підлітки цієї групи користуються Інтернетом з
метою

підготовки

до

навчальних

занять,

шукаючи

необхідну

інформацію. Підлітків з яскраво вираженою Інтернет – залежністю,
котра негативно позначається на здоров’ї не виявлено.На питання «Яким
із засобів медіа ти віддаєш перевагу?» 4% респондентів обрали
телебачення, 3% обрали радіо, 3% обрали друковану пресу і 90%
респондентів обрали Інтернет. Отже, можна зробити висновок, що
Інтернет є найпопулярнішим серед підлітків.На питання «Для пошуку
інформації

в

Інтернеті

ти

найчастіше

використовуєш?»

19%

респондентів відповіли, що обирали соціальні мережі, 34% відповіли, що
обирали пошукові сервіси, а 47% однаково використовують і соціальні
мережі, і пошукові сервіси. На питання «Для передачі даних в Інтернеті
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ти найчастіше використовуєш?» 85% респондентів відповіли, що обрали
соціальні мережі, 4% обрали електронну пошту і 11% однаково обрали
перші два варіанти. На питання «Яка інформація, отримана в мережі
Інтернет, найбільш часто стає предметом обговорення серед твоїх
однокласників?» 56% респондентів вважає, що це розваги, 12%
відповіли, що це навчання, 4% вважає, що це самоосвіта, 28 % вибрали
спілкування. Зовсім не обговорюваною темою стає робота.
На питання «Скільки часу ти проводиш у мережі Інтернет?» 22%
респондентів проводять 1 – 2 години, 32% проводять у мережі 2 – 4
години і 46% проводять у мережі більше 4 годин щодня.
Таким

чином,

діагностика

дозволила

нам

поділити

учасників

експерименту на 2 групи:
1) активних учасників Інтернет – спілкування (74 респонденти 64%);
2) тих, хто не виявляє до нього особливої цікавості (42 опитані36%).
Розглянувши різні джерела з теми дослідження, здійснивши
анкетування та тестування підлітків та провівши порівняльний аналіз
результатів, ми зробили наступні висновки:
1.

Аналіз

досліджуваної

проблеми

впливу

мережі

Інтернет

на

формування особистості підлітка дозволяє стверджувати, що інтерес
фахівців психології до різних видів і рівнів змін в особистості підлітків
досить значний і підтверджує великий вплив на формування особистості
підлітка. Проблема перебування індивіда у новому інформаційно –
комунікативному просторі привернула до себе увагу і стала темою
багатьох наукових праць. Треба зазначити, що досліджень висвітлення
питання позитивних і негативних аспектів впливу мережі Інтернет та
соціальних

мереж

в

сучасній

літературі

обмаль,

тому

подальше

дослідження цієї проблематики і надалі зберігатиме актуальність.
2.

Ми зробили висновок, що міжособистісне спілкування, яке у
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підлітковому віці є актуальним, може бути як реальним, так і віртуальним
(через мережу Інтернет). Більшість підлітків надає перевагу саме
віртуальному спілкуванню, що значно збільшує його вплив на свідомість та
самосвідомість дітей підліткового віку, визначаючи спрямованість та
особливості розвитку їх особистості. За впливом на психічні стани
підлітків, мережа Інтернет має два аспекти: позитивний та негативний.
Позитивний аспект полягає у тому, що підліток розширює світогляд,
отримує нову інформацію, набуває нових знань і вмінь. Варто зазначити,
що підліток використовує Інтернет не тільки для навчання, а і як засіб для
розваги. Негативний аспект виражається тим, що призводить до
інформаційних перевантажень, що у свою чергу, послаблює здатність
мислити, міркувати, зростання немотивованої агресії, зниження порогу
емоційної чутливості, послаблення почуття відповідальності, низької
шкільної успішності.
3.

Продовженням реального життя підлітка стає сучасний Інтернет, як

середовище його звичної діяльності. Безперешкодність та легкість
підключення до Інтернету в будь-якому місці та з якого завгодно пристрою
зв’язку зробили мережу Інтернет порадником молоді та незамінним
помічником. Проривом останнього десятиліття стало активне використання
мобільних портативних приладів (смартфонів, планшетів) з під’єднанням
до мережі Інтернет. Це спричинило виникнення феномену масової
самостійної

комунікації.

Соціальні

мережі

впливають

на

процес

формування поведінки та на саму особистість. Таким чином, потрапляючи
у соціальні мережі, підліток реалізує себе. Значимість соціальних мереж
Інтернету для підлітка полягає у задоволенні потреб: у отриманні цікавої
інформації, у спілкуванні та обміні думками щодо важливих проблем та
ситуацій, а також щодо власних інтелектуальних та творчих досягнень; у
розвитку кругозору, що підвищує інтелектуальний рівень розвитку
особистості в цілому; в розвагах, плануванні свого дозвілля; у виробленні
навичок формування думки про себе та уявлень про інших людей.
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4.

Батькам і вчителям важко контролювати, якими соціальними

мережами чи сайтами користуються діти через використання мобільних
телефонів із безперешкодним доступом до мережі Інтернет. Результати
проведеного нами дослідження дозволяють стверджувати про недостатній
рівень сформованості навичок безпечного спілкування підлітків в
соціальних мережах: діти не контролюють час спілкування в мережах,
здатні до прояву агресії та використання лихослів’я у спілкуванні з
віртуальним співрозмовником, не обізнані щодо правил безпечного
спілкування в соціальних мережах або не дотримують їх. Це вказало на
необхідність розробки рекомендацій для підлітків та їх батьків (Додаток Г).
Таким чином, на нашу думку, інформування дітей про небезпеки в мережі
Інтернет та формування в дітей компетенцій безпечного поводження в
Інтернеті має бути основним засобом для зменшення загроз в Інтернеті. І
одним із ефективних шляхів боротьби з негативним впливом Інтернету та
соціальних мереж на особистість підлітків, пропонується розвиток
здатності до критичного мислення через критичне сприйняття інформації.
Отже, людина у сучасному світі часто стикається із засобами медіа, котрі у
свою чергу є головним чинником формування особистості. Найбільшим
інформаційним засобом медіа є глобальна мережа Інтернет, котра щодня
приваблює все більше людей.
Мережа Інтернет дала людям такі можливості для інтерактивності, які їм
не могли дати решта медіа. Користувачі Інтернету щомиті можуть
висловити те, що вони хочуть і завжди бути почутими, що забезпечило їм
право на самовираження.
Література
1.

Назаров М.М. Массовая коммуникация в современном мире:

методологияанализа и практика исследований. М.: УРСС, 2006. 311с.
2.

Словарь психолога. СПб.: Питер, 2006.С. 4, 112, 136, 142.

3.

Варивода К.С. Формування в дітей компетенцій безпечного

108

використання інтернет – мережі. Журнал Науковийогляд. №10 (20).
Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ Переяслав-Хмельницький державний
педагогічний університет імені Григорія Сковороди, 2015.С.1-9.
Січкаренко Галина Геннадіївна
Державний університет телекомунікацій, м.Київ

НАЙПОШИРЕНІШЕ ДЖЕРЕЛО
НЕФОРМАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЇ
До професійних компетенцій документознавства та спеціаліста з
інформаційної діяльності варто відносити обізнаність не лише в
документних джерелах інформації, але і недокументних. У останніх є
значна перевага у вигляді оперативності, адресності та швидкому
зворотному

зв’язку.

Серед

недоліків

одне:

відсутність

механізмів

об’єктивного контролю й оцінки достовірності інформації. Між тим
недокументні джерела інформації виконують значну соціальну функцію.
Мова йде про чутки, як масові стихійні форми передавання інформації.
Чутки виступають основним недокументним джерелом інформації,
особливим різновидом неформальної комунікації. Вони віддзеркалюють
стан

соціально-політичної,

соціально-психологічної,

соціально-

економічної, соціально-культурної ситуації у суспільстві, і в певних
історичних умовах здатні виступати активним засобом перетворення
суспільної свідомості, а через це і реальної дійсності.
Чутки належать до масових стихійних форм передавання інформації і
визначаються як специфічна форма недостовірної або частково достовірної
інформації, котра надходить від однієї особи або групи про певні події чи
ситуації, Проте, додаймо, що мова йде не про будь-яку інформацію, а про
інформацію, яка має суспільний інтерес. На це особливо звертають увагу
соціологи. Згідно з позицією Т. Шибутані, в основі чуток лежить подія, що
володіє двома якостями: важливістю і невизначеністю (слух = важливість
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X невизначеність). Якщо подія не важлива і абсолютно не володіє
невизначеністю, то чуток з цього приводу не буде [1].
Чутки з'являються тоді, коли система офіційної комунікації замовчує
певні події, що посилює психічну напруженість. Інформація, яку вони
містять, як правило, задовольняє психічну потребу людини чи групи
людей, не задоволену офіційними джерелами. Отже, незадоволена потреба
в інформації є важливим мотивом сприймання і відтворення чуток і тому
вони виникають в будь якому суспільстві і будь які часи.
Класифікують чутки за різними ознаками. Звернемо увагу на
градацію за інформаційною основою. Здебільшого чутки розділяють на
достовірні і недостовірні. Недостовірні чутки поділяються на:
•

абсолютно недостовірні;

•

недостовірні з елементами правдоподібності;

•

правдоподібні;

•

достовірні з елементами неправдоподібності.
З нашої точки зору, не зовсім правильним є виділяти за

інформаційною основою чутки як абсолютно недостовірні. Адже навіть
недостовірні чутки передають нам певну інформацію і є виразниками
громадської думки певної групи людей, її становища. Наприклад, чуткамрія - відбиває надії і прагнення спільноти; „чутка-лякальник” - виражає
розповсюджені в суспільстві страхи і тривоги, в тому числі й негативні
забобони щодо певних соціальних груп.
Дослідники, особливо соціальні психологи, вважають одним з
ефективних

способів

упередження,

нейтралізації

чуток

широке,

послідовне,

правдиве

інформування,

здійснюване

авторитетним

і

відповідальним джерелом. Проте, це вірним є лише частково. Так,
більшість засобів масової інформації в Україні сьогодні кожного дня за
допомогою політичних експертів авторитетних і не дуже, займаються
коментуванням політичних подій, рішень державних органів і т.ін., де
широко використовуються різні припущення та чутки. Або, під час будь
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якої соціальної кризи ситуація швидко змінюється і попередні канали і
методи комунікацій стають більшою чи меншою мірою неефективними,
запізнюються з наданням актуальної інформації. Оскільки комунікації під
час кризи вимагають ретельного відсіву інформації, яка може принести
шкоду діловій репутації органів управління, компанії, посіяти сумніви
щодо можливостей топ-менеджерів, фахівців, необхідних для подолання
кризи. Для цього негативна інформація повинна дозуватись, приймати таку
форму, щоб породжувати швидше оптимістичні, ніж катастрофічні
очікування. В іншому випадку, правдива інформація про стан справ в
регіоні, країні, організації може викликати паніку серед населення,
клієнтів, кредиторів, інвесторів, акціонерів та інших, після чого проблеми,
пов'язані з кризою, багаторазово збільшяться, а контроль над його
розвитком

буде

втрачений.

В

таких

ситуаціях

постійно

будуть

відроджуватись плітки. У період «холодної війни» в США та СРСР
існували окремі структури, що професійно вивчали механізми впливу та
поширення чуток у військових і політичних цілях.
Чутки – постійно діюча система інтерпретації подій масовою
свідомістю відповідно до історично складеного менталітету, рівня
культури, освіти і традицій населення. У чутках дуже специфічним
способом відображаються найболючіші проблеми соціуму, які проходять
через систему норм і цінностей. За допомогою чуток широкий загал
населення, зокрема відлучене від Інтернету, вищої освіти, визнаних
авторитетів думок перемальовує офіційну інформацію своєю мовою, через
своє розуміння світу і свої цінності. Створюють і додають чутки люди що
виражають свої надії або страхі, розмірковують вголос, хочуть побачити
реакцію інших. Н.Смелзер зазначав, «чутки надають значення ситуації, яку
люди не розуміють, і допомагають їм підготуватися до дій” [2].
За

допомогою

створення

та

передавання

чуток

виникає

самоідентифікація з групою, розшукаються «свої», які довіряють певними
чуткам. Раніше чуткі поширювалися через нестачу інформації, зараз –
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через її різноплановість, суперечливість, падіння довіри до офіційних
інститутів і їх повідомлень, обмежений доступ до альтернативних джерел
інформації. Проте, підвищення середнього освітнього рівня населення,
вільні глобальні мережі, де кожний може висловитись і замовна інформація
– не зменшує чуткі. Якім чуткам довіряєш – маркер приналежності до
певної групи.
Отже, чутки як найпоширеніше джерело неформальної інформації та
комунікації, не дивлячись на свою недостатню достовірність, не
зменшують своєї ролі і значення у структурі загального обсягу джерел
інформаційного забезпечення сучасного індивіда.
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ЦИФРОВІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ЗАВДАНЬ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ
Протягом останніх років актуалізувалося питання про необхідність
реформування телекомунікаційної галузі. Особливу гостроту воно набуло
після підписання Україною Угоди про євроінтеграцію.
Ключовим завданням реформи є максимальна адаптація галузі до
європейських стандартів. Особливість завдання обумовлена тим, що
активною стороною євроінтеграційних процесів, в плані виконання вимог
ЄС, виступає Україна. Тобто, вихідним постулатом тут є твердження про
те, що саме Україні потрібно підтягнутися до загальноєвропейського
організаційного і технологічного рівня надання електронних послуг. Але, в
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плані вирішення цього завдання на шляху євроінтеграції є прояви
нерівномірного розвитку телекомунікаційної галузі України за такими
напрямами, як експорт-імпорт, спільна підприємницька діяльність, прямі
інвестиції.
5 жовтня 2017 року був прийнятий Закон України «Про електронні
довірчі послуги» і в листопаді 2018 року він набув чинності. З моменту
прийняття закону і до вступу його в силу, в цей невеликий проміжок часу,
передбачався надзвичайно динамічний і напружений режим роботи, щоб
успішно

вирішити

ключове

питання

євроінтеграції:

електронна

ідентифікація і аутентифікація, цифровий підпис, відмітка, цифровий друк,
подолання паперової тяганини – нова термінологія оновленого суспільства.
За цей рік Україна повинна була радикально змінитися. Однак очікування
належним чином не виправдалися в силу ряду обставин політикоекономічного і соціального характеру.
Аналіз проблем європейської та світової інтеграції України в
загальному і прикладному контексті робили багато авторів, як вітчизняних
так і зарубіжних. Серед яких такі як Козаченко г. В., Пономарьов В. П.,
Гудзь О. є., Ортинський В. Л., Сорокіна І. В., Зубко Т. Л., Стецюк П. А.,
Виноградова О. В., Сьомкіна Т. В., Онищенко В. П., Касич А. П. і багато
інших.
У більшості статей названих та інших авторів з цієї тематики упор
робився на особливості вихідних позицій подальшого економічного
розвитку України, які були сформовані ще на фундаментальних засадах
радянської планової економіки [1, с. 3-18]. Заперечувати важко. Саме це
зумовило формування такого підходу до відродженню вітчизняної
економіки, як відтворення європейської моделі [2, с. 38-58].
За даними Держстату України та на підставі щорічних звітів
Національної комісії з питань регулювання зв'язку та інформатизації країна
стабільно працює на міжнародному ринку електронних послуг з
позитивним сальдо. При цьому, основну частину експортних послуг
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складають послуги комп'ютерні, на другому місці-телекомунікаційні, на
третьому – інформаційні послуги.
Комп'ютерні

послуги

охоплюють

сферу

програмно-апаратного

забезпечення та обробки даних.
Телекомунікаційні

послуги

забезпечують

передачу

звуку,

зображення, даних та іншої інформації за допомогою телефону, телекса,
телеграфу, радіо і телевізійного кабельного і трансляційного мовлення,
супутникового зв'язку, електронної пошти, факсимільного зв'язку і т. п. в
тому

числі

обслуговування

комерційних

мереж,

проведення

телеконференцій і надання супутніх послуг. Сюди також належать послуги
мобільного телефонного зв'язку, послуги магістральних мереж Інтернету, в
тому числі забезпечення доступу до Інтернету.
Інформаційні послуги спрямовані на забезпечення засобів масової
інформації новинами, фотоматеріалами, тематичними статтями. До
інформаційних послуг відносяться також консультаційні послуги з питань
інформатизації. Вони пов'язані з розробками концепцій баз даних,
зберіганням і поширенням даних на магнітних, оптичних і друкованих
носіях. Сюди також відносяться і послуги передплати на газети та журнали
з використанням пошти, електронних каналів передачі інформації чи інших
засобів; інші послуги з надання електронного контенту; послуги бібліотек і
архівів тощо. Тобто, все це свідчить про те, що Україна має досить високий
рівень техніко-технологічного та інтелектуально-кадрового потенціалу,
щоб успішно інтегруватися у європейський цифрове простір.
Згідно даних, наведених у Дорожній карті стратегічного розвитку
торгівлі 2017-2021, яка була розроблена за підтримки Міжнародного
торгового центру (МТЦ) на основі процедур і методології МТЦ в рамках
програми «Стратегія розвитку торгівлі», на експорт послуг припадає
близько 25% обсягу українського експорту [3]. При цьому спостерігається
істотне

зростання

обсягів

послуг,

пов'язаних

з

інформаційно-

комунікаційними технологіями. Також в документі наголошується, що при
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зафіксованому в останні роки зменшенні загальної вартості експорту, обсяг
експорту сучасних послуг розширився переважно за рахунок стрімкого
розвитку сектору ІКТ. Обсяг експорту продукції цього сектору збільшився
більш ніж утричі.
Експортний

потенціал

телекомунікаційної

галузі

України

є

стабільним і може виступати реальною основою для подальшого
розгортання міжнародного співробітництва з країнами ЄС на ринку
електронних послуг.
Для телекомунікаційної галузі України невирішеними є питання
реальної підприємницької співпраці з країнами ЄС та інвестування в
спільні проекти.

Однак і цього ще недостатньо. Для того, щоб така

співпраця була організована і відбувалася в цивілізований спосіб,
необхідна така система прав і правил для взаємодії учасників ринку ІКТ,
яка б сприяла зміцненню довіри до електронних угод.
Реальним кроком у цьому напрямку і стало прийняття Верховною
Радою 5 жовтня 2017 року Закону України «Про електронні довірчі
послуги». Цей Закон спрямований на інтеграцію України в європейський і
світовий електронний інформаційний простір.
Для підприємств відкриваються нові можливості: проведення
цифрових транзакцій по всьому ЄС, відкриття бізнесу в будь-якій державі
ЄС, укладення угод, участь в тендерах (в т. ч. і міжнародних), перевірка
справжності платежів, отримання адміністративних послуг тощо. Особливо
це зручно для малого і середнього бізнесу, активна комунікація якого легко
може проходити через смартфон. Спрощується паперовий документообіг і
необхідність додаткової сертифікації в ЄС.
Надзвичайно важливим є питання ідентифікації та аутентифікації
суб'єктів-учасників ринку електронних послуг. Це питання ще не повною
мірою вирішено на внутрішньому ринку ЄС і становить певну небезпеку
для його гравців-громадян Євросоюзу [4]. Важливим моментом у
прийнятому законі є те, що користувачі електронних довірчих послуг
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мають право обирати, хто надаватиме їм такі послуги. Критерієм вибору, в
першу чергу, є не тільки якість самої послуги, але і надійність зберігання
персональних даних користувача, неможливість доступу сторонніх осіб до
його ключа.
Іншим, не менш важливим моментом є рівень гарантії надійності
доступу

до

послуги

в

режимі

онлайн.

Рівень

гарантії

повинен

характеризувати ступінь довіри до електронних засобів ідентифікації при
встановленні особистості користувача.
Отже, прийняття Верховною Радою України Закону " Про електронні
довірчі послуги» є радикальним поворотним моментом у розвитку України
як європейської держави на просторах цифрової економіки [5]. Серед
головних завдань – докладна імплементація практично всієї законодавчої
бази. Закон «Про електронні довірчі послуги» в тій чи іншій мірі
стосується практично всіх сфер життєдіяльності людини, суспільства і
держави. Друге, не менш важливе завдання – це питання технікотехнологічного характеру: узгодження й адаптація технологій, програмноапаратного забезпечення, систем управління базами даних та інші,
пов'язані з цим, завдання процедурного характеру.
Цей адаптаційний період несе в собі загрозу для економічної безпеки,
в першу чергу, телекомунікаційних підприємств. Практикою вже доведено,
що найбільш небезпечним в цьому плані є період модернізації, заміни
обладнання, оновлення технологій [6]. У зв’язку з цим будуть формуватися
принципово нові моделі економічної, правової, організаційної, культурної,
соціальної та політичної взаємодії. Створюватиметься нова парадигма
розвитку людини, суспільства і держави на основі цифровізації всіх сфер їх
життєдіяльності.
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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА
Нині загострюється боротьба між підприємствами за володіння
значної частки ринку та отримання якомога високих прибутків. Вихід з
існуючого положення вбачається в обгрунтуванні стратегічного розвитку
підприємств на довгострокову та короткострокову перспективу. Тому
стратегічне управління розвитком підприємства та визначення основних
пріорітетних напрямків діяльності є досить актуальною проблемою в
сучасних умовах. Досягнення цієї мети можливе лише за рахунок
підвищення конкурентоспроможності. Тільки маючи конкурентні переваги
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підприємство зможе активно взаємодіяти з зовнішнім середовищем та мати
змогу постійно розвиватися. Важливим етапом у створенні результативної
системи стратегічне управління розвитком є обґрунтування цілей і задач.
Останні не є однозначними, а залежать від сукупності об'єктивних
факторів: здатності управлінського персоналу формувати можливості і
управляти ними; життєвих циклів організації; готовності управлінської
команди йти на зміни, ризикувати; сформованого фактичного потенціалу
підприємств.
Вибрана

тема

дипломної

роботи,

що

відображає

проблему

стратегічного управління розвитку підприємства, реалізує методичний
підхід до розробки стратегії.
Суть стратегічного управління полягає в тому, що в підприємствах
існують чітко виділені і зафіксовані у спеціальних документах стратегічні
плани. Крім того, сформовані структура управління, системи і механізми
взаємодії окремих планів, спрямовані на забезпечення довгострокової
стратегії, на перемогу в конкурентній боротьбі і створення управлінського
інструментарію для втілення цих стратегій у робочі стратегії.
За допомогою конкурентних

оцінок підприємство може обрати

якими стратегіями йому керуватися та визначати подальший свій розвиток.
Вивчивши та дослідивши всі ці аспекти ми можемо із впевненістю
сказати, що аналізоване нами підприємство (УДППЗ «Укрпошта» ) займає
не лише вигідну позицію на ринку послуг, але і є сильним лідером на
цьому ринку про що свідчать наступні показники:
Дохід без ПДВ з кожним роком зростають при порівнянні 2016 р з
2017 р на 4,8%, (421 103 грн), 2017 р з 2018 р на

8,9% (863 689 грн), а

якщо порівняти 2018 р з 2017 р то ми побачимо зростання на 13,3%
(1 284 792 грн).
У 2016 році собівартість становила 7 363 193 грн, у 2017 році –
7 509 8 99 грн , що уже на 146 704 грн (2%) більше ніж у попередньому
році, а у 2018 році собівартість становить 9 011 791 грн, що на 1 501 892
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грн (20%) більше ніж у 2017 р, та на 1 648 596 грн (22,4%) ніж у 2016 році
таким чином ми спостерігаємо не лише зростання доходу, але разом з тим і
зростання собівартості.
Загальні витрати при порівнянні 2018 р з 2016 р зросли на
1 708 927 грн (22,4%), а при порівнянні з 2017 р на 1 505 830 грн (19,2%)
Загальні витрати зросли не лише за рахунок собівартості, але і за рахунок
витрат на збут та інших операційних витрат, а саме витрати на збут зросли
спочатку (2017 р – 2016 р) на 26 180 грн (23,6%), а потім на 17 233 грн
(12,6%) (2018-2017рр), якщо ж подивитись на інші операційні витрати то
спочатку відбулося стрімке зростання витрат на 30 213 грн (20,1%), але при
порівнянні 2018 рік з 2017 роком ми спостерігали зменшення витрат на
13 295 грн (7,3%).
Якщо ж розглянути чистий прибуток то тут також ми спостерігаємо
зростання – при порівнянні 2018 рік з 2016 роком ми отримали зростання
на 1 193 181 грн (14,5%), а при порівнянні 2018 р з 2017 р ми отримали
зростання на 819 949 грн (9,5%).
Отже порівнюючи доходи з витратами ми можемо впевнено сказати,
що не дивлячись на зростання як доходу так і витрат підприємство змогло
отримати прибуток. У 2016 році підприємство отримало прибуток в сумі
958 282

грн,

а у 2017 році 1 071 643 грн, що становить зростання

прибутку на 113 352 грн (1,1%), а у 2018 році підприємство отримало
прибуток у розмірі 572 141 грн. При порівнянні 2018 р. з 2017 р. ми
отримали

зменшення прибутку на 499 493 грн (46,6%), за рахунок

збільшення собівартості на 1 501 892 грн (20%) та витрат на збут 17 233 грн
(12,6%) хоча витрати на збут викликають протиріччя адже як зазначалось
раніше, при порівнянні 2017 р з 2016 р ми отримували більші витрати ніж
при порівнянні 2018 р з 2017 р.
Розглядаючи фінансові результати діяльності ЦПЗ №4 за три роки,
ми спостерігали наступні зміна:
Виручка (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у
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2018 році становить 443 252 573 грн

при порівнянні з 2016 роком ми

бачимо зростання на 111 499 615 грн (33,6%), а при порівнянні з 2017
роком ми отримали збільшення на 70 460 410 грн (18,9%).
Чиста виручка (дохід) у 2018 році становить

9 444 802 грн, при

порівнянні з 2016 роком підприємство отримало зростання чистої виручки
на 1 193 181 грн (14,4%), а при порівнянні з 2017 роком отримали
збільшення на 819 949 грн (9,5%), що свідчить про позитивний розвиток
підприємства.
Собівартість (було описано вище), але слід нагадати що у зв’язку з
тим, що у 2018 році собівартість склала 9 011 791 грн, валовий прибуток
склав на 2018 рік всього лише 433 011 грн, що на 455 415 грн (51,3%)
менше ніж у 2016 році та на 681 943 грн (61,2%) менше ніж у 2017 році.
Чистий прибуток на кінець 2018 року склав 572 141 грн тоді як на
кінець 2016 року чистий прибуток складав 958 282 грн що на 386 141 грн
(40,3%) менше при порівнянні з 2018 р. А у 2017 р чистий прибуток
складав 1 071 634 грн, що на 499 493 грн (46,6%) більше ніж у 2018 році.
Отже, хоча чистий прибуток на підприємстві і зростає, але при
порівняні 2016 р та 2017 р ми спостерігаємо значне зменшення, а саме при
порівнянні з 2016 роком зменшення відбулося на 40,3%, а у 2017 році ми
спостерігаємо зменшення уже на 46,6%. Найбільше на прибуток вплинуло
хоча і зростання доходу, але разом з тим понесені витати, а саме стаття
собівартість (її зростання) і призвело до такого маленького отримання
чистого прибутку.
Розглянувши

економічні

показники

підприємства

було

запропоновано ввести дві нові послуги, які можуть значно вплинути на
показники прибутковості всього підприємства. Перший вид послуги – це
додатковий сервіс «Кур’єрська доставка», другий вид послуги – це видача
кредитів «Готівочка».
Додатковий сервіс «Кур’єрська доставка» принесе підприємству
протягом року дохід у розмірі 1 827 600 грн. Чистий прибуток становить
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1 827 600 грн. Термін окупності даної послуги в середньому становить
8 місяців.
Видача кредитів «Готівочка» дохід становитиме 3 179 100 грн, при
цьому чистий прибуток складатиме 1 714 284 грн. Термін окупності даного
проекту в середньому становить 1місяць. Кожна із послуг несе в собі ряд
конкурентних переваг, що дозволить посилити лідерські позиції на ринку
послуг, впровадження цих двох нових послуг є дуже позитивним моментом
в діяльності підприємства. Виручка від реалізації послуг становитиме у
2019 році 14 678 671 грн. Витрати - 11 192 477 грн, прибуток таким чином
у 2019 році становитиме 3 486 194 грн, а от чистий прибуток – 2 928 403
грн. Рентабельність послуг при цьому становитиме 19,95%, що значно
вище ніж у 2018 році.
Кожного року як бачимо підприємство отримуватиме зростання
прибутку у 2020 році на 11% таким чином чистий прибуток становить
3 264 621 грн, та зростання рентабельності послуг на 0,27%. При
порівнянні з 2018 роком у підприємство є можливість отримати зростання
чистого прибутку на 24,5% та зростання рентабельності послуг на 0,7%.
Разом з цими показниками виникають ряд сильних переваг саме по
наданню послуг поштового зв’язку. Перш за все – це свідчить про
задоволеність потреб споживача, потім про доступність та зручність
надання послуг. Якісне обслуговування за помірні ціни. Швидкісна
доставка поштових відправлень. Поєднання послуг додатковий сервіс із
всіма послугами поштового зв’язку. Підприємства мають можливість
укладати договори на отримання цієї послуги протягом певного періоду та
проводити оплату у безготівковому режимі. Замовлення додаткового
сервісу через онлайн мережі. Надання доступної і змістовної інформації
для всіх споживачів послуг. Видача кредитів у най віддалених селах.
Приймання платежів за погашення кредитних сум. Доступність та
швидкість видачі готівкових коштів. Консультація спеціалістів.
Поштовий зв'язок володіє системою високого зв’язку з великим
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спектром розгалуження, що в кінцевому результаті надає підприємству
головні переваги над конкурентами та робить їх незначними. Хоча наші
конкуренти вважаються незначними проте вони допомагають підприємству
розвиватися та вдосконалюватися, що в кінцевому результаті дає нам
високі прибутки. Поштовий зв'язок є безапеляційним лідером по наданню
такого широкого спектру послуг яких не надає жодне інше підприємство.
Поштовий зв'язок націлює свою діяльність на задоволення будь-яких
потреб споживача. За рахунок цього ведеться постійне спостереження за
ринком послуг з метою попередити бажання споживачів. Донести
споживачам зручність та доступність кожного виду послуги.
Науковий керівник: Парій Л.В., к.е.н., доцент.
Яременко Світлана Андріївна
Державний університет телекомунікацій, м.Київ

КОМУНІКАТИВНА ЛІНГВІСТИКА: СУТНІСТЬ І КАТЕГОРІЇ
На

початку

ХХІ

століття

лінгвістика

виокремлюється

як

багатовимірна наука з власною історією, розгалуженою системою
внутрішніх і зовнішніх зв’язків, окресленим предметом і об’єктом
досліджень. У системі гуманітарних дисциплін лінгвістика, як констатує
Ф. Бацевич, займає одне з чільних місць, виступаючи лідером, «полігоном»
для відпрацювання, застосування та перевірки нових ідей і концепцій[1, 9].
Саме в цей час активно інтенсифікуються контакти лінгвістики з іншими
сферами знання й духовної діяльності людини, що сприяє посиленню ролі
внутрішньолінгвістичної рефлексії в науці про мову, усвідомленню
необхідності порушення питання лінгвістичного пізнання, окреслюється
його місце в системі загальнолюдських знань, культурі, житті людини і
світу.
Комунікативна лінгвістика – це мовознавча дисципліна нового типу,
яка з метою дослідження власного об’єкта інтегрує різні галузі лінгвістики,
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зокрема, теорію мовленнєвих актів, лінгвопрагматику, паралінгвістику,
лінгвогенристику,

теорію

мовленнєвої

діяльності,

дискурсологію,

мовленнєзнавство. Дотичними до кола питань комунікативної лінгвістики є
різні

аспекти

семантики,

лінгвістики
стилістики,

етнолінгвістики,
лінгвосинергетики,

тексту,

психолінгвістики,

соціолінгвістики,

когнітивної

й

лінгвістичної

лінгвокультурології,

комп’ютерної
філософії,

лінгвістичної

теорії

лінгвістики,
інформації,

комунікативістики. Комунікативна лінгвістика спрямована на дослідження
закономірностей, складників, чинників комунікативної діяльності, яка
здійснюється на базі природної мови. Об’єктом комунікативної лінгвістики
є мова, репрезентована в реальних процесах комунікації (дискурсивна
практика), а предметом – організація комунікативної ситуації у взаємодії її
функціональних взаємно детермінованих модулів, головним з яких є
вербальне повідомлення – текст [2, 550].
Становлення комунікативної лінгвістики як теорії мовної комунікації
розпочалося у другій половині ХХ ст. на ґрунті філософії позитивізму як
результат формування прагматичної (функціональної) парадигми, в якій
мова розглядалася як знаряддя досягнення людиною успіху в суспільному
й особистому житті. Принципи функціональної методології в лінгвістиці,
зокрема, антропоцентризм, діяльність, телеологічність, асиметрія системи
й середовища, детермінований психоменталізм, прагнення до цілісного
знання всеєдності сприяли повороту мовознавства до проблем мовленнєвої
діяльності, живого спілкування, його контекстуалізації в широкому аспекті,
до можливості керування комунікативним процесом на підставі знань про
його закономірності й чинники комунікативного впливу. Ідея створення
єдиної інтегрованої теорії комунікації належала К. Леві-Строссу, який
висунув її на початку ХХ ст., коли комунікація розглядалася з позицій
технократичного мислення лише як інформаційний технічний засіб
передачі повідомлення.
В сучасному трактуванні

комунікативна лінгвістика, на думку
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багатьох дослідників, стала «парасольковою» дисципліною, що об’єднує
доробок

вивчення

комунікації

різних

галузей

мовознавства.

Іноді

комунікативну лінгвістику виокремлюють як теорію мовної комунікації,
ототожнюючи

її

з

лінгвопрагматикою,

дискурсологією,

мовленнєзнавством, хоча, на думку О.Селіванової, всі ці галузі є її
складовими [2, 552].
Головним поняттям комунікативної лінгвістики є комунікація (від
латинського

communication

–

роблю

спільним,

спілкуюсь)

як

цілеспрямований процес інформаційного обміну між двома й більше
сутностями за допомогою певної семіотичної системи. На думку
Г. Почепцова, «існує близько ста різних визначень комунікації. Однак на
сьогодні ми не маємо такого визначення, яке задовольняло б усіх. І,
можливо, не варто хвилюватися, оскільки, як А.Енштейн не змінив «закони
Всесвіту», так і будь-яке визначення не змінить закони комунікації» [3,1516].
Головними завданнями комунікативної лінгвістики є: вивчення
природи, типів і форм мовної комунікації; виокремлення й опис
мінімальних одиниць мовленнєвого спілкування (мовленнєвих актів,
комунікативних актів, мовленнєвих подій, інтеракцій тощо), визначення
їхньої ролі й ваги в комунікативному процесі; характеристика типів
комунікативної взаємодії і засобів комунікативного впливу; обґрунтування
зразків мовленнєвого спілкування: мовленнєвих жанрів і типів дискурсу;
аналіз

тексту

обґрунтування

як

знакової

законів

форми

мовного

коду

мовленнєвого
в

спілкування

комунікації;

й

дослідження

невербальних і вербальних засобів мовної комунікації, їх функцій у
комунікативній ситуації; характеристика сфер мовної комунікації, їх
взаємодія зі стилями спілкування; вивчення психолінгвістичного аспекту;
опис організації комунікативної ситуації, її складників і типів; дослідження
особливостей міжкультурної комунікації, її головних аспектів і понять;
розроблення

методик

формування

міжкультурної

комунікативної
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компетенції тощо.
Зважаючи на багатоаспектність предмета дослідження, складність
поняттєвого апарату і метамови, комунікативна лінгвістика тісно взаємодіє
з традиційними і новітніми напрямами науки про мову, є центром сучасних
мовознавчих студій та має великий евристичний потенціал, ставши
синтезатором

значної кількості питань

сучасного

багатоаспектного

мовознавства, що тісно взаємопов’язують мову і людину.
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