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РОЗВИТОК НАУКОВО–МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ В КРАЇНАХ
ЄС ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЇХ ВРАХУВАННЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ
АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ
РАЗВИТИЕ НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ В
СТРАНАХ ЕС И НЕОБХОДИМОСТЬ ИХ УЧИТЫВАНИЯ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
РЕФОРМЫ В УКРАИНЕ
DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL
APPROACHES IN THE EU AND THE NEED FOR THEIR
INCORPORATION AT CARRYING ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL
REFORM IN UKRAINE
Процес реформування місцевого самоврядування триває постійно, і як наслідок цього
- особливо в останні 20-30 років – вчені розробили масу європейських концепцій, в яких
йдеться про багаторівневе управління, яке досить успішно функціонує декілька десятиліть в
Європейському Союзі. А в рамках цих концепціїй чи теорій, що набрали досить серйозних
обертів, вже відомі нам процеси: децентралізація, деконцентрація, принцип субсидіарністі,
дерегуляція тощо. Тобто, мова йде про те, що ці процеси перед тим, як були запущені в
життя і в практику, напрацьовувалися багато років теоретиками.
Ключові слова: адміністративно-територіальна реформа, децентралізація,
адміністративно поділ, державне управління, регіоналізація, євроінтеграція.
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Процесс реформирования местного самоуправления продолжается постоянно, и как
следствие этого - особенно в последние 20-30 лет - ученые разработали массу европейских
концепций, в которых говорится о многоуровневое управление, достаточно успешно
функционирует несколько десятилетий в Европейском Союзе. А в рамках этих концепций
или теорий, набрали достаточно серьезные обороты, уже известные нам процессы:
децентрализация, деконцентрация, принцип субсидиарности, дерегулирование и тому
подобное. То есть, речь идет о том, что эти процессы перед тем, как были запущены в
жизнь и в практикц, нарабатывались много лет теоретиками.
Ключевые слова: административно-территориальная реформа, децентрализация,
административное
разделение,
государственное
управление,
регионализация,
евроинтеграция.
The process of local government reform takes them constantly, and as a consequence especially in the last 20-30 years - European scientists have developed a lot of concepts, which
describe the multi-level governance, which successfully operates several decades the European
Union. And within these concepts or theories that scored quite serious momentum we are already
known processes: decentralization, deconcentration, the principle of subsidiarity, deregulation and
so on. That is, the point is that these processes before they were put into life and practice
napratsovuvalysya many years theorists.
Keywords: administrative-territorial reform, decentralization, administrative division,
governance, regionalization, European integration.

Постановка проблеми. Нова регіоналізація потребує розробки системи
поглядів на механізми регіональної політики, спрямованих на локалізацію
економічних, управлінських, технологічних, соціокульгурних змін, формування
точкових соціальних практик (незалежно від регіональної приналежності), які
відповідають світовим стандартам та діяльність яких базується на розвинутій
інформаційно-комунікаційній інфраструктурі, інформаційній взаємодії. На
таких змінах, хоча і поза контекстом проблеми регіоналізації, наполягають інші
дослідники, які займаються новими підходами до розвитку регіонів.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Регіоналізація і
децентралізація влади в Європі, в Європейському Союзі стали фактично
провідними принципами європейської політики. За висловленнями професора
Вюртенбергера [5], який в одній зі своїх праць написав таке: «Місцева та
регіональна автономія стали принципами європейського конституційного
права, тобто такого конституційного права, який є спільним для всіх країн
Європи». Ми є свідками того, що сьогодні воно дійсно у країнах Європи
отримало конституційне визнання. В багатьох країнах, в конституціях цих країн
всі ці принципи, все, про що ми говоримо, закріплено і має дуже серйозну
підтримку.
Результати дослідження. Регіоналізований тип розподілено на дві
підгрупи чи форми. Це – децентралізована унітарна держава і, скажемо так,
районолізована унітарна держава. Ми бачимо, що можна було такий
регіоналізований тип помістити між унітарним і федеративним, оскільки
регіоналізація має тяжіння до федералізму, до федералістського устрою, і
очевидно, що сьогодні Італія, Великобританія, Іспанія та інші,не один день і не
один рік йшли до цих форм устрою. Звичайно, є нюанси між
децентралізованою унітарною державою і регіоналізованою. Коли ми
поглянемо на власне унітарний тип в цих країнах, то побачимо, що тут
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присутній лише місцевий рівень управління, і він, фактично, не заперечує
можливості створення й регіональних рівнів. Але ці цілі не можуть існувати з
управлінських мотивів, бо обов’язково підпорядковуються центральному рівню
управління. Реформування, трансформація у європейських країнах триває і,
фактично, наші країни є дуже схожими одна на одну. Класичні федеративні
держави Німеччина, Австрія, Бельгія. Тут, як кажуть, усе зрозуміло: найчіткіше
видно регіональний і місцевий рівні управління. Ці системи закріплені
конституційно і ми є свідками того, що держави, в яких існують ці системи, є
чи не найуспішнішими, чи не найефективнішими серед практично всіх країн
Європи.
Наступний підхід це – децентралізовані унітарні держави, до яких
належить Франція, Фінляндія, Швеція, Нідерланди, Данія,що також мають
регіональні та місцеві рівні управління, і, як засвідчують європейські експерти,
ці держави лише почали процес реформування в багатовимірному чи
багаторівневому контексті, і регіональний рівень у них також розвивається.
Ще одна модель регіоналізованих унітарних держав – Іспанія, Італія,
Великобританія. Ми також бачимо присутність двох рівнів, які, зокрема,
характеризуються існуванням обраних регіональних урядів з конституційним
статусом, законодавчими повноваженнями і високим ступенем автономності.
Ці моменти є дуже принциповими, тому що, знову ж таки, вони мусять мати
своє конституційне відображення для того, щоб у повсякденній роботі не було
проблем.
Пропозиції щодо поліпшення зв'язків між місцевим, регіональним,
національним і союзним рівнями, розроблені європейськими вченими, є
такими: що передбачалась участь усіх рівнів, усіх, так би мовити, гравців,
суб’єктів стосунків і це, передусім, участь у європейському політичному
повсякденні. Тобто, без цього підходу ефективне функціонування влади є
неможливим. Ми бачимо також, що мова йде про ухвалення рішень, точніше,
всі суб’єкти управлінських відносин місцевого, регіонального рівня мусять
бути активними у діалозі від початку вироблення рішень і до кінця їхнього
ухвалення. Тобто, йдеться про розширення кола партнерів у розробленні і
ухваленні кінцевого варіанту рішень. Комітетові регіонів, який з 1992 року в
рамках Маастрихтського договору є однією з ключових управлінських
інституцій в системі Європейського Союзу, відводиться надзвичайно важлива
роль, оскільки він є координатором регіональних і місцевих управлінських
процесів і його участь у здійсненні політики ЄС між трьома рівнями піднаціональними, національним і союзним є сьогодні також одним з досить
важливих принципових положень, виконання якого може забезпечити
ефективне європейське управління. При цьому слід враховувати, що без
юридичного інструментарію неможлива ефективна співпраця на рівні
транскордонного, транснаціонального і міжрегіонального співробітництва.
Враховуючи зазначене, варто відмітити, що у Європі те, що реформи,
відбуваються не заради чогось незрозумілого, а з конкретною метою удосконалення, реформування або трансформування. Отже, все робиться
заради підвищення ефективності управлінської системи і заради, знову ж таки,
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демократії, для того, щоб максимально активізувати учасників цих процесів.
Очевидно також, що при цьому як у нас, так і у них не всі є прибічниками і
трансформаційних, і реформаційних ідей, процесів. Тобто, як у них, так і у нас
є проблеми. І саме в цьому контексті всі рівні цієї системи стають ще
складнішими при цьому децентралізація і деконцентрація та всі відцентрові
процеси фактично йдуть в напрямку федеральної системи. Але, маючи
схематичне уявлення про ці моменти, ми з нашими національними традиціями
мусимо дуже обережно з цим поводитися, щоб не сприяти сепаратизму, а задані
підходи в європейському управлінні з уже згаданими принципами децентралізація, деконцентрація – фактично породили виникнення третього
типу - регіоналізованої держави.
Методологічні та теоретичні основи регіоналізації отримали розвиток в
багатьох працях іноземних та українських вчених, серед них необхідно
відзначити К. Полліта, Е. Гіденса та ряд інших. В своїх працях, вони
відзначають,що постіндустріальна регіоналізація концептуально більшою
мірою вписується в принципово іншу систему поглядів, яка не прив’язана до
території. її суть полягає у розгляді району (регіону) як суто розумової,
інтелектуальної конструкції, яка дає змогу впорядкувати інформацію у
територіальному
відношенні.
Визначено,що
вплив
інформаційнокомунікаційних технологій на сучасне суспільство, в тому числі на
регіоналізацію територій, змушує шукати більш адекватну відповідь на
проблеми глобалізації.
У цьому аспекті методологічно важливими є дослідження Е. Гіденса,
який розглянув явище регіоналізації з позицій теорії структурації, яка за його
визначенням являє собою процес оформлення соціальних систем, які
організуються та відтворюються через взаємодію (соціальні практики)
соціальних акторів та груп. Цей процес нерозривно пов’язаний із структурою,
під якою вчений розуміє правила та засоби, на основі яких функціонує
соціальна система. Правила та засоби є структурними особливостями системи.
Водночас вони є способом і наслідком соціальної практики, яка створює
систему. Виходячи з цих конструктів, Е. Гіденс розкриває регіоналізацію як:
а) структурацію соціальної поведінки (соціальної системи);
б) локалізацію (встановлення місцезнаходження) та зонування
загальноприйнятих соціальних практик у просторі-часі,
в) правила та способи, які є інструментом просторово-часової організації
локальностей у рамках глобальних соціальних систем [8 ].
Е. Гіденс розширює концептуальні уявлення про процеси регіоналізації у
постіндустріальному світі, в якому зростання регіонів вбачають не у
концентрації матеріальних ресурсів і адміністративних повноважень на певній
території (адміністративна регіоналізація), а у зростанні культурноекономічного потенціалу та мобілізації людського капіталу в окремих
локальних зонах, у сітьовій (інформаційній) взаємодії територіально
розподілених системних акторів регіонального розвитку (культурноекономічна регіоналізація). Постіндустріальне суспільство формує новий підхід
до регіональних процесів, в якому основним є організація саморозвитку
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регіонів, які базуються на формуванні відповідних соціальних практик та
встановленні правил та способів функціонування соціальних спільнот. Нова
(культурно-економічна) регіоналізація – це просторово-фрагментарна
локалізація культурної, економічної та інших видів діяльності, які
узгоджуються в часі із світовими ритмами суспільного життя, базуються на
новітніх соціальних практиках - розробці нових технологій і продуктів (у тому
числі управлінських), створенні інформаційно-комунікаційної інфраструктури
та розвиненої системи соціально-культурних послуг [8].
Нові соціальні практики в європейських країнах активно формуються на
регіональному рівні під впливом глобалізаційних процесів у межах кожної
окремої держави. Загальні закономірності впливу виявляються у тому, що:
 органи публічної влади стають об’єктами впливу з боку міжнародних
структур (ООН, Рада Європи, структури ЄС, ВТО, МВФ, Світовий банк,
транснаціональні компанії тощо);
 створюються нові зони впливу та співвідношення можливостей
соціальних акторів у сферах, які раніше перебували під інклюзивним
контролем держави, знижується роль адміністративного ресурсу в
регулюванні економічних, політичних та інших процесів;
 виникає феномен сітьової (горизонтальної) взаємодії на недержавному
рівні. На цій основі формуються нова коаліційність політичних,
економічних, громадських акторів, нові інформаційні зв’язки
(інформаційні вузли), через які вони включаються в глобальні структури
та процеси;
 виникає імператив міжрегіональної взаємодії (як всередині держави, так і
поза її межами), яка визначається не адміністративним та матеріальними
ресурсами, а економічною доцільністю, рівнем культури здійснення
економічної, політичної та інших видів діяльності;
 створюється інтернаціональне комунікаційне середовище, в якому
набувають поширення певні цінності, певні оціночні стандарти та
соціально-психологічні установки.
Вказані процеси супроводжуються якісними змінами в культурноекономічній сфері регіональних процесів, основним фактором розвитку яких
стає людський ресурс. Визнання вирішальної ролі знання та інформації стало
основою прийняття у свій час Європейською Радою рішення щодо нової
стратегії зі створення динамічного та конкурентоспроможного економічного
простору за багатьма напрямами переходу до інформаційного суспільства.
Один з них передбачає інвестування в розвиток людського потенціалу
(культурного, освітнього, соціального, науково-технічного). В регіональному
аспекті заслуговує уваги установка на локалізацію (регіоналізацію) певних
соціальних практик у містах (територіях), які мають розширені можливості для
необмеженого розвитку та примноження людського капіталу. Така стратегія,
спрямована на точкову локалізацію новітніх соціальних практик, нині отримує
додатковий імпульс. Її серцевиною є те, що стратегічним інструментом
досягнення цілей інформаційного суспільства є утворення спільними
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зусиллями ділових та університетських кіл «інноваційних полісів» на
місцевому та регіональному рівнях. Вони мають стати ключовими структурами
у використанні та розповсюдженні знань та технологій для прискорення
економічного зростання та створення нових робочих місць, а у найближчій
перспективі світовим процесом інфраструктурного (насамперед, освітнього,
технологічного, інноваційного) зонування регіонів - культурно-економічної
фрагментації територій. Таку локалізацію новітніх соціальних практик
вважаться достатньо аргументовано і можемо її назвати культурноекономічною
регіоналізацією.
Її
результатом
є
створення
трансадмінісгративних регіонів, контури ідентичності яких визначатимуться не
територією, а культурно-економічною гомогенністю (рівнями економіки,
управлінської та технологічної культури), інформаційним потоками (спільними
ідеями, концепціями, програмами), моральними нормами, просторовою
взаємодією суб’єктів економічної, політичної, дослідницької діяльності.
Посилаючись на європейський досвід, С. Романюк зазначає, що
«усвідомлення, що узгодження принципів різних соціальних партнерів щодо
стратегії розвитку окремих регіонів, створення спільної інституційної
інфраструктури є більш важливим, ніж визначення територій макрорегіонів,
надання фінансових та правових гарантій»[11, с.79]. Логічно продовжуючи цю
тезу,доцільно вважати культурно-економічним регіоном інтелектуальну
конструкцію, яка дає уявлення: про конфігурацію окремих територіальних
утворень, які мають високі стартові позиції для динамічного розвитку
людського капіталу; основних локальних системних суб’єктів інноваційних
соціальних практик; про інформаційний простір, що формується на основі
єдності культурно-економічних, культурно-технологічних та моральних
цінностей, взаємних інтересів (економічних, політичних, культурних, наукових
тощо). Для цього необхідно створити умови для формування в окремих
локальних зонах соціальних практик, що відповідають вимогам інформаційного
суспільства, встановити зв’язки, які сприяють регіональному розвитку на
основі міжрегіональної взаємодії. При цьому,суб’єкт дії, який територіально
знаходиться в одному регіоні, має відчувати зв’язок не з адміністративним
центром окремого регіону (або держави), а з усіма регіонами держави
(культурно-економічними центрами держави), і, якщо додати до цього глобальний контекст,- з культурно-економічними центрами світу. їх взаємодія
визначатиметься не місцем знаходження, а спроможністю засвоїти нові
соціальні практики та цінності інформаційного суспільства, увійти у культурноекономічний простір, який існуватиме паралельно із простором
адміністративного регіону. Таким чином, утворення культурно-економічного
регіону є, насамперед, процесом формування культурних спільнот та
соціальних практик в окремих територіальних зонах та налагодження зв’язків
між ними.
Масштабні завдання, що пов’язані з цією метою, не можуть бути
прерогативою єдиного центру прийняття рішень, або й взагалі публічних
органів
управління,
оскільки
культурно-економічна
інтеграція
не
підпорядковується прямому адмініструванню. Вона потребує нових
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управлінських методів, соціально-гуманітарних технологій і в цьому контексті
суттєво залежить від провідних акторів нової економіки і культури, лідерів
громадської думки, що формують культурні коди, моральні цінності,
організаційно-технологічні норми; засобів масової інформації, які їх
розповсюджують та впроваджують у життя. Мінімальна участь держави у
проектуванні культурно-економічних регіонів полягає, насамперед, у:
 перегляді концептуальних основ регіональної політики з метою її
переорієнтації від проектування перерозподілу ресурсів між територіями
до проектування розвитку, суб’єктами якого є громади, а не території, на
які розповсюджується юрисдикція публічних органів управління;
 формулюванні мети, завдань, принципів формування культурноекономічних регіонів, визначення місця розташування їх центрів
(«інформаційних вузлів»);
 сприянні створенню необхідних інституцій та інфраструктур, що
забезпечують міжрегіональну співпрацю всередині держави та
включенню внутрішньодержавних регіонів у світові економічні процеси;
 реалізації політики розвитку людських ресурсів, яку, окрім суто освітніх
заходів, передбачає адаптацію населення до нових соціальних практик.
Найголовнішим завданням держави щодо будівництва культурноекономічних регіонів є створення інституційних умов - нормативного поля та
інституцій, на які будуть покладені функції формування нової культури та
соціальних практик. Культурно-економічна регіоналізація як складова
державної регіональної політики може розглядатись як відносно самостійний
тип регіоналізації поряд з адміністративною. Вона є відносно незалежною від
можливих варіантів встановлення нових адміністративно-територіальних меж.
Кристофер Полліт (Pollitt Christopher), аналізуючи результати реформ
публічного управління, звертає увагу на вражаючі подібності та значні
розходження у реформах публічного управління [12]. Однак саме подібності
(культурно-управлінська ідентичність і спільні моральні цінності та норми), а
не розходження сприяють міжрегіональній співпраці у світовому
співтоваристві.
Науково-прикладне значення європейських концепцій культурноекономічної регіоналізації як складової методології регіональної політики
передбачає:
 перегляд методології регіональної політики, яка не може бути обмежена
уявленням про регіон тільки як про адміністративно-територіальну
одиницю;
 визначення предметного поля нової регіоналізації, до якого мають увійти
інформація, комунікація, розвиток людських та інтелектуальних ресурсів,
мобільні фінансові потоки, узгодження міжрегіональних інтересів,
формування сучасних соціальних практик та цінностей;
 розробку стратегії суспільного розвитку з точки зору його регіоналізації
на основі формування інституцій інформаційного суспільства, що
базуються на прийнятті владних рішень, орієнтованих на «сітьову»
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(горизонтальну) взаємодію органів влади з економічними, політичними,
освітніми, науковими та громадськими акторами;
 стабільність законів та інституціональних структур, що гарантують
демократію, верховенство закону, забезпечення прав людини, наявність
діючої ринкової економіки тощо;
 створення умов для повноцінного використання можливостей регіонів та
міст як суб’єктів міжнародного права.
Розуміння, що реформа - це відсутність опіки однієї громади над іншою,
підтримання структурних різниць, які існували на місцевому рівні і особливо це
фінансова компенсація передачі владних повноважень.
Передача повноважень – це така важка тема, але яка мала би бути все ж
таки здійснена. Передача повноважень базується на двох принципах. Перший це чітка компенсація витрат, які походять від передачі цих повноважень. Цей
принцип передбачає передачу необхідних ресурсів для тих витрат, які були
передані. Це фіскальні ресурси, це кредити, які надавались, і дотації. Другий
принцип – він передбачає те, що свобода громад є головною. Це передача
повноважень щодо урбанізації житлового будівництва, наприклад, громада стає
відповідальною за дозволи на будівництво і таке інше. Також це стосувалося
професійних закладів навчання і облаштування території, в зв’язку з чим в
теорії з’явилось поняття деконцентрація. В цьому плані прикладом може бути.
Франція, це якраз рівень комуни.
З точки зору сьогодення,теорія муніципального управління визначає
дієздатність територіальних громад вимагає реальної спроможності
територіальних громад самостійно і в повному обсязі вирішувати питання
місцевого та регіонального значення, віднесені до їх відання, на підставі
власної і достатньої матеріально-фінансової та ресурсної бази на рівні
гарантованих державою соціальних стандартів. А для цього треба здійснити
розподіл повноважень учасників муніципального управління.
В європейських країнах обсяг повноважень органів місцевого
самоврядування первинного рівня (комуни, гміни тощо) залежить від
встановлених національних стандартів надання соціальних послуг (у
фінансовому вимірі у тому числі) та рівня бюджетного забезпечення на одного
жителя конкретної територіальної громади. Залежно від стану соціальноекономічного розвитку в країні визначається перелік обов’язкових і
необов’язкових послуг, які мають надаватися громадянам. Вирівнювання
обсягу бюджетного забезпечення здійснюється шляхом надання права
муніципалітетам встановлювати рівень комунальних податків (на доходи
фізичних та юридичних осіб), перерозподілом асоціаціями органів місцевого
самоврядування коштів муніципального фонду вирівнювання та дотаціями з
державного бюджету на виконання обов’язкових повноважень. За такими
підходами в європейських країнах через місцеві бюджети розподіляється 4065% доходів консолідованого бюджету.
Як форма організації надання послуг у Європейському Союзі все частіше
використовуються концесії на надання комунальних послуг населенню. Серед
них: водопостачання, організація збору та утилізації відходів, опалення, газо- та
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електропостачання, а також дорожній транспорт у формі платних доріг.
Децентралізація та розподіл повноважень мають розглядатися як засоби
надання побутових і адміністративних послуг населенню зі ступенем
наближення, який незмінно забезпечує ефективність і якість цих послуг без
збільшення їхньої вартості для населення та для бюджету загалом, принаймні
уникаючи створення для населення доданої вартості. Розподіл ресурсів, а отже,
реалістичний бюджетний підхід має бути включено до пакета законів,
орієнтованих на реформу. Без цього вони просто не спрацюють.
Проведення адміністративно-територіальної реформи тісно пов’язане із
законодавчим вирішенням проблем забезпечення надання органами місцевого
самоврядування базового рівня державних та громадських послуг населенню
відповідно до гарантованих соціальних стандартів та формування
територіальних громад, спроможних у повному обсязі виконувати функції та
завдання місцевого розвитку, зокрема через:
- чітке розмежування повноважень між місцевими органами виконавчої
влади та органами місцевого самоврядування на законодавчому рівні;
- делегування повноважень держави органам місцевого самоврядування
виключно на умовах їх достатнього матеріально- фінансового забезпечення.
Необхідно розробити критерії самодостатності громад;
- розробку та застосування порядку визначення нормативів необхідного
фінансового забезпечення завдань місцевого значення, порядку застосування
державних соціальних стандартів і нормативів щодо надання мінімально
необхідного переліку державних та громадських послуг органами місцевого
самоврядування населенню;
- зміцнення матеріально-фінансової бази місцевого самоврядування
шляхом прийняття закону про місцеві податки і збори,внесення змін до
Податкового та Бюджетного кодексів України.
Висновки та пропозиції. В Україні основною проблемою є відсутність
належної фінансової бази, що потребує вдосконалення ресурсного забезпечення
місцевого і регіональною розвитку, розширення кола місцевих податків
(віднесення до них податку на нерухомість, податку на землю, а також податку
з доходів громадян) з одночасним скороченням кількості місцевих зборів,
запровадження механізму заінтересованості органів місцевого самоврядування
у збільшенні надходжень у доходну частину державного бюджету на
відповідних територіях.
1.
2.
3.
4.
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CHINESE DREAM: HOW IT HAPPENED AND MIDDLE WAY LIMITS?
Till the 1978 China was on the way of class struggling model of development. After many
years of unsuccessful experience there was nothing more natural then to leave that model and to
focus on economical development for the good of the people of China. China decided to take the
Middle Way of economical development combining leading role of communist party and capitalistic
market economy. This country and the people are used to take the most natural way - because of
ancient history, local psychology and prevailing philosophy of Daoism and Confucianism. We are
discussing the combination of communist party and market economy, its limitations and whether
this is the most natural way for China.
Key words: Chinese economic development, middle way, limitations

1. The Model
The transition after 1978 to the new model of economical and social development is
explainable trough Chinese highly complex culturology 1 which despite the diversity
of Chinese communities shows many shared and persisting characteristics.
Development model is based on native dual philosophical and religious system in
China:
A. The collectivist and centralized philosophy of Confucianism; importance
of the family; the hierarchical structure of social life; the cultivation of
morality and self-restraint and the emphasis on hard work and
achievement, hence natural applicability of the communistic ideology
and governance by the CPC
and
B. Daoism as another native philosophy and religion stating the natural way
and the harmony with the environment. Daoists do not believe in
extremes, instead focusing on the interdependence of things. There is no
total good or evil or negative and positive. The Yin-Yang symbol
exemplifies this view. The symbol shows that within the Yang there
exists the Yin and vice versa.

All nature is the balance between the two, hence there is natural applicability
of market economy and entrepreneurship to the collectivistic society.
1

In terms of contemporary social sciences, the word "culturology" is borrowed from American anthropologist Leslie
White who defined it as the field of science which studies culture as cultural systems. Following White, Mario Bunge
defined culturology as the sociological, economic, political and historical study of concrete cultural systems. When
synchronic, culturology is said to coincide with the anthropology, sociology, economics and politology of cultures. By
contrast, diachronic culturology is a component of history. Scientific culturology also differs from traditional “cultural
studies” in that the latter are too often the work of idealist literary critics or pseudo-philosophers ignorant of the
scientific methodology and incompetent to the study of social facts and concrete social systems.
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2. Two in One?
Combination of two own, local philosophies and religions, combined with the
imported communistic ideology and the market economy is giving the actual Chinese
model of development. The model is still open for future development and changes,
based on the above mentioned culturological features:
a) Natural combination of collectivist approach and rules of free market
development and entrepreneurship;
b) The philosophical and psychological tendency of Chinese people to tend to
find a middle way. Reasoning, based on that, is very much different than the
western thinking which is based on finding always right way and contradiction
(Peng, Nisbett 1999).
c) So because of the limitations of the middle way approach in scientific thinking
only good and scientifically right way for reforms and novelties in China is to
use experiments and economical labs. This is to prove the success or failure of
the strategies with usage of experimental labs like SEZ and many other
experiments for all kind of important reforms and novelties in the country's
development and for creating a long term targets and megatrends of Chinese
country.
d) That kind of political and scientific development is trying to reduce the
irrationality and psychological biases in the process of decision making. That
approach is close to the Rational Choice Theory and the art of behavioral
economics and behavioral finance, because scientific approach, governed
collectively by the Chinese government and CPC is trying to maximize
achievements of given rational indicators for a well-off society and in the same
time is reducing the irrationality of decision making so as to achieve that
indicators.
Main steps of transition made in China after 1978
1. From planned economy to market commercial economy with a plan:
a) During that period the transition started from the lowest level in the rural
regions where people started on their own to decide what to produce and
in a very short time they realized they know better the market and the
needs of the people then the centralized and totally planned economy.
Bit later on, that way is adopted also by the cities, state owned and
collectively owned enterprises.
2. Open Door Policy to the rest of the world:
a) That process started from late 1979 on very natural and easiest possible
way for China. From the costal territory in the town of Shenzhen where
the first SEZ (special economic zone) was established as an
experimental lab. SEZ was bordering with Hong Kong a territory from
which Shenzhen SEZ was able to learn a lot about market economy primarily to attract foreign direct investment, expand China’s exports
and accelerate the infusion of new technology;
b) After the big success story of that experimental SEZ lab, three more SEZ
were established in the same region. In 1981 the first four SEZ were
responsible for 60% of the total FDI's in China (Yeung, Lee, Kee: 2009:
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224). Based on the successful experience, step-by-step SEZ were
duplicated in many other coastal cities and later in the mainland of
China;

Figure 1. Shenzhen and first Special Economic Zones in China
Source: (Yeung, Lee, Kee: 2009)

c) At the beginning of 1992 important message was made by Deng
Xiaoping: "Market economy doesn't equal to capitalism and market
economy is also needed by socialist countries" So in October 1992 on
the 14th congress of CPC a decision was made to establish socialist
market economy in China;
d) The process of opening up of China continued the way “from outside to
inside” of the country and from small coastal cities to cantons and
provinces and central authorities. Special economic zones and
afterwards industrial zones become the main driver of Chinese rise for
the first stage of economical development - attracting FDI's,
technologies and creating export oriented manufacturing;
e) As a result of not only geographical opening up, but also as a result of
systemic opening up, governed by the central government, China
achieved officially on 11 of December 2001 to become a 143rd member
of WTO. In the occasion of joining WTO, Chinese President Hu Jintao
mentioned "China’s accession to the WTO is a milestone in China’s
reform and opening up, bringing us into a new era to further open up.
To join the WTO was a major strategic decision based on our
comprehensive analysis of the situation at home and abroad in order to
push forward China’s reform and opening-up and socialist
modernization.";
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f) Next step of opening up and further diversification of foreign trade
relations of China, as a main driver of GDP growth, was made through
the chain of FTA's with many partners:
Table 1
China Free Trade Agreements signed and in Force during the period 2002-2010
China-ASEAN FTA
China-Pakistan FTA
China-Chile FTA
China-New Zealand FTA
China-Singapore FTA
China-Peru FTA
Mainland and Hong Kong Closer Economic and Partnership Arrangement
Mainland and Macau Closer Economic and Partnership Arrangement
China-Costa Rica FTA
Source: Ministry of Commerce, PRC

g) Opening up and industrialization and modernization of China was
inevitably and naturally accompanied by the process of urbanization and
transition from rural to urban society. The urbanization rate in 80's was
at a level of 20% and nowadays is some 52%. However the real is
around 35% because of the seasonal and migrant character of many of
the workers who are not permanent city residents. The urbanization
process led to a creation of 30 big cities each one with more than 8 mln.
people, among which 13 cities with more than 13 mln. people.
3. “Well-off society” and “Well-off society in an all round way”:
a) In 1997 China declared, three years before planned, that the country
achieved the well-off society. It was a bit preliminary statement because
of the imbalanced coefficients in different areas of the well-off society.
b) In October 2002 on the 16th congress of CPC a decision was made that
during the first 20 years of 21st century China must concentrate on
achieving well-off society in all-round way. So there were 10 indicators
set to be achieved till 2020 (indicators were different and changed from
those set for the year 2000):
Table 2
Well-off Society in an all-round way indicators
1) Over 3000 $ /per capita GDP. This is the fundamental symbol
of realization of a well-off society in an all-round way.
As per the World Bank data:
2001 GDP per capita in China is 1042USD (current US dollars)
2012 GDP per capita in China is 6091USD (current US dollars)
2) 18000 yuan average disposable income per capita city residents
(according to the price in 2000) .
6859.6 yuan in 2001.
3) 8000 yuan average net income per capita in rural area.
2366.4 yuan in 2001.
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4) Lower than 40% of Engle’s co-efficient .
46% in 2001.
5) Average 30m2 of housing space per capita city residents.
19 m2 in 2001.
6) Over 50% of urbanization rate.
37.66% in 2001.
7) 20% households to be computerized
4.2% in 2000.
8) Over 20% of College enrollment .
15% in 2000.
9) Over 2.8 doctors per 1000 people.
2 in 2000.
10) Over 95% of the city poor having public lowest life protection.
71.6% in 2001.

4) Scientific view of development and harmonious society:
a) During the years 2003-2004 China raised the view about scientific
development of the country and building harmonious society. The idea
behind this is to think for the country development by manner of putting
people of the country first (not the Government) and target overall
development, which is sustainable and balanced. Many scholars can see
behind this some similarities and will to follow the way of the EU 2020
strategy.
b) In the same time it seems that Chinese government decided to step a bit
down and not to be anymore an all-round government but a limited one,
reducing its intervention and influences in minor issues and reserving its
activity for megatrends of the country's long term development and
projection. We can see it from a trend in the last three years to support
the creation of a variety of NGOs and think tank organizations in China
and to widen local authorities rights.
5) Current stage of developed countries:
a) A wind of changes to the developed markets started as a result of the global
economical crisis and led to structural changes all over the world including EU,
USA and other developed countries. Wall street journal article "Emerging
World Loses Growth Lead" from 11 August 2013, shows data for a significant
restructuring and reorienting of the developed economies and that for first time
since mid 2007 there are signs that developed countries, including Japan, USA
and Europe, may contribute more in the world GDP then the emerging
countries including China, India and Brasil. It is visible that there is a
divergence between the estimated GDP growth and other indicators in
developed countries and those in developing countries.
EU now is on the way of reindustrialization and technological and smart
development with many targets to be achieved till 2020. EU is preparing FTA with
USA for to reduce tariff and para tariff barriers for trade. Gains from FTA is
estimated at between a third and a half of percent of GDP for the EU and over 1% of
GDP for the US. In absolute numbers, a free trade agreement between the EU and the
US could generate additional 60 billion EUR for the EU economy and around 150
billion EUR for the US (New Europe, 2013).
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The target of FTA between EU and Japan is similar. An agreement is expected
to boost Europe’s economy by 0.6 to 0.8 % of its GDP and will result in growth and
the creation of 400.000 jobs. It is expected that EU exports to Japan could increase by
32.7%, while Japanese exports to the EU would increase by 23.5% (EC, 2013).
Side effects of these FTAs will lead to replacing some of the imported Chinese
goods in EU, USA and Japan, causing slower Chinese GDP growth in the future. A
simple example of a big inter dependability between Chinese growth and economical
activity of the world and developed countries (Whalley, Xin, 2010) are Foreign
Invested Enterprises (FIEs) in China. FIEs often (but not exclusively) are joint
ventures between foreign companies and Chinese enterprises and account for over
50% of China's exports and 60% of China's imports and are heavily oriented to the
export to developed markets. Their share in Chinese GDP has been reaching some
20% but employing only 3% of the workforce, because of the higher average labor
productivity, around 9:1 comparing to the Non-FIEs. So we can see how sensitive is
the health of Chinese economy from the economical changes and restructuring in
developed markets what is confirmed by the turmoil in China last year.
b) Last years in USA we can observe deleveraging in the industry and high
tech, simultaneously raised productivity trough automation and new
technologies (as per Boston Consulting Group survey US worker now is with
three times higher productivity then the Chinese worker) and very low and
ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2016 ▪ № 1

19

a)

b)

c)

d)

stimulating interest rates. US is also making energy revolution trough usage of
shale gas and decreasing dependability from the import and heavily reducing
energy bill of companies and pushing up the demand for own US production,
while in China and other emerging markets countries labor cost is rising
significantly last years. As a result since 2011 US industrial production
increased by 7% while in the same time it fell by 3% in other industrial
countries.
c) Japan, also as a major developed market economy, is finally on the way
of a raising GDP, after many years of stagnation. World's third-largest
economy expanded by 0.6 percent in 2Q from the previous quarter of 2013. A
central bank easing policy targeting 2% inflation, weaker yen and rising
domestic demand helped to rise dramatically profits at major Japanese firms
and to strengthen their financial position and competition power to Chinese
exporters.
6) Chinese response to the world economical crisis and economical changes:
As the foreign trade is already exhausted as a main driver of economical
development of China, because of the: global crisis, lower household spending
all over the world, para protectionism and restructuring of the global developed
markets and foreign trade relations, China now is facing slower GDP growth
(13 consecutive quarters) and some 7% of GDP last two years. The country
now is trying to reduce dependability of the GDP from the export (responsible
for more then 1/3 of the GDP) and to rise the GDP creation inside of the
country trough higher incomes and transformation from investment to
consumption driven economy. In the same time on the table is reconsidering
the rate of public investments and lending bubble (white and shadow) and the
rising of a bad debts;
Creating and achieving new drivers for growth and escaping from middle
income trap will not be easy process for China. Country is entering into that
process with more than 3,4 trillion US dollars of foreign reserves, high level of
private savings, own industrial and R&D base, but also with problems of
shadow banking, skyrocketed home prices, lower productivity compared to
developed markets, rising labor cost and environmental problems which are
more and more important for the fast growing middle class in China;
Orthodox point of view is that China still will be able to maintain much more
higher GDP growth rate then developed countries just because of the
latecomer’s advantages to the global economy using: technological innovation
and industrial upgrading achieved by imitation, import, and/or integration of
existing technologies and industries, what is resulting in much more lower
R&D costs and free funds for catching up development in other sectors.
Additionally the country can use its comparative advantages and large
productivity factor recourses, which will assure long period of higher GDP
growth then in developed countries;
China also can use a large foreign reserves to invest abroad and to overcome
some of the para and tax barriers prolonging the export as a GDP growth
driver. Such strategy is easy to test and prove in experimental labs (based on
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the SEZ experience in China) of FDIs in EU. Such experimental lab can be
started in Bulgaria as the cheapest step-in-point in EU and country with
historically good relationships with PRC;
e) In the same time China now is trying to find a speedway for the same
exponential growth as in the last 30 years. Many scholars believe that
speedway is urbanization and newly urbanized people will spend more pushing
up the GDP growth.
7) Few dangerous aspects of current Chinese development:
In the time when the science is telling us that we have to make and think
about the smart cities, China wants to promote big cities to an old way and
manner so as to attract some 260 mln. migrant workers to settle down in the
urban areas. This is connected with the environmental issues, polluted ear,
lower quality of living, lack of social security facilities, combining nonhomogenous and huge amount of people on the same place. So let’s think
about potential problems:
a) What will happen with the 170 mln. elder people and Confucians
philosophy stating to take care for the older member of the family and
rising quantity of elder people in rural areas and simultaneously empting
workforce from those areas trough urbanization, respectively leaving
alone the elder relatives? Who is going to take care for the elder people
and is that a model of well-off society in an all round way?;
b) History is proving that economical development cannot be maintained at
the same speed and adequately in all areas of China. So what will
happened after millions of people settle down in old fashion big cities
(10+ mln.) and if economical development is not successful for a long
period in all these cities? We may see the US Detroit syndrome in China,
when many cities will face bankruptcy, crime levels will be rising and
level of the happiness of the inhabitants will dramatically decrease.
Statistics from USA is proving this is very much possible. Since 1981
till now 220 administrations of different cities filed for bankruptcy
protection in US. The risk in China will be multiplied because of very
high speed and forced, unnatural approach of such urbanization;
c) Psychologically urbanization is very difficult process. Moving people
from rural areas to cities doesn't mean they will automatically become
citizens and will have the same life style, spending level and wishes like
the local people. Research paper "Living time and identity recognition"
(Zainuan, Yonggong, 2011-12) shows that only 24% of the children of
migrant workers in Beijing, after more than 10 years living in the city
are perceived by the local kids as "Beijing person", 22% are perceived as
"Non-local" and 54% answered "Don't know". The Conclusion is - the
shorter time in the city the higher the percent of "Non-local" perception.
Inevitably this will rise the risk of destruction of the homogeneity of
cities’ society and potential conflicts, rivalry and social movements:
"Local" against "Non-local" what very easily may be transformed in
movements against local and central authorities.
ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2016 ▪ № 1

21

d) Housing prices will additionally grow in case of settling down of migrant
workers. In that case probably the only way to control the housing prices
is to expand public housing activities and local or central authority
investments? But as we see already the credit exposure is big and
additionally the quality of public housing is very low and let’s not forget
the corruption connected with the public investments.
e) Artificially developed stock market in China now is in a big trouble
because it is under the power of irrationality which is not avoidable by
the experiments and leading role of communist party.
8) Some suggestions:
a) To take positively the opportunity to have slower 6-7% growth of
GDP next years and use the time to restructure the economy and
follow the Chinese midway of development and not to force too
much the strength of the economy, government and psychology of
the society;
b) To continue the experiment “Free Trade Zone” started in Shanghai
in 2013 so as to achieve global and full convertibility of the yuan
what will may make that currency second or first reserve currency
in the world and will help Shanghai to become first or second
financial centre of the world;
c) To pay attention to the people happiness with rising the incomes in
line with the productivity, social comfort and clean environment;
d) To stay close to the scientific approach of governing the country
and avoid the traps connected with the behavioral biases and
especially to pay attention to the overconfidence bias during the
decision making process of governing the country.
References:
1. http://home.web.cern.ch/
2. www.globescan.com
3. http://www.neurope.eu/article/eu-us-free-trade-agreement-discussed
4. www.whitehouse.org
5. www.pewresearch.org
6. BBC World Service, Rising Concern about China's Increasing Power: Global Poll 27
March 2011
7. EC Press Release, Industrial revolution brings industry back to Europe, Brussels, 10 October
2012
8. European Commission (2005c) ‘Bilateral Trade Relations: China’, URL (accessed
9. 20/09/05):http://europa.eu.int/comm/trade/issues/bilateral/countries/china/index_en.htm
10. European Commission - MEMO/13/572, 17/06/2013
11. Gill I. S., Raiser M., Golden Growth: Restoring the lustre of the European economic model,
The World Bank, 2012
12. Kaiping Peng , Richard E. Nisbett, Culture, dialectics, and reasoning about contradiction,
American Psychologist, vol. 54, 741-754, 1999
13. Mundell R.A., The American Economic Review, Vol. 51, No. 4, Sep., 1961, pp. 657-665
14. Powell, Colin. 1992. ‘US Forces: Challenges Ahead’, Foreign Affairs, 71(5).
15. Shaun Breslin (2005). Power and production: rethinking China’s global economic role.
Review of International Studies, 31, pp 735-753. doi:10.1017/S026021050500673X.
ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2016 ▪ № 1

22

16. Schwenker B., Clark T., Europe's Hidden Potential: How the Old Continent' Could Turn
Into a New Superpower, Bloomsbury Publishing Plc.,2013
17. Qiao Liang and Wang Xiangsui, Unrestricted Warfare, Beijing: PLA Literature and Arts
Publishing House, February 1999
18. Yue-man Yeung, Joanna Lee, Gordon Kee, Eurasian, China’s Special Economic Zones at
30, Geography and Economics, 2009, 50, No. 2, pp. 222–240
19. Lao Zi Says, Sinolingua, 2007
20. Whalley, J., Xin, X., China's FDI and non-FDI economies and the sustainability of future
high Chinese growth, China Economic Review, Vol. 21, Issue 1, March 2010, Pages 123135
21. Weinberg Steven, The Crisis of Big Science, The New York Review of Books, May 10
2012
22. Zainuan G., Yonggong L., Study of Factors that influence the Social Integration of Rural
Children of Migrant Workers in China, Journal of Chinese Academy of Governance 201112, page 99-105.

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2016 ▪ № 1

23

УДК 658:330.341.1.012:330.322.332.14:338.24
JEL Classification: О13
Пунько Б.М.
доктор економічних наук, професор, м. Львів, Україна
Пунько Б.М.
доктор экономических наук, профессор, г. Львов, Украина
Punko B.M.
Doctor of Economics, Professor, Lviv, Ukraine
ЗАТРЕБУВАНІ ІННОВАЦІЙНІ ПРОФЕСІЙНІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 21
СТОЛІТТЯ У КОНТЕКСТІ БІЗНЕСУ І НАЙМАНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
ВОСТРЕБОВАННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 21 ВЕКА В КОНТЕКСТЕ БИЗНЕСА И НАЕМНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
DEMAND INNOVATIVE PROFESSIONAL SPECIALTIES 21 CENTURY IN
THE CONTEXT OF BUSINESS AND HIRED COOPERATION
Визначено перелік і характеристику найбільш затребуваних інноваційних професійних
спеціальностей 21 століття у контексті підприємництва і найманого співробітництва.
Сформульовано утворення класифікаційних угруповань за професійним спрямуванням.
Виділено чотири класифікаційні професійні угруповання: 1) ІТ-спрямування; 2)
маркетингового спрямування; 3) сфери послуг; 4) управлінського спрямування. В
удосконаленому «Класифікаторі Професій» пропонується помістити окремий розділ
класифікації професій – «ІТ-професіонали».
Ключові слова: підприємництво і наймане співробітництво; інноваційні професійні
спеціальності; класифікаційні професійні угруповання.
Определено перечень и характеристику наиболее востребованных инновационных
профессиональных специальностей 21 века в контексте предпринимательства и наемного
сотрудничества. Сформулировано образование классификационных группировок по
профессиональному направлению. Выделены четыре классификационные профессиональные
группировки: 1) ИТ-направления; 2) маркетингового направления; 3) сферы услуг; 4)
управленческого направления. В усовершенствованном «Классификаторе профессий»
предлагается поместить отдельный раздел классификации профессий - «ИТпрофессионалы».
Ключевые слова: предпринимательство и наемное сотрудничество; инновационные
профессиональные специальности; классификационные профессиональные группы.
The list and description of the most popular innovative professional specializations 21st
century in the context of business and hired cooperation. Formulated creation of classification
groups for professional purposes. Classification, four professional groups: 1) IT direction; 2)
marketing direction; 3) service; 4) management areas. In an advanced «Сlassification of
professions» is proposed to place a separate section Occupational Classification - «IT
professionals».
Keywords: business and hired cooperation; innovative professional specialty; professional
classification groups.

Постановка проблеми. Університетська освіта в Україні повинна
здійснювати свій поступ в узгодженні з розвитком передової світової
університетської освіти. Також кожному абітурієнтові дуже важливо розуміти
свій майбутній, найбільш перспективний, професійний шлях, адже надзвичайно
складно, навіть неможливо, займатися все життя професійною діяльністю, яка
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вам не подобається, або є низькооплачуваною. У зв’язку з цим, потребує
наукового аналізу реальний попит на професії в Україні та в світі, їх
актуальність й престижність на ринку праці, особливо у контексті орієнтації
університетської освіти на підготовку, а абітурієнтів на отримання, найбільш
перспективних інноваційних професійних спеціальностей 21 століття у
контексті підприємництва і найманого співробітництва. Особливо важливою є
ця проблема у контексті спрямованості індивідуальних задатків людей, або до
підприємницької ініціативи, або до найманої праці.
Аналіз останніх досліджень. Вчені виявили, що всього 13% людей
можуть бути підприємцями або працювати у своїй власній компанії. Майже всі
інші здатні бути найманими співробітниками. Згідно з швейцарсько-німецьким
дослідженням «Swiss», яке було проведено в 2013 році, різниця полягає в
задатках: у той час, як найманий співробітник фахівець у своїй вузькій області,
підприємець є майстром на всі руки. Підприємці відрізняються від найманих
співробітників у тому, що вони повинні досить добре розбиратися в безлічі
підприємницьких навичок. Наймані співробітники це фахівці, які працюють для
інших і чиї таланти поєднуються з іншими фахівцями (працівниками фірм,
компаній). Дані дослідження 2000 німецьких студентів показали, що люди з
більш широким досвідом (універсальні знання, універсальна наукова
підготовка і практика), швидше за все налаштовані на підприємництво. Якості,
які передбачені проти підприємництва включають бажання отримати роботу з
гарантованим доходом, а також, як це не дивно, мати кошти на навчання або
стажування, оскільки це призводить до спеціалізації. «Майстер на всі руки» - це
теорія, яка доказує, що студенти, які охоплюють широкий діапазон предметів та
широкий діапазон фахових навичків, швидше за все будуть підприємцями.
Є дослідження, які свідчать про те, що підприємці мають не просто
різноманітний набір навичок, але вони також мають розгалужену мережу
відносин - друзів, батьків, ділових контактів, що вони здатні домогтися
започаткування бізнесу. Двома крилами підприємництва є: багато досвіду й
безліч контактів. Самі по собі «соціальні ІТ метелики» або ж просто
«комп'ютерні ботаніки», ймовірно, не стають підприємцями, тому що вони
дуже незбалансовані, й, таким чином, менш імовірно, що вони будуть
успішним в якості підприємців. Такі дослідження підтверджують
багатогранність народної мудрості про те, що створює функцію засновників
бізнесу. Ніхто інший, як Стів Джобс, краще не говорив: що «творчі підприємці,
це люди, які мають величезний різноманітний «мішок з досвідом», набагато
більший ніж у всіх інших і якщо ви збираєтеся зробити продукти, які є
інноваційними ... у вас є можливість не мати той же мішок з досвідом, який є у
всіх інших» [1-3].
Мета статті. Проаналізувати реальний попит на професійну діяльність в
Україні та в світі, її актуальність й престижність на ринку праці, напрями
орієнтації університетської освіти на підготовку, а абітурієнтів на отримання,
затребуваних інноваційних професійних спеціальностей 21 століття. А також
популяризувати
освітньо-кваліфікаційні
характеристики
найбільш
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перспективних інноваційних професійних спеціальностей 21 століття у
контексті підприємництва і найманого співробітництва.
Виклад основного матеріалу. При вступі до вищого навчального
закладу необхідно прогнозувати не тільки знання та навички, які ви отримаєте
протягом років навчання, але й своє місце на ринку праці. Реально набута
майбутня професія за спеціальністю може вказати на рівень ефективності
набутих знань та навичок протягом навчання. Згідно сучасної статистики
популярності
професій
в
Україні,
«юриспруденція» вважається
найпрестижнішим напрямом працевлаштування. Такий висновок можна
зробити з аналізу численності бажаючих отримати юридичну освіту,
незважаючи на високий рівень цін цього напрямку навчання. Різнопланові
експертні оцінки також вказують на високий соціальний статус юриста в
українському суспільстві. Все більш популярним напрямом навчання в
українських вузах стає «медицина», хоча медичні навчальні заклади приймають
велику кількість іноземців. Не менш привабливими професіями вважаються
професії «менеджерів» та «банкірів», незважаючи на перенасичений ринок
праці спеціалістами цих професій.
За даними аналізу ринку праці експерти зробили висновок, що
чисельність спеціалістів з юридичною та економічною освітою досягне норми
за умови, якщо випуск цих спеціалістів у вузах України припинити на 5 років.
Проте, всім нам відомо, що досвідчені спеціалісти з високим рівнем
професіоналізму завжди потрібні. Залишається тільки здобути цей досвід.
Вищенаведена статистика була зроблена на основі даних вступу до вищих
навчальних закладів України. Якщо ж поглянути на ринок праці України, який
є частиною глобального світового ринку праці, то на ньому все більшу роль
відіграють «інформаційні технології». Світові експерти кажуть, що з розвитком
Інтернету все більше втрачає актуальність проблеми пошуку роботи. Адже
зараз вже нікого не здивуєш своїм працевлаштуванням «в Інтернеті». Все
більшої популярності набуває професія «фрілансера», яка частіше за все не
вимагає від професіонали ні освіти, ні досвіду роботи. Все, що потрібно –
наявність комп’ютеру та високошвидкісного Інтернету. Але не треба забувати
про всі ризики неофіційного працевлаштування. Зараз відомо, що за
професіями у сфері інформаційних технологій майбутнє. Адже вже зараз
відбувається досить високий рівень попиту на спеціалістів наступних професій:
системного адміністратора комп’ютерних систем та спеціаліста комп’ютерних
мереж, програміста, дизайнера, аналітика та радника комп’ютерних систем [4].
Розглянемо сконцентровані освітньо-кваліфікаційні характеристики
найбільш перспективних інноваційних професійних спеціальностей 21 століття.
СУПЕРВАЙЗЕР
Успішна реалізація будь-якого проекту потребує ретельного планування,
чітко поставлених завдань та контролю за їх виконанням. Тому фахівець,
котрий забезпечує досягнення цілей у конкретні зазначені терміни і скеровує
роботи персоналу проекту у необхідне русло, є незамінною ланкою у роботі
команди професіоналів. Цим фахівцем є супервайзер. Назва професії походить
від англійського слова – «supervisor» (наглядач).
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Місце роботи. В Україні супервайзерами найчастіше називають
спеціалістів, які курують роботу торгівельних представників. Пошукачі роботи,
які користуються послугами кадрових або рекрутингових агентств,
заповнюючи аплікаційні документи на позицію супервайзера, орієнтуються
перш за все на виконання завдань пов’язаних із контролем діяльності
торгівельних представників певної марки продукції.
Основні завдання. Супервайзер виконує роль наставника, який дає
об’єктивну оцінку діяльності персоналу, та після аналізу досягнутих
результатів і виконаної роботи, надає працівникам консультації та підказує
шляхи уникнення певних проблем і корекції допущених помилок. За словами
менеджерів із підбору персоналу, від претендентів на цю посаду, в першу чергу
вимагаються навички системного підходу до вирішення певних задач. У будьякій сфері діяльності, будь це виробництво чи торгівля, контроль за
виконанням завдань працівниками, здійснює саме супервайзер. Він слідкує за
втіленням в життя розробленого плану розвитку підприємства, тому саме він
виступає проміжною ланкою між вищим керівництвом компанії та
працівниками. Як правило супервайзер організовує роботу на місцях,
розподіляє обов’язки між робітниками, навчає їх ефективно досягати
поставлені цілі та вирішувати виробничі питання. Щоденна робота
супервайзера вимагає постійних контактів із представниками відділів
логістики, маркетингу, управління персоналом та бухгалтерією.
Вимоги. Для того, щоб успішно виконувати свої обов’язки, супервайзеру
необхідні такі риси як: цілеспрямованість; впевненість; наполегливість;
комунікабельність; уміння працювати в команді; лідерські якості. Деякі
обов’язки супервайзера межують із функціями офіс-менеджера, інспектора та
адміністратора, тому він може виконувати частину їх функцій. Супервайзеру
необхідно мати знання із управління персоналом, орієнтуватися у трудовому
законодавстві, знати основи економіки підприємства та ведення бізнесу,
володіти знаннями щодо специфіки діяльності компанії, особливостей її
штатного складу, та планів подальшого розвитку. Важливими є навички
спілкування, обізнаність із діловим етикетом. У нагоді стане досвід із
вирішення організаційно-управлінських та кадрових завдань.
Освіта. Вищі навчальні заклади України не дають можливості здобути
кваліфікацію супервайзера, але для праці на цій посаді достатньо знати основи
психології управління, уміти ефективно спілкуватися, прагнути росту і швидко
вчитися при виконанні практичних завдань.
Перспективи. Оплата праці супервайзера складається із сталої складової
та перемінної, яка залежить від кількості виконаних завдань, тому перспектива
росту заробітної плати залежить від самого працівника. Крім того, як правило
посада супервайзера є сходинкою до позиції менеджера середньої або вищої
ланки.
ТОРГОВИЙ ПРЕДСТАВНИК
Торгівля – справа не з простих і для того, щоб отримувати прибутки
необхідно мати хист продавця та володіти умінням переконувати людей. Тому
для просування своїх товарів та послуг на ринку, де панує жорстка конкуренція,
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великі компанії наймають до штату своїх працівників, фахівців, які володіють
знаннями та вміння із продажу продукції. Саме професіонал «торговий
представник» вдало проведе бесіду із потенційним покупцем, розповість йому
про переваги та недоліки продукту, уміло налагодить партнерські стосунки та
забезпечить збільшення продажів у компанії, у якій він працює. Торговий
представник працює під керівництвом супервайзера, його діяльність
спрямована на забезпечення збільшення продажу продукції як безпосередньо на
торгових точках, так і в різних регіонах і навіть у різних країнах. Торговий
представник також укладає контракти від імені компанії щодо постачання та
продажу продукції. У багатьох компаніях саме торговий представник
контролює дотримання магазином чи мережею магазинів умов договору
постачання та продажу товару, процес ціноутворення, об’єми продажу,
викладення продукції. На відміну від менеджера з продажу, який більшу
частину свого часу проводить в офісі, торговий представник займається
виконанням своїх завдань на відстані від нього.
Переваги та недоліки професії. Успішність професійної діяльності
«торгового представника» залежить від багатьох чинників. Серед них слід
виділити три основі групи:
А. Особисті риси. Саме від наявності рис характеру, які сприятимуть
реалізації товару, залежать об’єми продаж, а значить і розмір заробітної плати.
Б. Знання та навички. Для того, щоб переконати покупця у необхідності
придбання певного товару, слід володіти інформацією щодо продуктів
конкурентів. Крім того важливо мати знання з психології людини – різні смаки
та можливості має бідний студент та стильний банкір.
В. Зовнішні фактори. Для ефективних продаж, слід бути впевненому у
якості продукту, який пропонується покупцеві. Також варто звернути увагу на
сезонність продукції - об’єми продаж морозива улітку, значно зростають, в той
час як взимку попит на нього дуже низький.
Посадові обов’язки: пошук та налагодження співпраці із новими
клієнтами; ведення переговорів щодо термінів виконання угод та контрактів;
збір замовлень від клієнтів; регулярний контроль за здійсненням поставки
продукції; рекомендації щодо ціноутворення; досягнення певних цілей
дистрибуції товару, щоденних планів відвідин клієнтів.
Вимоги. Основні риси характеру, які стануть у нагоді торговому
представнику це: комунікабельність; цілеспрямованість; уміння вести
переговори та переконувати; навички прямих продаж; здібності до проведення
презентацій; впевненість; почуття гумору та оптимізм; торгова освіта; наявність
водійських прав.
Торговий представник, котрий успішно виконує свої професійні
обов’язки повинен уміти: встановлювати приємне перше враження;
підтримувати взаємовигідні відносини із своїми клієнтами; правильно вести
документацію; своєчасно виконувати усі зобов’язання, зазначені у договорі;
уміти ефективно використовувати свій час.
Професійний торговий представник повинен бути обізнаним із:
властивостями та перевагами товару, що пропонується покупцеві; цілями та
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потребами своїх клієнтів; політикою своєї компанії, її стратегією щодо своїх
клієнтів та конкурентів; ситуацією, що склалася на ринку та тенденції розвитку
продукції.
Перспективи. Розмір заробітної плати визначається працедавцем
залежно від специфіки товару – великий вплив на оплату праці має сезонність
продукції, розмір підконтрольної території та уміння здійснювати продажі.
Проте володіючи навичками ефективної комунікації та здібностями до торгівлі,
торговий представник з часом може мати досить непогану фінансову
винагороду за вдале просування товару. Кар’єра торгового представника може
розвиватися в двох напрямках: перехід в команду, яка працює із ключовими
клієнтами або отримання позиції супервайзера, який очолює команду торгових
представників. Завжди без помилок може жити лише та людина, яка не ставить
перед собою великих цілей. Свій справжній потенціал він ніколи не розкриє.
Досягати успіхів може лише той, хто вчиться на своїх помилках та робить
висновки зі своїх невдач. Якщо Вам подобається робота наодинці, то постійна
необхідність спілкування, яке вимагає професія торгового представника, стане
для Вас тортурами. Тож, коли Ви - людина комунікабельна та маєте хист до
проведення продажів, спробуйте себе у цій професії!
КОПІРАЙТЕР
Копірайтер - це передусім спеціаліст із творчим потенціалом, який
працює у сфері авторських прав та рекламної діяльності. Він має хист до
створення оригінальних текстів, коротких музичних супроводів та творів різних
стилів, що мають інший характер та тривалість. Копірайтер пише текстовий
матеріал на замовлення. Написання рекламних статей та слоганів, комерційних
текстів - це все його повсякденна праця. Професійна діяльність копірайтера
вимагає від нього постійного творчого стану душі, адже для того, щоб цікаво
скласти текст треба бути генератором нових ідей, добре володіти мовою та
підбирати максимально влучні слова, які б точно описували смисл. Копірайтер
має широке коло інтересів та обізнаний із різноманітними сферами життя
суспільства. Це людина, яка має здатність швидко розвиватися та швидко
вловлювати суть явищ та подій.
Історія професії. Копірайтинг є частиною рекламної індустрії. Кілька
років тому функції, які зараз виконуються копірайтерами, належали до
основних завдань рекламного бізнесу. Згодом копірайтинг ускладнився і
поступово відокремився від сфери реклами. І до тепер цей вид діяльності ще не
повністю поширився в Україні, оскільки немає повної інформації про те, хто
може професійно надати послуги копірайтера. Як наслідок виникають
проблеми із виконанням завдань у зазначені терміни, а через наявність великої
кількості посередників із надто високими цінами, що не підтверджені якістю. З
одного боку, це реалії українського ринку копірайтерських послуг, з іншого справжній шанс для кар’єрного росту через відсутність професійної
конкуренції.
Місце роботи. Найдієвіший спосіб пошуку роботи копірайтера – це
Інтернет, оскільки копірайтер у переважній більшості випадків не є
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прив’язаним до певної сфери бізнесу чи компанії. Копірайтер може працювати
як у штаті робітників підприємства, так і бути позаштатним працівником.
Основні завдання. Перед тим, як приступити до виконання свого
завдання, копірайтер знайомиться із ринком та ситуацією на ньому. Це
дослідження займає приблизно два-три дні. Зазвичай копірайтер отримує
замовлення на підготування професійних матеріалів із певної тематики, яка не
завжди належить до його компетенції. Тому копірайтер часто звертається за
консультацією до інших спеціалістів. Для того, щоб продати статтю
обов’язково треба дуже добре відчувати свого замовника, а споживачем роботи
копірайтера є журналіст – надзвичайно вимогливий та досвідчений клієнт,
зацікавити, якого є справою не із легких.
Вимоги. Робота у сфері копірайтингу вимагає наявності філологічної
освіти або спеціалізації у сфері журналістики. Коли копірайтер працює у штаті
компанії, то він може частково виконувати і обов’язки фахівця зі зв’язків з
громадськістю, працюючи над розробкою та формуванням іміджу
підприємства, займатися створенням слоганів та рекламних статей. Копірайтер
повинен бути компетентним у галузі авторського права на літературні та
музичні твори. Важливим у галузі копірайтингу є досконале володіння мовою,
адже написання рекламних статей – це діяльність із високим рівнем конкуренції
та критичної оцінки не лише замовників, а й пересічних читачів. Копірайтер
має бути готовим до роботи із незнайомим йому матеріалом, у більшості
випадків доводиться писати на такі теми, у яких він є недостатньо
компетентним. У такому випадку доводиться у зовсім короткий термін
знайомитися із фаховою літературою та швидко поглиблювати свої знання у
новій сфері. Копірайтеру необхідно вміти чітко та логічно викладати свої думки
на папері та завжди писати, пам’ятаючи про рівень свого читача та його
потреби. Фахівець-копірайтер повинен виробити свій власний стиль написання
текстів та напрацювати свою авторську манеру та індивідуальність.
Освіта. Здобувати освіту для роботи у галузі копірайтингу слід на
факультеті журналістики або філології. Проте головне – мати творчий
потенціал, свій стиль письма та бути сповненим оригінальних ідей і уміло
викладати їх на папері.
Перспективи. Кар’єрний ріст можливий для копірайтера у сфері
журналістики та зв’язків з громадськістю. А взагалі професія обіцяє багато
самовдосконалення та поповнення новими ідеями та знаннями.
МЕРЧЕНДАЙЗЕР
Мерчандайзинг («merchandising») - це комплекс заходів із просування
продукту від виробника до споживача за допомогою належного оформлення
торгових залів і найбільш раціональним розміщенням товару. Для українського
ринку праці ця професія є новою, хоча у країнах Західної Європи ці спеціалісти
уже багато років забезпечують прибуткове просування товару від виробника до
споживача. Нам здається, що ми розглядаємо продукти на полицях у
супермаркеті і абсолютно самостійно, без сторонньої допомоги робите
покупки? Проте досвідчений мерчендайзер ніколи не погодиться із Вами, адже
він добре знає психологію покупців і має великий вплив на вибір відвідувачів
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магазинів. Спеціалістів цієї галузі може легко сформувати бажання придбати
товар саме за цією ціною і саме у даному магазині. Як бачимо система
мерчандайзингу існує для того, щоб покупець сприймав товар як «правильний»
та «потрібний».
Історія професії. Провівши маркетингові дослідження спеціалісти країн
Західної Європи дійшли висновку, що правильне розміщення продукції
збільшує товарообіг в середньому на 15%, тому можливість впливати на вибір
покупців представники великих фірм вирішили використовувати по
максимуму. Мерчандайзинг вперше почали застосовувати великі концерни
«Coca-Cola», «Pepsi», «Wrigley’s», оскільки їхня продукція відносилась до
категорії імпульсної. Після проведених аналітичних досліджень, маркетологи
цих компаній дійшли до висновку, що дві третини відвідувачів продуктових
магазинів ще не впевнені у тому, що вони бажають придбати. Як результат,
місце продажу товару – це останній шанс впливу на вибір споживача продукту
не лише за допомогою продавця, але й з використанням правильного
оформлення полиць із продукцією. Тому за деякий час мерчандайзинг почав
використовуватися не лише для збільшення продажів товарів імпульсної
категорії, але й в торгівлі іншими товарами.
Особливості роботи. Коли Ви йдете за покупками до супермаркету Ви
часом і не збираєтесь купувати шоколадний батончик або жувальну гумку, але,
помічаючи їх біля каси, зазвичай витрачаєте свої кошти на ці незначні, проте
необхідні дрібнички. Звичайний покупець навіть не замислюється над цим,
проте для мерчендайзера – це аксіома. Він знає, що основні товари повинні
знаходитися у зоні, яка є вільною для бачення і мати вільний доступ, адже
переважна більшість покупців минають третину площі і намагаються вийти з
магазину. Ефективним є розміщення товару на рівні очей та рук людини.
Товари, що знаходяться на рівні ніг продаються лише на 5%, хоча це не
означає, що їхня якість є гіршою – просто їх власник відмовився витрачати
більше коштів на оренду відповідного місця розташування.
Основні завдання. Мерчендайзер повинен створювати позитивний імідж
своєї компанії, прослідковувати наявність продукції на полицях магазину,
стежити за її правильним розміщенням. Він також спостерігає за
конкурентоздатністю цін та надає консультації продавцям щодо можливих
надбавок у цінах. Для виконання усіх цих завдань, мерчендайзер повинен
відвідувати хоча б раз на тиждень закріплені за ним магазини (приблизно трип’ять точок вдень). Усю інформацію про продукцію він відмічає у спеціальному
паспорті. Результати змін на ринку продажу даного продукту мерчендайзер
викладає у звіті, який надає щотижня у відділ маркетингу.
Вимоги. Деякі компанії надають перевагу працівникам певної статі, віку,
інколи велику роль відіграє наявність автомобіля. Все це залежить від
специфіки роботи підприємства та його політики реалізації продукції. Проте
основними критеріями, які визначатимуть ефективність праці мерчендайзер є
комунікабельність, енергійність, працьовитість, дисциплінованість та уміння
організовувати свою роботу. Робота мерчендайзера не потребує наявності
великого досвіду роботи, більшість компаній проводять навчання для своїх
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працівників, оскільки реалізація кожного виду продукції вимагає специфічних
знань та стратегій. Кар’єрний ріст у цій сфері діяльності можливий при праці в
одній компанії, так як перехід на роботу до іншої організації вимагатиме
ознайомлення із новим типом продукції, особливостями його продажу, що
означає повернення до початкового етапу стажування. Проте є такі
щасливчики, які досить швидко досягли кар’єрних вершин і у цій сфері.
Важливо обрати компанію продаж продукції, яка не є сезонною і попит, на яку
є більш-менш стабільним.
ІМІДЖМЕЙКЕР
Коли підвищується рівень життя певної країни, її населення починає
приділяти більше уваги для себе. Підтвердженням цього є збільшення кількості
салонів краси, фітнес центрів, магазинів модного одягу. Кожен із нас прагне
гарно виглядати, гармонійно підкреслювати свої внутрішні риси характеру та
особисті цінності за допомогою створення відповідного зовнішнього образу. У
країнах Західної Європи уже досить довго працюють спеціалісти зі створення
іміджу – іміджмейкери (від англійського «image» – образ, картинка). Модне
слово «іміджмейкер» вже давно увійшло до повсякденного вжитку, проте часто
вживається у помилковому значенні. Функції іміджмейкера приписують
візажистам, стилістам та PR-менеджерам. Спробуємо розібратися у специфіці
роботи спеціаліста цієї галузі. Кінцева мета іміджмейкера - розробити для
клієнта образ, який допоможе йому найуспішніше досягати поставлених
професійних і особистих цілей: підібрати зачіску, макіяж, одяг, аксесуари. Всі
зовнішні атрибути повинні підходити один одному і працювати на загальне
завдання. Ця професія вважається молодою не тільки на Україні, але й в усьому
світі: їй лише кілька десятків років. Тому навіть серед самих іміджмейкерів
немає єдиної думки, чим саме повинен займатися фахівець по іміджу. У
салонах краси він консультує клієнтів, намагаючись за допомогою зачіски і
макіяжу знайти підходящий образ. На відміну від пересічного перукаря чи
візажиста, це фахівець-універсал, який розбирається в усьому.
Місце роботи - салони краси, PR-агентства.
В PR-агентствах іміджмейкери займаються просуванням конкретного
кандидата на виборах, створенням сприятливого образу, який сподобається
виборцям, працює з політиками та бізнесменами. Він займається не тільки
підбором зачіски і макіяжу, але й аксесуарів, одягу, розробляє загальний стиль.
Сама почесна посада для іміджмейкера - імідж-аналітик. Він керує групою
фахівців, які «ведуть» клієнта або організацію, виявляють і аналізують факти
успіху і невдачі підприємства, що працюють на її «добре ім'я».
Зарплата і перспективи професії іміджмейкера: Розкид цін на послуги
іміджмейкерів дуже великий: заробіток залежить від його кваліфікації,
комплексу послуг, що надаються, і популярності. Іміджмейкер-стиліст в салоні
заробляє від $ США 1000. А вартість комплексу послуг іміджмейкераполіттехнолога стартує з відмітки $ США 15000.
Профільна освіта: Останнім часом учбових закладів, які готують
іміджмейкерів, з'явилося достатньо багато. Але в державному реєстрі
спеціальностей іміджології і іміджмейкерів немає. Тому в дипломах
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державного зразка ці слова можуть фігурувати лише як назва спеціалізацій. У
деяких вузах курси по іміджології читають на факультетах зв'язків з
громадськістю або менеджменту. Глибші знання в області іміджології можна
отримати в профільних спеціалізованих учбових центрах, які проводять курси
візажу та стилістів.
PR-МЕНЕДЖЕР
Створення будь-яких рекламних заходів потребує продуманих кроків,
спланованих дій і великого творчого потенціалу. Хто ж володіє сучасним
мистецтвом просування продукції серед споживачів? Хто ж так майстерно
розповсюджує інформацію про товари та послуги своєї компанії? Цим
займається спеціаліст зі зв’язків з громадськістю. В Україні професія PRменеджера є відносно новою, але вона уже здобула популярність серед
представників великих компаній. Основним завданням PR-менеджера є
формування та підтримка необхідного іміджу компанії. Спеціаліст зі зв’язків із
громадськістю також здійснює контроль за просуванням продукції на ринку,
слідкує за потребами споживачів товару і скеровує діяльність своєї компанії на
виготовлення продукції, яка відповідає вимогам ринку.
З історії професії. Окрема галузь науки – «public relations» (зв’язки з
громадськістю) з’явилась у США у 1920-1930 рр. На початку тридцятих років
двадцятого століття у США виокремлюється нова посада радника по PR.
Спеціалісти цієї галузі користуються величезним попитом у потужних
американських компаніях. Протягом 1945-1965 років професія PR-менеджера
вирізнялась високим рівнем необхідності та престижності, як результат у
менеджменті остаточно виділяється такий напрямок як PR.
Місце роботи. Особливості професійної діяльності менеджера зі зв’язків
з громадськістю дають можливість мати широке коло потенційних
роботодавців для спеціалістів, які задіяні у цій сфері. В управлінських
структурах великих українських та міжнародних компаній, у засобах масової
інформації вже кілька років успішно функціонують PR-відділи. Медіа-бізнес не
може ефективно здійснювати свої функції без спеціалістів по зв’язкам з
громадськістю. Під час підготовки та проведення передвиборчої кампанії попит
на піарників зростає. Професіонал PR-менеджер зможе працевлаштуватися у
торговельній компанії (відділ зі зв’язків з громадськістю, рекламна служба), у
рекламному агентстві та в PR-компанії.
Основні завдання. Головна мета діяльності будь-якої організації –
ефективне просування на ринку власних товарів та послуг. На невеликих
підприємствах усі завдання по маркетингу виконуються власником або
комерційним директором, проте у потужних компаніях до проведення
рекламних акцій залучаються спеціалісти зі зв’язків із громадськістю. PRменеджер координує роботу відділу маркетингу та реклами, забезпечує
необхідною інформацією та створює підґрунтя для успішного проведення
рекламної кампанії щодо просування товарів і послуг. Важливу роль відіграє
менеджер із зв’язків з громадськістю у створенні зовнішнього іміджу компанії,
він скеровує розвиток підприємства у напрямку, який найбільш відповідає
вимогам покупця. PR- менеджер також налагоджує контакти з представниками
ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2016 ▪ № 1

33

засобів масової інформації, відповідає на запити з їхньої сторони, висвітлює
позицію компанії із того чи іншого питання.
PR-менеджер повинен знати: основи економічної науки, економіку
підприємства і започаткування власної справи; основи маркетингу;
методологію PR; - основи проведення досліджень для визначення цільових
аудиторій; базові PR-засоби роботи (засоби масової інформації, створення
корпоративних бюлетенів компанії і т.д.); принципи планування PR,
проведення PR-кампаній; загальні вимоги до організації та підготовки пресрелізів, інформаційних повідомлень, проведення прес-конференцій тощо;
основні елементи внутрішнього, зовнішнього піару, кризового та інших видів
PR; головні поняття з менеджменту організацій; комп’ютерні технології, які
використовуються для автоматичної обробки інформації та створення реклами;
головні поняття з етики, соціології, психології, філології;
Вимоги. Більшу частину свого робочого часу менеджер зі зв’язків з
громадськістю приділяє дослідженню взаємозв’язку зовнішнього середовища
та діяльності підприємства, розробляє план роботи із просування продукції,
організовує та проводить PR-акції, аналізує їхню ефективність. PR-менеджер
щодня зустрічається з новими людьми, налагоджує контакти із представниками
засобів масової інформації, рекламних агенцій. Необхідними рисами характеру
для успішної діяльності у сфері PR є креативність, комунікабельність,
бадьорість та ентузіазм. Важливим є вміння виражати свої думки як в усній, так
і в письмовій формі, тому, як правило, спеціалістами із зв’язків з громадськістю
є колишні філологи, журналісти, рекламісти та соціологи.
Освіта. На сьогодні вищу освіту у галузі PR можна здобути у багатьох
вищих навчальних закладах України. Для отримання початкового досвіду
діяльності майбутньому PR-менеджеру варто спробувати свої сили у
громадській організації.
ТОП-ФАСИЛІТАТОР
Слово «фасилітатор» походить від англійського слова «facilitate», яке
окрім
своїх
інших
значень,
означає
«полегшувати».
ТоПфасилітація (партисипативна фасилітація, фасилітація, залучення) з англійської
Тechnology of Participation (ToP) - метод групової роботи, що передбачає
наявність фасилітатора, котрий «полегшує» групову дискусію щодо конкретної
теми. Що ж полегшує фасилітатор? «Фасилітатор» полегшує спілкування,
діалог, можливість почути і структурувати інформацію, сприяє пошуку
спільного рішення, активізує учасників обговорення і найголовніше: задає
розумні гарні запитання, а потім підсумовує відповіді на них. Для країн Європи,
Америки дана професія досить поширена вже на сьогоднішній день, а наскільки
вона затребувана в Україні? І тоді ми можемо шукати, в якій сфері це
затребувано, і хто може бути замовником. Але, якщо у нас є більше двох осіб,
яким потрібно домовитися, і зробити це так, щоб їхні думки були почуті,
структуровані, виділена загальна ідея, то тоді це безумовно корисне вміння, і
корисна функція. В першу чергу, для бізнесу? У європейських «фасилітаторів»
великий досвід вирішення, у тому числі, конфліктів, різних обговорень. Також
конфліктів в особистій сфері.
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Як стати «фасилітатором»? Наприклад, можна відвідати тренінг,
спеціальне навчання. Партисипативна фасилітація передбачає участь усіх, хто
задіяний у процесі. Тобто ми можемо говорити про те, що альтернатива
європейському навчанню в Україні також існує. Навчання, насправді, не таке
тривале. Практика потім та поглиблення й освоєння навичок повинні бути
досить інтенсивними для того, щоб сказати потім, що «я вмію». Традиційно в
фасилітацію приходять: бізнесмени (або ті, які включені в процес управління
іншими людьми), топ-менеджери, психологи, тренери тощо. Важлива річ
фасилітатор - це той, хто не пропонує своєї експертної думки. Більш того, це
показник непрофесіоналізму, якщо фасилітатор дозволяє собі або втягується у
процес висловлювання та обміну думками.
Основними методами ТОП-фасилітації є: сфокусована бесіда, побудова
консенсусу, побудова плану дій (планування дій), стратегічне планування.
Розробником технології партисипативної фасилітації є неприбуткова
організація Institute of Cultural Affiars (ICA), яка наразі існує в 42 країнах,
зокрема в Україні теж [5].
РЕСТОРАТОР
«Ресторатор» формує характер закладу. Для того, щоб ресторан міг
дивувати відвідувачів особливої уваги потребує підготовка персоналу, адже
ресторатору необхідно зібрати дружню команду однодумців, які працюють із
задоволенням та посмішкою.
Історія професії. Ресторанний бізнес почав розвиватися в Україні не так
давно – 15 років тому. У той час майже не існувало приватних ресторанів, тому
і перспективи були вражаючими. Конкуренція була незначною, тому умілий
менеджер міг створити гарний ресторан і мати високі прибутки, не володіючи
при цьому мільйонним капіталом. Сьогодні складність започаткування
ресторанного бізнесу полягає у тому, що кількість конкурентів зростає із
кожним роком, схеми побудови бізнесу є уже відпрацьованими. Крім того
чимале число різних фаст-фудів та невеличких кафе, роблять майже
неможливим утримання на плаву нового ресторанчика, а для того, щоб зробити
його відомим доведеться докласти значних зусиль.
Місце роботи. Для того, щоб стати ресторатором зазвичай потрібно
починати із роботи на невисоких посадах. Молода людина повільно, але
наполегливо просувається вгору сходинками кар’єрної драбини – спочатку
праця офіціанта, згодом менеджера, за деякий час – головного менеджера, і
врешті-решт – ресторатор. Трапляється й так, що ресторатор стає
співвласником бізнесу або й сам відкриває власний заклад.
Основні завдання. Ресторатор часто виступає у ролі творця та
менеджера, але водночас він є і менеджером і економістом. Його діяльність
базується на результатах точних маркетингових досліджень. Ресторатор не
може створити заклад, який задовольнить потреби усіх клієнтів – він повинен
вибрати свою аудиторію і зробити усе, щоб відвідувачі залишали заклад
задоволеними із бажанням повернутися до нього ще раз. Одна річ – створити
ресторан у елітному районі міста для жителів із достатком вище середнього,
зовсім інші завдання стоять при відкритті невеличкого студентського кафе
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поблизу вищого навчального закладу. Ресторатору необхідно уміло вести
цінову політику, займатися закупівлею обладнання, забезпечувати поставку
свіжих продуктів. Ця професія має свої позитивні та негативні сторони.
Позитив: можливість одночасно реалізувати творчий потенціал,
застосувати свою підприємливість та організаторські здібності в межах однієї
професії; постійні зустрічі з людьми, робота, насичена враженнями та
емоціями; можливість швидкого кар’єрного зросту і приєднання до елітної
команди представників ресторанного бізнесу.
Негатив: постійне нервове навантаження, яке вимагає високого рівня
стресостійкості; часто відсутність можливості відпочинку; необхідно одночасно
пам’ятати багато деталей та уміти перебувати одночасно у кількох місцях;
велика моральна, а часом і фінансова відповідальність; ненормований графік
роботи.
Вимоги: справжньому ресторатору необхідно: уміти визначити бажання
клієнта, не ставлячи йому зайвих запитань. Саме задатки психолога стануть у
цьому випадку у нагоді; бути готовим визначити емоційний стан клієнта,
розуміти різницю сприйняття світу відвідувачами в ракурсі національного,
соціального, вікового аспекту; ненав’язливо уміти ознайомити відвідувача із
новинками. Важливою рисою характеру, яка допоможе ефективно спілкуватися
є гнучкість та уміння слухати; бути винахідливим та творчим у створенні нових
послуг закладу; відповідати корпоративному стилю ресторану.
Освіта. На Заході рестораторів навчають спеціалізовані ВНЗ, при яких
зазвичай діє ресторан або кафе, де студенти можуть здобути практичні навички
діяльності у ресторанному бізнесі. Однак в Україні ще немає вузу, який
займався б підготовкою рестораторів на такому рівні, тому для набуття
професіоналізму спеціалістам, які планують реалізувати себе у цій галузі слід
поєднувати навчання та роботу [6].
IT-ПРОФЕСІЇ, ЗА ЯКІ В США ПЛАТЯТЬ БІЛЬШЕ
$ 90 ТИСЯЧ В РІК
Ні в кого не виникає сумнівів про те, що у світовій індустрії ITтехнологій досить хороша оплата праці. Але які фахівці будуть заробляти
більше всіх в 2015 році, і яких високооплачуваних вакансій найбільша
кількість? На ці питання відповів сайт з пошуку роботи в США «Glassdoor»,
створивши список 25 найбільш високооплачуваних робочих місць, які
користуються великим попитом. І, природно, в цьому списку найбільше
вакансій зі сфери IT.
№ 14: «Спеціаліст з організації збуту». Середня зарплата: $ США
90 899. Кількість відкритих вакансій: 5508. Фахівець з організації збуту
консультує покупця до і після здійснення покупки, а також дає поради
маркетинговому відділу про те, як може бути модифікований продукт і його
оформлення, щоб найкращим чином задовольняти потребам клієнтів.
№ 13: «Розробник програмного забезпечення». Середня зарплата: $
США 96 392. Кількість відкритих вакансій: 9055. Кожна компанія повинна мати
розробників програмного забезпечення: від високотехнологічних компаній, що
створюють програмне забезпечення, щоб продати його іншим, до промислових
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підприємств, яким необхідна розробка додатків для внутрішнього
використання.
№ 12: «UX дизайнер». Середня зарплата: $ США 96 855. Кількість
відкритих вакансій: 2010. UX дизайнер або usability-дизайнер робить все
можливе, щоб продукт виглядав красиво і щоб всі його функції були
максимально простими і легкими у використанні.
№ 11: «Адміністратор бази даних». Середня зарплата: $ США 97 258.
Кількість відкритих вакансій: 9041. База даних компанії є одним з найбільш
важливих складових програмного забезпечення. Вона використовується для
відстеження замовлень клієнтів, всіляких операцій та інвентаризації.
Адміністратор контролює і вносить всі необхідні зміни в базу даних.
№ 10: «Інженер комп'ютерних комплектуючих». Середня зарплата: $
США 101 154. Кількість відкритих вакансій: 1264. Інженер комп'ютерних
комплектуючих збирає комп'ютери та інші електронні пристрої.
№ 9: «QA менеджер». Середня зарплата: $ США 101 330. Кількість
відкритих вакансій: 1689. QA або «гарант якості» - це менеджер, який виконує
перевірку та тестування з метою переконатися, що продукт, послуга або
програмне забезпечення функціонує, як потрібно.
№ 8: «Спеціаліст з ІТ-безпеки». Середня зарплата: $ США 102 749.
Кількість відкритих вакансій: 2060. Фахівець з безпеки створює, впроваджує і
контролює системи захисту мережі компанії, її програмного забезпечення та
інших активів.
№ 7: «Аналітик бази даних». Середня зарплата: $ США 105 395.
Кількість відкритих вакансій: 3433. Аналітик бази даних - надважливе
професія. Ця людина допомагає компанії знайти вірне рішення виходячи з
наявних масивів даних.
№ 6: «Менеджер по продукції». Середня зарплата: $ США 113 959.
Кількість відкритих вакансій: 9918. Менеджер по продукції управляє
командою, яка розробляє й виводить продукт на ринок. Хоча менеджер по
продукції не є IT-спеціальністю, він все ж грає головну роль у багатьох
технологічних компаніях.
№ 5: «IT-менеджер». Середня зарплата: $ США 115 725. Кількість
відкритих
вакансій:
17161.
IT-менеджер
управляє
технологічною
інфраструктурою компанії.
№ 4: «Аналітик бізнесу». Середня зарплата: $ США 115 725. Кількість
відкритих вакансій: 1408. Аналітик проводить фінансовий аналіз та аналізує
бізнес в цілому, щоб допомогти компанії оцінювати свої успіхи і прогнозувати
свої потреби.
№ 3: «Провідний архітектор». Середня зарплата: $ США 121 522.
Кількість відкритих вакансій: 3530. Провідний архітектор проектує і створює
складні програмні або комп'ютерні системи.
№ 2: «Менеджер з розвитку програмного забезпечення». Середня
зарплата: $ США 123 747. Кількість відкритих вакансій: 2249. Менеджер з
розвитку програмного забезпечення - це керівник проектів розробки програм.
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№ 1: «Розробник структури системи програмного забезпечення».
Середня зарплата: $ США 130 891. Кількість відкритих вакансій: 3229.
Розробник структури системи програмного забезпечення розробляє складні
програмні додатки [7].
У таблиці 1 ми сформулювали утворення класифікаційних угруповань
затребуваних інноваційних професійних спеціальностей 21 століття у контексті
підприємництва і найманого співробітництва. Найбільш масовими стануть
професії ІТ-спрямування; значно поширеними будуть професії маркетингового
спрямування; менше поширеними - професії сфери послуг та управлінського
спрямування.
Таблиця 1
Утворення класифікаційних угруповань затребуваних інноваційних
професійних спеціальностей 21 століття у контексті підприємництва і
найманого співробітництва
№
Класифікаційні
Найбільш перспективні інноваційні професійні спеціальності 21
групи
угруповання
століття
Професії сфери Іміджмейкер; Ресторатор.
1
послуг
група
Професії
Супервайзер; Топ-фасилітатор.
2
управлінського
група
спрямування
Професії
3
маркетингового Торговий представник; Копірайтер; Мерчендайзер; Рr-менеджер.
група
спрямування
Спеціаліст з організації збуту; Розробник програмного забезпечення;
UX дизайнер; Адміністратор бази даних; Інженер комп'ютерних
комплектуючих; QA менеджер; Спеціаліст з ІТ-безпеки; Аналітик бази
Професії ІТ4
даних; Менеджер по продукції; IT-менеджер; Аналітик бізнесу;
спрямування
група
Провідний архітектор; Менеджер з розвитку програмного
забезпечення; Розробник структури системи програмного забезпечення.

В українському «Класифікаторі Професій» (КП) застосовано такі поняття:
«робота» - певні завдання та обов'язки, що виконані, виконуються чи повинні
бути виконані однією особою; «кваліфікація» - здатність виконувати завдання
та обов'язки відповідної роботи; «професія» - здатність виконувати подібні
роботи, які вимагають від особи певної кваліфікації. У дипломі спеціаліста
(молодшого спеціаліста) чи іншому документі про професійну підготовку
кваліфікація визначається через назву професії (інженер-механік, економіст,
токар, секретар-стенографіст тощо). Робота є статистичною одиницею, що
класифікується відповідно до кваліфікації, необхідної для її виконання.
Кваліфікація визначається рівнем освіти та спеціалізацією. Необхідний рівень
освіти досягається завдяки реалізації освітніх, освітньо-професійних та
освітньо-наукових програм підготовки і має в цілому відповідати колу та
складності професійних завдань та обов'язків. Спеціалізація пов'язана, як з
необхідною галуззю знань, використовуваними інструментами чи
устаткуванням, так, і з продукцією, яка виробляється, або надаваними
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послугами і відповідає певною мірою деталізованому колу професійних завдань
та обов'язків.
Структурно КП складається із кодів та назв класифікаційних угруповань
(розділів, підрозділів, класів, підкласів та груп професій). Кодові позначення
складаються із цифр від 0 до 9 та крапки. Ознаки класифікації розташовано в
такій послідовності: рівень освіти (перший рівень класифікації - розділи
професій); спеціалізація (другий, третій, четвертий - рівні класифікації,
підрозділи, класи та підкласи професій); кваліфікаційний рівень робіт, що
виконуються (п'ятий рівень класифікації - групи професій). Розділи
ідентифікуються однозначним цифровим кодом. Код підрозділу складається із
коду розділу та однозначного коду підрозділу. Код класу складається із коду
підрозділу та однозначного коду класу. Код підкласу складається із коду класу
та однозначного коду підкласу. Частка підкласів поділяється на групи. Код
групи складається з коду підкласу та відокремленого від нього крапкою коду
групи. Утворення класифікаційних угруповань наведено в таблиці 2.
Таблиця 2
Приклад утворення класифікаційних угруповань в українському
«Класифікаторі Професій»
Класифікаційне
угруповання
Розділ

Код

Назва класифікаційного угруповання

2

Професіонали.
Професіонали в галузі фізичних,
математичних та технічних наук.
Професіонали в галузі фізики, астрономії,
метеорології та хімії.
Професіонали в галузі фізики та астрономії.
Наукові співробітники (фізика, астрономія).

Підрозділ

21

Клас

211

Підклас
Група

2111
2111.1

Описання розділів класифікації професій.
1. Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери
(управителі). Цей розділ вміщує професії, що пов'язані з: визначенням та
формуванням державної політики, законодавчим регулюванням; вищим
державним управлінням; правосуддям та прокурорським наглядом;
керівництвом об'єднаннями підприємств, підприємствами, установами,
організаціями та їхніми підрозділами незалежно від форм власності та видів
економічної діяльності. Цей розділ щодо кваліфікації, як ознаки класифікації, є
змішаним порівняно з іншими розділами. Розділ охоплює широке коло
професій, пов'язаних із здійсненням різноманітних функцій управління та
керівництва, які в цілому суттєво відрізняються за своєю складністю та
відповідальністю.
2. Професіонали. Цей розділ вміщує професії, що передбачають високий
рівень знань у галузі фізичних, математичних, технічних, біологічних,
агрономічних, медичних чи гуманітарних наук. Професійні завдання полягають
у збільшенні існуючого фонду (обсягу) знань, застосуванні певних концепцій,
теорій та методів для розв'язання певних проблем чи в систематизованому
викладенні відповідних дисциплін у повному обсязі. До цього розділу належать
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професії, що вимагають від працівника (з урахуванням кола та складності
певних професійних завдань та обов'язків) кваліфікації за:
1) дипломом про повну вищу освіту, що відповідає рівню спеціаліста,
магістра;
2) дипломом про присудження наукового ступеня: кандидата наук;
доктора наук;
3) атестатом про затвердження вченого звання: старшого наукового
співробітника; доцента; професора.
3. Фахівці. Цей розділ вміщує професії, що вимагають знань в одній чи
більше галузях природознавчих, технічних і гуманітарних наук. Професійні
завдання полягають у виконанні спеціальних робіт, пов'язаних із застосуванням
положень та використанням методів відповідних наук. До цього розділу
належать професії, яким відповідає кваліфікація за дипломом чи іншим
відповідним документом: молодшого спеціаліста; бакалавра; спеціаліста, що
проходить післядипломну підготовку (стажування, інтернатуру, клінічну
ординатуру тощо); спеціаліста (на роботах з керування складними технічними
комплексами чи їх обслуговування).
4. Технічні службовці. Цей розділ вміщує професії, що передбачають
знання, необхідні для підготовки, збереження, відновлення інформації та
проведення обчислень. Професійні завдання пов'язані з виконанням
секретарських обов'язків, роботою на друкарських машинках чи інших
конторських машинах, записами та опрацюванням цифрових даних,
обслуговуванням клієнтів (поштове обслуговування, операції грошового обігу,
надання довідок, реєстрація чи передавання інформації тощо). До цього розділу
належать професії, до яких може бути застосований рівень кваліфікації
«молодший спеціаліст», а також професії, що вимагають повної загальної
середньої та професійно-технічної освіти чи повної загальної середньої освіти
та професійної підготовки на виробництві.
5. Працівники сфери торгівлі та послуг. До цього розділу належать
професії, що передбачають знання, необхідні для надання послуг. Професійні
завдання охоплюють забезпечення послугами, пов'язаними з поїздками,
побутом,
харчуванням,
обслуговуванням,
охороною,
підтриманням
правопорядку, торгівлею тощо. Більшість професій, вміщених до цього розділу,
вимагає повної загальної середньої та професійно-технічної освіти чи повної
загальної середньої освіти та професійної підготовки на виробництві. Ряд
професій можуть мати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.
6. Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств,
риборозведення та рибальства. Цей розділ вміщує професії, що передбачають
знання, необхідні для сільськогосподарського виробництва, лісового
господарства, риборозведення та рибного промислу. Професійні завдання
полягають у вирощуванні урожаю, розведенні тварин, полюванні, добуванні
риби, її розведенні, збереженні та експлуатації лісів з орієнтацією, головним
чином, на ринок і реалізацію продукції організаціям збуту, торговельним
підприємствам чи окремим покупцям. До цього розділу належать професії, що
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вимагають повної загальної середньої та професійно-технічної освіти чи повної
загальної середньої освіти та професійної підготовки на виробництві.
7. Кваліфіковані робітники з інструментом. Цей розділ вміщує
професії, що передбачають знання, необхідні для вибирання способів
використання матеріалів та інструментів, визначення стадій робочого процесу,
характеристик та призначення кінцевої продукції. До цього розділу належать
професії, пов'язані з видобутком корисних копалин, будівництвом і
виробленням різної продукції. Ці професії вимагають повної загальної
середньої та професійно-технічної освіти чи повної загальної середньої освіти
та професійної підготовки на виробництві. Для деяких професій, пов'язаних з
виконанням робіт високої кваліфікації, потрібна кваліфікація молодшого
спеціаліста.
8. Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за
роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин.
Цей розділ вміщує професії, що передбачають знання, необхідні для
експлуатації та нагляду за роботою устаткування, машин, у тому числі
високоавтоматизованих, а також для їх складання. Професійні завдання
охоплюють розроблення корисних копалин, нагляд за їх видобутком, ведення
робочого процесу та виробництво продукції на устаткуванні чи машинах,
керування транспортними засобами, пересувними установками, складання
виробів із деталей та вузлів. Ці професії вимагають повної загальної середньої
та професійно-технічної освіти чи повної загальної середньої освіти та
професійної підготовки на виробництві. Для деяких професій, пов'язаних із
виконанням робіт високої кваліфікації, потрібна кваліфікація молодшого
спеціаліста.
9. Найпростіші професії. Цей розділ охоплює найпростіші професії
(роботи), що потребують знань для виконання простих завдань із
використанням ручних інструментів, у деяких випадках із значними фізичними
зусиллями. Професійні завдання пов'язані з продажем товарів на вулиці,
збереженням та охороною майна, прибиранням, чищенням, пранням,
прасуванням та виконанням низько кваліфікованих робіт у видобувній,
сільськогосподарській, риболовній, будівельній та промисловій галузях тощо.
Для виконання професійних завдань досить базової загальної середньої освіти
або початкової загальної освіти та мінімальної професійної підготовки на
виробництві чи інструктажу [8].
Основні узагальнення і висновки. Найбільш затребуваними
інноваційними професійними спеціальностями у 21 столітті у контексті
підприємництва і найманого співробітництва стануть: «Супервайзер»,
«Торговий представник», «Копірайтер», «Мерчендайзер», «Іміджмейкер», «PRменеджер», «Топ-Фасилітатор», «Ресторатор». Але пріоритетними, як з точки
зору попиту, так, і, з точки зору високої оплати праці (найбільша кількість
високооплачуваних вакансій), будуть IT-професії: «Спеціаліст з організації
збуту»;
«Розробник
програмного
забезпечення»;
«UX
дизайнер»;
«Адміністратор бази даних»; «Інженер комп'ютерних комплектуючих»; «QA
менеджер»; «Спеціаліст з ІТ-безпеки»; «Аналітик бази даних»; «Менеджер по
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продукції»; «IT-менеджер»; «Аналітик бізнесу»; «Провідний архітектор»;
«Менеджер з розвитку програмного забезпечення»; «Розробник структури
системи програмного забезпечення».
Ми сформулювали утворення класифікаційних угруповань затребуваних
інноваційних професійних спеціальностей 21 століття у контексті
підприємництва і найманого співробітництва за професійним спрямуванням.
Найбільш масовими стануть професії ІТ-спрямування; значно поширеними
будуть професії маркетингового спрямування; менше поширеними - професії
сфери послуг та управлінського спрямування. Таким чином нами виділено
чотири класифікаційні професійні угруповання: 1) ІТ-спрямування; 2)
маркетингового спрямування; 3) сфери послуг; 4) управлінського спрямування.
Слід зазначити, що значної частини названих інноваційних професійних
спеціальностей просто не існує в українському «Класифікаторі Професій». В
удосконаленому КП об’єктивно необхідно, й «вчора на часі», помістити
окремий розділ класифікації професій – «ІТ-професіонали». З цієї значної
частини означених професійних спеціальностей (це можуть бути і спеціалізації
на основі базових спеціальностей) не ведеться підготовка бакалаврів або
магістрів в українських університетах. Хтось невідкладно мав би займатися
вирішенням цієї проблеми в Україні. Але у нас багато політики і мало сучасних
державних справ з орієнтацією на розвиток…
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Introduction
Lee Yakkoka, the guru of American management, has underlined that “95% of
information of the corresponded area is required to make a decision, lack of 5%
information brings an element of risk in taken decision” (Grason, О’Dell, 1991). It is
known that the risk factor is the conditions and circumstances, under which the risk
factors occur and which result in unwanted events. Therefore, the more perfect
methods of analysis and risk assessment, the less impact of risk factors. History about
the origin and existence of the Russian governance model existed in Kievan Rus and
which became the basis of the political culture of the Moscow State and the Russian
Empire/USSR, which is successfully kept in the CIS countries, substantiates the
validity of the above statement. This history proves, that with rare exceptions (“great
reforms” of Czar-Liberator Alexander II, the government reforms of Witte and
Stolypin, “the cultural revolution” which prepared and headed by scientists and
cooperators, and provided outstanding achievements of the Soviet NEP in 19231928), the level of risks of management decisions, which are taken by the authorities
on the regulation of economy, has been prohibitively high for the population. That is
natural, in the Russian model of the public management the prevailing authorities
have been never burdened with a deep knowledge of the objective laws of economic
development necessary for the welfare of society, but only - the task of extracting and
searching for ways to increase the political rents from its dominant position in the
economy. And as political rent is extracted in the form of economic one, then the
only possible condition for ensuring and maximizing of the latter in Russian
management model is the same named matrix of economic culture.
This matrix, since the days of Kievan Rus is based on the maximum
concentration of economic authority resources in a vertically organized society,
which is divided by material properties on controlling and controlled classes is an
ideal basis for a guaranteed first extract of political rent at all times. Moreover, the
concentration of economic resources, which is a main condition for the centralized
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authority and management, created all prerequisites for the maintenance of a
powerful repressive apparatus, which provided managers with the total control of
economic and all other aspects of life-sustenance. Then it is the main condition for
the implementation of the higher stated privileges of economic dominant classes in
the Russian state model, the most important of which is the right to free disposition
and trade of all natural resources of the country in the export markets. A direct
consequence of that is traditionally low efficiency of forced labor managed, where
the lack of access to resources and the right to free disposal of the results of labor,
depriving them of any motivation to commit tools, methods of work and improve
economic efficiency. The deeply connected and non-market consciousness of Russian
and all other nations are involved in matrix turnover of Russian business culture in
the process of expanding the limits of the Russian state, and thus never lived is now
natural for the peoples of developed concepts and categories of commodity economy.
All this, combined with the centuries-old tradition of oppression and persecution by
the state of private economic initiative and creativity, limited information support
livelihoods rigid frame interests of the economically dominant classes, laid the
foundation of indestructible paternalism that still distinguishes the mentality of all of
the former Russian/Soviet people from the mentality of all the others.
The Historical Overview of Economic Stages
The secret of the remarkable artifact survivability pre-industrial era, as the
Russian model of state and society is in the inviolability of its economic foundation.
So, the public and government, not only of the Russian empire, and its successor, the
former Soviet Union was no different from the unit of the Moscow State. The unit of
both states, almost completely reproduces all the special features of the current in the
XVI century old Moscow political system described by Klyuchevsky “combat system
of the state: the pulling, not the legal nature of the internal management and publicended sharply segregated estates, the supreme power with an uncertain, i.e. unlimited
space of action” (Klyuchevsky, 1993). Birthmarks of the same system can easily be
found in the socio-political structure of the CIS countries that emerged as clones of
the Russian state. That, bearing in mind the reasons for the collapse of the last double
and a single powerful state - first in 1917 as the Russian Empire in 1991 as the former
Soviet Union - leads to gloomy thoughts about the prospects of the CIS countries,
would succeed matrix Russian economic culture. After all, the current global
financial crisis, the end of which is not visible, it was the result of what initiated the
“restructuring” the party - economic nomenclature habitually rushed into the
maelstrom of the next experiment: to introduce a new socio - economic system in the
same manner as Lenin socialist – “full steam ahead through the swamp”, is unlikely
realizes the consequences of the actions. But Lenin – “a slave of dogma” - as Maxim
Gorky described him in “Untimely Thoughts” - such an approach is not confused: for
the people “For Lenin, the same as for the metalworker. Is it possible - in all the
circumstances - cast from this ore socialist state? Apparently, - it is impossible; but
why not trying? The risks to Lenin, if the experiment fails?” (Maxim Gorky, 1918).
The issue is more than rhetorical.
Frenchman Alexis de Tocqueville (1805 - 1859), who visited in the 1831-1832
US to study the democracy, he wrote: “Today, the two great nations of the earth can
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move forward to the same fate, destiny, from different starting points: Russian and
Anglo-Americans” (Tocqueville, 2000). If he pointed to “a dramatic contrast
“existing between them. The Americans, based on “freedom as the principal mode of
action” (freedom as the primary mode of action), the principle of self-interest and
common sense, conquer and civilizing its vast continent, overcoming natural
obstacles to building a strong American democracy. Russian, with “slavish
obedience” as the principal mode of action may be to use “the sword of the warrior”,
under the command of “one person” for the conquest of civilization. Although “the
starting point and different ways - the researchers - but each of them guided by some
secret providential plan - to take some time in the future in their hands the fate of half
the world”. I believe that Tocqueville noted by the distinctive features of the behavior
of targets Russian and Anglo-Americans, it can be considered as key elements
(genomes) matrices of opposite types of economic culture. These matrices and asked
algorithm movement of both people to the heights of economic, military, and political
power and influence of the surrounding country and the entire world order (See Table
1). Tocqueville, while describing the time to Russia, used the conquest of civilization
“the sword of the warrior”, under the command of “one person” to rely on “servility”
Russian and all other nations are involved in the turnover of Russian matrix of
economic culture in the process expanding the limits of the Moscow State was
already an empire and the gendarme of Europe. The United States: the principle of
“freedom as the principal mode of action” under the rule of the ideas of economic
liberalism proclaimed by British economists (J. Locke, William Blackstone, A.
Sidney G. Bolingbrock) at the origins of American democracy and statehood, the
United States already have Anglo-Americans to free trade, private property, private
equity funds and banks, as a means of opening the main way to conquer civilization.
One of the economists David Hume was the author of the quantity theory of money
related to the price level of the money supply in the country. Already in his time, the
economies of most countries in the Americas, serving private joint-stock banks, the
British colonies, has accumulated rich experience in financial speculation, based on
uncontrolled emissions of paper money. It is noteworthy that almost 200 years later,
in 1976, that is, Soon after the abolition of the gold backing of the dollar, the Nobel
Prize for Economics awarded M. Friedman, to revive the theory of David Hume, and
wrote: “The economy is dancing to the tune of the dollar, repeating its dance” (The
course of economic theory, 1999). This became the ideological justification of the
beginning of globalization of markets for goods and services, an instrument which
was made by the US Federal Reserve revived the experience of the XVIII century on
uncontrolled emission of fiduciary paper money - dollars, with no intrinsic value and
is not secured supply of precious metals.
Thus, Tocqueville proved visionary: Russian and Anglo-Americans, moving on
algorithms specified genomes matrices his how radical, such diametrically opposed
types of economic culture (form their state and political structure), came to establish
its control each of its half of the world. Ways and especially of the United States and
Russia/the Soviet Union in this way, we consider in the overall context of the stages
of evolution of human civilization.
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Table 1
1

2

3

4

Matrix Types of Radical Economic Culture
USA
Russia/USSR
Epoch and basis of In English colonies (from 1607 to In XVI c. the founder of
1779 in USA), i.e. during the Moscow state, based on the
formation
development epoch in Western established in X c. Kievan Rus
Europe (XVI-XVIII cc.) culture of culture matrix, providing the
commercial and agrarian society. economic basis of the empire.
Key element of Freedom as a main way of activity Economic sovereignty of the
in systemic market democracy, empire and the managing class,
matrix (genome)
based on private property, based
on
the
obligatory
personal interest, freedom of management
from
natural
choice and competitiveness.
resources use rights and
management of the labor results.
Ideal origin of Views of classic liberalist J. The Russian written culture:
Locke and other English scientists “Collection” (1073), containing
genome
(W. Blackstone, A. Sidney, D. the list of prohibited books and
Yum, G. Bolingbrock) XVII- XVI “Domostroy”, devoted to
XVIII cc. Church reforms. the life of each family,
American reforms.
supporting the rules of the
official church.
Starting principle Horizontal. First in the history of Vertical, excluding, suppressing
of social and state humanity based on the free self- the proceeding any private
initiative,
not
structure driven organization and self-governing of domestic
equal citizens, freedom of coinciding the interests of
by genome
scientific views, information “vertical”, by controlling the
about own property rights.
interests
of
economic
information and all institutes of
management socialization.

Pre-Industrial Stage of the people of the Western countries completed their
transition from natural forms of economy to the traditional agrarian societies based
on the values of innovation traded small-scale production of commercial agricultural
society (1500-1750). Russian, like all the other non-Western nations, who did not
have any social and cultural prerequisites for such modernization, remains hostage to
traditional culture and subsistence economy of agrarian feudalism. At that time, as
the process of formation and crystallization of the Anglo-American elements of the
matrix stimulated by the British colonization of North America took place in the
stage of maturing in the bowels of the culture of small-scale production of England
germs and culture of capitalist relations. The absence of colonies (in contrast to most
of Britain and other Western European countries) struggle institutions and values
outmoded agrarian feudalism, with the emerging of a new, highly favorable to the
introduction of colonists any innovation, promising a commercial success. This is due
to appear in each of the 13 British colonies of private joint-stock banks and other
elements of market-oriented infrastructure for the implementation of the economic
activity of persons afflicted with the cult of private property and a desire for
enrichment by any means, including not burdened by moral norms. Implementation
of the economic interests of the Anglo-Americans were facilitated by the weakness of
the external control of the colonies from the distant metropolis as England, as well as
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the culture of economic backwardness of indigenous peoples of North America. What
soon enough turned private joint-stock banks in the colonies not only an effective tool
for the development of capitalist production, based on the resources of the entire
American continent, but also the party's struggle for independence from the British
Crown.
Industrial stage (1750-1970/80s.). This period covers the entire life cycle of
beginning, prosperity and complete the processes associated with the movement of
Russian and Anglo-Americans on the path defined by the matrix of economic culture,
as well as their struggles and competition for the conquest of civilization. The very
nature of objective fundamental differences genomes of these matrices formed by the
end of the pre-industrial era, the predetermined fundamentally different mechanisms
of economic modernization. At the beginning of the way the British colony, freed
from the power of the English crown, became independent states, putting them in the
basis of the principle of “freedom as the principal mode of action”. As a result, the
United States based on the innovative potential of the matrix of their culture have
embarked on the implementation of liberal ideas, caused a long phase of rapid allround economic development. While the Russian Empire, the path of extensive and
one-sided (based on the extremely centralized system of management of natural and
human resources), the full might of the repressive apparatus subordinate tasks
militarization of the economy and society, to satisfy political ambitions and influence
their rulers. That laid the foundation for tacit competition the US and Russia in the
field of industrial production, which after the formation of the Soviet Union turned
into a hard, uncompromising struggle.
Power in the Russian model of the state, as we know, when and if changed, it is
only through coups (organized by the candidates of political rents, which have never
attempted a matrix of its economic foundation), and not the popular will. In this
sense, the power of the Bolsheviks - Leninists, as well as their successors, do not
bring in the “Russian model of management” nothing total new: each arising out of
nowhere a new management class, keeping inherited the foundation of its economic
domination, became for the people of the Varangian power as the power of the
deposed former ruling class. In other words, in a matrix of Russian economic culture,
the formula of power has not changed how she acted in extraterritorial, i.e. as it were
consecrated and assigned someone “above” the form, it remains so. In this matrix the
foundation of the “Russian model of governance” the roots of conflicts and crises that
accompany the entire history of its existence, and no solution within the framework
of the foundation.
It is known that the first K-series (1779-1844) “Industrial wave”, originated in
England on the basis of innovation in the production of iron, steam engines, and the
development of the textile industry. Process Wave (1844-1891) Of the Industrial
Revolution began with the invention in England the Bessemer method for steel
production expanded in electricity, chemicals, construction of railways, as well as the
development and manufacture of production lines. Although the wave swept Western
Europe, Japan and the Russian empire, the best opportunity for the introduction of
any innovations that promise commercial success, there were at that time in the US
alone. It is well known that the new values are new people, which in the US was in
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excess: they have issued during the period from 1860 to 1890. Patents for new
inventions (Stephen E. Ambrose, 2000). In the second half of the XIX century
accounts and the period of the fastest in the history of US economic growth, resulting
in the consolidation of the financial market and the formation of the first large private
corporations shareholders (Stakeholder Corporation). And following the K-cycles:
the third “electric, phone and car wave” period (1891-1930); the fourth “chemical and
petrochemical wave” period (1933-1975), and if you were not born in the depths of
the private US corporations, the most successfully implemented by them. Already in
the 50 years of the XX century, there formed and spent US corporations capture
mechanism of markets, became a reference point for economic development and
growth of the leading countries of Western Europe, and Japan with large
conglomerate.
The success of private corporations were directly linked to the size of its share
capital, the need for constant care of the building and the search for ways to increase
that caused a particular interest in the development and improvement of the financial
mechanism toolkit of information support of the market economy. The mechanism of
operation of the latter has always been not only lie on the surface and do not require
in-depth knowledge and specialized training of conventional concepts and categories
of commodity economy (price, demand, supply, money, profit, private ownership),
but also highly specialized and understandable only to a limited circle of initiates
(cost, interest rates, equity securities) are lying in the depths of market relations, but
without which there can operate the entire system. The value of this highly
specialized knowledge, which became the basis for the functioning of a large private
capitalist production, the economy has increased dramatically. As a result, a limited
number of dedicated second “bottom” of the economic information before consisted
of politicians and bankers, came in and became his core of top managers of large
private corporations and their advisers from among the major Western economists
and supporters of liberal economic ideas.
Thus, due to large private corporations have become powerful accelerator of
growth of production of goods and services, as well as the development of marketing
technologies formation and stimulation needs and demands, the United States could:
first, to ensure the majority of the population basic needs and to displace in the early
twentieth century. England with a leading position in world trade; secondly,
significantly enriched in the supply of war equipment, weapons and ammunition in
the course of two world wars, passed beyond them; and third, to promote the end of
the Second World War, the establishment under the auspices of the United Nations
(but not accountable to) the IMF and the World Bank (US-sponsored) and make the
dollar the Fed's reserve currency. This allowed the United States to become a world
superpower to head the West. The second world superpower was the Soviet Union,
held its way to this status. Firstly, through the country’s credo, which Nicholas I
articulated most succinctly: “Russia is a military state and its mission is to be the
terror of the world”. Secondly, through the inorganic forced modernization of the
economy, the engine of which was created by Peter 1 mechanism of state enterprises.
Thirdly, through the “agrarian tragedy” as the transformation of agriculture and its
resources in the hostage policy priority the development of large industrial
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production. Fourth, through the practice of borrowing from the always more
developed West of science, engineering and technology-related sectors of the defense
industry, lay the groundwork for the involvement of Russia in the process wave of Kcycles; fourth, through the Russian Economic School, which arose in the wake of the
ideas of “great reforms” Tsar Liberator Alexander II and lasted less than 70 years, but
had time to develop the efforts of scientists - the theory of peaceful co-operators of
the peasant social modernization of the country (which has become a feeding Lenin
the basis for the “cultural revolution” in 1923-1928; provide outstanding success of
the NEP). What was seen as an alternative to an alien ideas and Adam Smith, and its
direct antipode of Marx - for their radicalism, carrying the threat of violence on the
Russian peasantry. Fifth, through accelerated industrialization, created industrial
giants and is connected to the unlimited potential of the natural resources of
economic modernization with social modernization. Implementation on the basis of
more than the successful experience of the “cultural revolution”, the canceled NEP,
but to accept a violent, nasty nature of human nature, this social modernization has
completely changed the image of the spiritual and cultural population. What
contributed to the total mobilization and subordination of institutions of education,
science, culture and professional training at all levels, tasks serve the needs of the
economy and the socialization of targets of industrialization. Sixth, by borrowing
Western technology, the acquisition of technology and complete production cycle and
the development of analogues, including to contribute to the third and fourth K-cycle.
Seventh, through extracted a terrible price for victory in Great Patriotic War, put an
end to colonialism and to redraw the political map of the world, to lead the socialist
camp. Eighth, through the restoration of war-shattered economy, the use of
chemicals, development of virgin lands, oil and gas sector, the development of heavy
industry, air, missiles, and mechanical engineering, as well as the defense industry,
science and vocational education, the establishment of CMEA, etc., turn into a
powerful superpower, has political weight and influence on the course of world
processes. In the industrial age, the main customer was the military-industrial
complex. Both in the US and the Soviet Union the nuclear technology, rocketry and
aviation were evolved primarily as weapons. However, after the Second World War,
the US began to turn rapidly into “marketing state”, to which the former Soviet
Union, fixated on the arms race, and subject to all the resources available military
build-up was not ready.
Post-Industrial Stage (1970/80 - ?). This period is decorated on the
technological wave of the fifth K-cycle: “IT- and TNK-wave” (1975-2002), that
joined the wave of six K-cycles (“Robotics, a new nature, nano and biotechnology,
foresight, future design technology and management” (2002-2010). This step is
remarkable in that the post-Soviet countries once were on his side of the road, having
lost (as a result of the collapse of the former Soviet Union, and for the transient
section and privatization), the full potential of the fourth K-cycle. And under the
influence of the doctrine of the Washington Consensus, taken leaders who gained
sovereignty of former Soviet republics, as a guide for market modernization “from
above” the control system to get it after the collapse of the former Soviet Union
fragments of “public property”, i.e., property complexes of state enterprises in the
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fields of material and non-material production, proceed to its implementation. This
doctrine is the new edition of the teachings of Adam Smith, only moved apart ideas
of economic liberalism to global scales (and formerly other Western doctrine of the
single planetary scale economic order - communism), had absolutely nothing to do
with taking care of sustainable development of the peoples of one-sixth of the Earth's
land area. In fact it was the other side of the idea of global communism, and which
aims to bring the world to a single order, only to have the slave global political
interests of the United States. The mechanism of this movement began to take shape
in the United States by means of scored power and strength of large private
corporations, to ensure that by 1935 the change era of mass production, to meet the
basic needs of the general population, the era of mass marketing. In this connection,
the bulk of the demand in the development of industrial society and the growth of its
revenue began to shift from the goods and items of material production to services.
What stimulated the emergence in the US of primary, secondary and tertiary sectors
of the economy associated with the growth of the services of transport,
communications and trade, as well as scientists, highly skilled workers, the
government and private services in 1960s? Services were concentrated in the
quaternary branches (trade, finance, insurance, real estate), and in the early 1980s
into fivefold (health, education, research, government) sectors (Fisher, 1935). It is
clear that the cumbersome Soviet economy had no preconditions for such a reversal
of the structure.
The largest corporations and a connoisseur of today's prominent economists
John. K. Galbraith, makes no distinction between the leadership of the Soviet
industrial giants and managers of private US corporations. After all, the core of
Russian/Soviet economic policy has always been a reallocation of resources not by
the participants of production processes, and clerks, politicians, stand over these
processes. “Everyone who has special knowledge, skills or experience of group
decision-making” in today's large private corporations, Galbraith proposed to define
the concept of “technostructure” because “it is this group of people, not the
administration directs the activity of the company is its brain” (John. K. Galbraith,
2008). And quite remarkable: The “brain” that US corporations that Soviet
“Uralmash”, as well as in the Moscow state (and all clones of the latter), performs a
“technostructure” as some, unelected group of people, directing their activities, not
being the owners.
The growth of economic potential and influence of large and major private
corporations, who were able to concentrate huge amounts of equity, provide a
powerful recharge the marketing strategies of not only the production and sale of
goods and services, and process control of consumer behavior has led to the rise of
“technostructure” over society. Already before World War II, George Bernheim in
his book “Managerial Revolution”, published in 1941, noted that in the United States
to replace the capitalist class comes managers who, not being owners, and
corporations controlled by society as a whole. What was accompanied by changes in
economic and political life of the United States? Firstly, these events are gradually
changing the proportions of the labor force: mass employment in the fields of
material production, reduce and flowed into the economy of the service sector, where
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they became valued sellers and buyers - those who can effectively withdraw money
from others, and those who have it no matter where they come from, the main thing
that was. Secondly, it was the social base erode industrial capitalism - the industrial
proletariat. Thirdly, began to decline the role of civil society institutions, and the
values of Western democracy, as the overflowing of property rights from the hands of
her gave rise to millions of economic actors in the hands of top managers of large
private corporations and concentration.
The main outcome of the concentration of economic power in the hands of
“technostructure” of private US corporations has been a gradual increase in its claims
for the role of total control of life in American society, like the state's role in Russian
political culture. The myth of the state, which has no purpose other than concern for
the public interest, has consistently denounced supporters of public choice theory,
formed in 1950-1960s of the last century (J. Buchanan, William Niskanen, G.Tallok
and others). Marx was talking about civil society as a society of owners that are in
competition to protect what they consider their right: the right to profit. However,
Tocqueville, in spite of the sympathy for civil society, expressed doubt: “Society has
a natural slope owners to submit their own interests arising from the ownership of
property. Individualism always leads to the fact that a person is only interested/or/,
first of all, in themselves and in their narrow and close his environment”. “As a
result, he concluded: “People get aggressive, apolitical and indifferent to others, and
thus to society” (Tocqueville, 2000). We believe these findings have direct relevance
to the “technostructure” of US corporations, fantastically wealthy in the manufacture
and sale of military technology and equipment, the rise is a long time there was in the
order of “business as usual”, the usual business activity due to internal factors, not
harsh necessity US fight against the external enemy. External enemy the
“technostructure” US corporations, showed up at the end of the Second World War,
when the outstanding Soviet victory in the battle front, left no doubt about the coming
changes in their areas of dominance in global markets. The response of the US atomic
bombing began cities of Japan, declared the birth of their imperial ambitions in the
last days of World War II, the results of which blew up the basic foundations of the
colonial system of the Western states, and redraw the political map of the world.
The outbreaking “cold war” between the US and the USSR only spurred the
process of concentration of economic power in the hands of top - managers of the
largest private US corporations. As a result, they are driving enormous financial
resources, which are an integral part of the revenues, both during the war and after
the war became profitable to bring the execution of military orders of the government
gradually began to turn into a self-sufficient factor of not only domestic but also
foreign policy. The initiative in the implementation of the fundamental drivers of the
enzyme and American democracy (“freedom as the principal mode of action”),
passed in the hands of top managers meant a shift of the horizontal principle of the
internal organization of decision-making in American society, in the vertical. What
and released top-managers of corporations from the control of the society. And
Western democracy (samples of which were for a long time the United States), which
arose from the idea of the architects of the French Revolution on the transfer of
sovereignty from the king to the people, under the pressure of the growing power and
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influence of the selfish interests of the US corporate executives, legislators have
become rules of international trade, it began to gradually deteriorate, turning currents
Whether a political ritual, then, whether the goods. Accordingly, the United States,
began to turn into marketing the state of their internal structure and purposes nothing
distinguishable from the usual, although very large private corporations, completely
dependent on the will and whims of unelected and not to anyone not accountable to
groups of people of “technostructure”.
As is known, the former Soviet Union, led by the Communist
“technostructure” turn the country into a huge corporation - "single factory, working
on a single plan" crashed, sacrificing "the sword of the warrior" economy based on
abuse of natural vital interests of the population, but because and which has failed to
provide people a decent standard of living and well-being. So, because of the
monstrous distortions in the structure of the Soviet economy, caused by the absolute
priority of heavy industry and the defense industry, in order to achieve the level of
people's welfare, comparable to the level achieved by Italy in 1948, i.e., just three
years after the war, the Soviet Union took 30 years (Grason, О’Dell, 1991). Have
proved highly competitive in meeting the foreign policy ambitions of management
classes, Russian matrix of economic culture has played a prominent role in extreme
conditions and emergency situations, known enormous mobilization potential of this
culture in protecting the state from external attacks and achieve great military
victories. It is to these opportunities whenever appeal the ruling classes of the
Russian state, wanting to protect their any interests, do not hesitate and self-isolation
of the country, as is happening now with Russia. But all that was mined and produced
at the cost of any of scores of millions of human lives and the enormous waste of
natural resources, which are not worthy of the Russian state management class, or the
price of another “belt-tightening” managed population. Genetically unable to meet
the challenges of natural meet the vital needs of the people, the matrix Russian
economic culture has played the most fatal role in the collapse of the Russian Empire
and the former Soviet Union.
Apparently, the US embarked on the same path of self-destruction. Hard logic
of confrontation, struggle and competition between these two centers of gravity
around which the rest of the country’s polarized world fits into the philosophical law
of unity and struggle of opposites. Accordingly, crystallized by the end of the
twentieth century bipolar world economic order, could exist and persist only in a
more or less relative equilibrium potentials of the opposing sides. In turn, the task of
maintaining the balance of each of the warring parties could be solved only by the
concentration and subordination of all available resources to the task of the
fundamental bases of its benefits to the highest degree of perfection. On the one hand
- in a natural way limited to the embodiments of the warring parties and their
satellites, and on the other - undermined their fundamental principles, depletes its
potential in fierce competition with the enemy. Moreover, the very logic of the
struggle forced the warring parties directly borrow and use to enhance their own
positions to achieve the most effective opponent. For the Soviet Union, in which the
genetic code was programmed to maintain total population, depending on the power
of “one man” elected to the conquest of civilization “the sword of the warrior”,
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strengthening its competitive power is uniquely associated with borrowing from
Western advances in military equipment and technology. For the United States, the
genetic code that relies on the innovative potential and the possibility of “freedom as
the principal mode of action” in the economy, a powerful strengthening its
competitive position was the adoption and use of the Soviet experience of social
modernization of society. But the Soviet experience has shown the power of
mobilization capabilities of indoctrination of the population in the right direction for
the political leadership of the direction that created not just a phenomenon of the
hostile nature of man, and unknown to the rest of mankind “socialist” economy, but
also the outstanding achievements of Soviet science, engineering and technology,
comparable, and even superior achievements of Western scientists. This convergence
inevitably stimulated changes in the genomes of both matrices of economic crops,
promoting their convergence.
So the claim of the American John Nye for authorship in the development of a
recent theory of “soft power” is untenable (Joseph S. Nye Jr., 2010). His “theory” is
likely to generalize the experience of ideological support of the communist
experiment of the Soviet era, which consists of three main components: 1) Culture; 2)
The political ideology; 3) Foreign policies that Nai substantiates his theory. The
modern apparatus of coercion is alike (i.e. engagement) of peripheral resources of
people and nations “to cooperate” for the benefit of transnational corporations, which
is much more sophisticated in nature (as evidenced by the not only the “Confessions
of an Economic Hit Man” by John Perkins, published in 2001). According to George
Stiglitz (Nobel laureate of 2001): “US policy, expressing the interests of big
business” “chooses” the theory, to the greatest extent consistent with their group and
national interests”. An example of the ideological role of economics in the
justification of the goals is not internal and foreign policy by Stiglitz, are economic
advice to the United States to other countries. For example, calls to the ultra-US
exchange rate and the terms of the “Washington consensus”, he bluntly calls “a
product for export”, because within the United States, they are not used in pure form.
The spread of this “product” makes it easier for developing countries to foreign
expansion of American business and this creates favorable conditions
(Khudokormov, 2009).
And because the victory of either party in this competition could only be “a
Pyrrhic victory”, which fell to the United States. For any monopoly, the abnormal life
is only driven by competition. In 1992, the American philosopher Francis Fukuyama
published a book created quite a stir, “The End of History and the Last Man”. The
author argued that the story in the form as we know is actually over. The world is
irreversible defeats liberal-democratic path of development, which in varying
degrees, in the end of XX century all countries rose from defeated in World War II
Germany and Japan, to begin the transition to a market economy of former Soviet
republics and China (Fukuyama, 1999). However, as if ironically, just at the
beginning of the 1990s, the world began to grow strongly anti-American sentiment,
and in 1996 another political scientist and mentor Fukuyama, Samuel Huntington
published a book in which he wrote: “For every civilization, at least once, and
sometimes more often, the story ends. When a universal state, its people are usually
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blinded ... “mirage of immortality” and convinced that their state is the last form of
human society” (Huntington, 2003).
Conclusion
In our view, “marketing state” emerged efforts of private corporations in the
United States, and was the “mirage of immortality”, which blinded the American
people, and other peoples. The result has been experienced by the global financial
crisis triggered by not only the actions of the governments of developed countries
have long fused with the “technostructure” TNCs and coming at them on occasion,
but the actions of management of the countries that blindly trusting the
recommendations of the Washington Consensus, the transition to a market
transformed by the model private corporations. What is particularly easy to do in the
CIS countries, which are stored (in contrast to the former Soviet republics, the Baltic
states, the welfare of which are now much higher, and corruption is immeasurably
lower than in CIS) Russian matrix of economic culture, emerged as a clone of the
Russian state, the more the traditional decision-making mechanism in such a model
of the state was no different from that to which private corporations have come to the
United States. Thus, both “technostructure” function as follows (Temirbulatov,
2014):
a) Operate on an extraterritorial basis, without any dependence on its recipients
(respectively: the people and the shareholders);
b) Open a wide scope for abuse: striving for personal enrichment, top officials of
the state and the top managers of corporations involved in very risky
operations, go straight on the abuse of power involving the scope of the
interests of all involved in the decision-making;
c) Based on the erosion of property rights, as well as the rupture of ownership and
control (in this respect the capitalist collective ownership shareholders of
corporations is absolutely no different from the “people’s” collective
ownership of the former Soviet Union and in the CIS from which became the
basis of state-owned shares, as called national companies established in the
most profitable sectors and transferred to the control of their top managers),
which severely limits or eliminates all control over them by their recipients do
not have the necessary and sufficient information;
d) Retain their specific resources, regardless of the desires of their recipients, who
can take his share (as shareholders), or lose the freedom to leave the country
(as citizens), but cannot eliminate them.
The mechanism of decision-making have economic sovereignty
“technostructure” that features total control assigned unaccountable to anyone,
“groups of people”, regardless of the reasons led to their appearance, opens a direct
path to the “sword of the warrior”, with all the consequences of this fact is
CATASTROPHIC and for the people of this country and for all mankind. In this
respect no difference between the fate of the former Soviet Union and the United
States do not have: they are bringing in the hard confrontation, struggle and
competition inherent to them the matrix of economic culture to the highest, which
borders on the absurd degree of perfection, have committed themselves to selfdestruct. As is well known, even Schumpeter shared the concept of “economic
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development” and “economic growth”. Under the first, they understood the
qualitative changes, the inherent economic circuit, under the second, the normal
population growth and wealth. In other words, economic growth is a quantitative
expression of the increase in GDP (figure beloved by some politicians, the same
“average temperature in the hospital”), and development - qualitative growth based
on higher technology, education, scientific achievements, infrastructure. That is,
long-term and massive improvement in the material and spiritual living conditions of
the people on the basis of productivity of labor and capital. And, if the GDP growth
in Russia and Kazakhstan the situation is more or less tolerated, then this cannot be
said about economic development. For example, this year Kazakhstan was 83rd, while
Russia was 71st out of 133 in the index of social progress, KazTAG reports citing the
American NGO Social Progress Imperative.
The impasse of the global financial crisis, which is slowly but surely drawn
into the CIS, proves that the life cycle of the mainstream Western economics
(accepting the burden for the world) came to an end. Its formula, which always
shortened (from “money - labor - capital goods - goods – money” to “money - capital
goods - goods – money”, then to “money - commodity – money”), and lost in the way
of the good, there is the economy - the man has been reduced to the current “money –
money”. It can be seen that as the perfection of the theory and practice of market
economy gradually the role and the place of man in the economy has been
transformed (by the seller of his labor, the means of production, then the goods, and
finally the consumer). And, this transformation means that the people of this world
are interested in the group of developed countries only as cheap labor and consumers
of manufactured and imposed on them the largest TNCs products. Output from it,
according to the fruitless efforts of G-8 and G-20 in the aftermath of the crisis,
drawing the “technostructure” usurp the functions of the “brain” decision maker for
all the mingled humanity is not yet visible.
It should be believed that the way out of this situation cannot be seen, because
of all the present humanity is controlled by “technostructure” of all colors, holding
the throat, through total control of economic resources of their own and others’ limits.
This applies not only to States with a Russian model with historical control them
unlimited power of “technostructure”. We have to pay attention to the United States
and its satellites, cemented membership in NATO and the EU, where the views of the
peoples were once sources of power - do not mean anything, because their rights are
delegated to supranational bodies, i.e., unelected and unaccountable
“technostructure”. There is only one way of returning the ownership of all the
resources of the nation-state from the hands of “technostructure” in the hands of a
source of power, their people. For, the nation deprived of the right of ownership to all
the riches of their environment cannot be the source of power, but only a slave to its
extraterritorial substitute – “technostructure”. What is especially important for the
countries of the CIS, the entire past history of life of the peoples in the framework of
which Russian matrix of economic culture, and did not let them know the civilizing
role of the private ownership of resources and factors of production: the inalienable
right of ownership, control, free disposal and rights inheritance.
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РЕГУЛЯТИВНІ ФІНАНСОВІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА
ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ ДЕРЖАВНИХ ФОНДІВ СОЦІАЛЬНОГО
СТРАХУВАННЯ
РЕГУЛЯТИВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФОНДОВ
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
FINANCIAL REGULATORY MECHANISMS OF FORMATION AND USE OF
THE RESOURCES OF THE STATE SOCIAL INSURANCE FUND
Економічна нестабільність у державі зумовлює необхідність розробки та
впровадження нових підходів щодо управління державними фінансами. Статтю присвячено
дослідженню особливостей фінансового забезпечення системи соціального страхування. Під
час дослідження визначено, що доходи й витрати соціальних фондів становлять значну
частину перерозподілу вартості суспільного продукту, що зумовлює необхідність створення
резервної системи обов'язкового соціального страхування. За результатами дослідження
обґрунтовано доцільність удосконалення системи загальнообов'язкового державного
соціального страхування, зокрема: удосконалення механізму надання матеріального
забезпечення та соціальних послуг застрахованим особам.
Ключові слова: державні фонди соціального страхування, єдиний соціальний внесок,
регулятори, соціальне страхування, соціальний захист, фінансовий механізм, фінансові
ресурси.
Экономическая нестабильность в государстве обусловливает необходимость
разработки и внедрения новых подходов к управлению государственными финансами.
Статья посвящена исследованию особенностей финансового обеспечения системы
социального страхования. Во время исследования определено, что доходы и расходы
социальных фондов составляют значительную часть перераспределения стоимости
общественного продукта, что обусловливает необходимость создания резервной системы
обязательного социального страхования. По результатам исследования обоснована
целесообразность усовершенствования системы общеобязательного государственного
социального страхования, в частности: совершенствование механизма предоставления
материального обеспечения и социальных услуг застрахованным лицам.
Ключевые слова: государственные фонды социального страхования, единый
социальный взнос, регуляторы, социальное страхование, социальная защита,финансовый
механизм, финансовые ресурсы.
The instability of the economy and finance necessitates the development and implementation
of new approaches in the practice of public finance management. The article researches the
peculiarities of the financial provision of social insurance system. Income and expenditure of the
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social funds constitute a significant part of the redistribution of the social product. It causes the
need to create a backup system of compulsory social insurance. The main directions of
improvement of the system of compulsory state social insurance are distinguished. They are:
improvement of the mechanism of providing material support and social services to the insured
persons.
Key words: state social insurance funds, unified social contribution, regulators, social
insurance, social protection, financial mechanism, financial resources.

Постановка проблеми. Економічні та політичні перетворення, що
відбуваються на сучасному етапі та пов’язані з євроінтеграційними процесами
України, визначають зміни в суспільстві, реформування форм організації
фінансових взаємовідносин та формування фінансових засобів, появу сучасних
важелів впливу на соціально-економічне піднесення країни. Реалізовуючи свої
функції держава сприяє фінансуванню заходів щодо забезпечення соціального
захисту населення, виконання пріоритетних загальнодержавних програм,
спрямованих на соціальну захищеність громадян. На шляху окреслених
перетворень саме інститут соціального страхування визначається, як одна з
епохальних форм реалізації прав громадян країни на соціальний захист.
Побудова результативної системи державного соціального страхування в
Україні, у сучасних реаліях, вимагає створення злагодженої системи
фінансових взаємин, що регулюється елементами фінансового механізму, а
саме – дотриманням чинного законодавства, нагромадженням коштів,
мінімізацією страхових ризиків та забезпеченням соціальних гарантій
населення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання формування
ефективної моделі соціального захисту населення постійно перебуває в полі
зору, як вітчизняних так і, західних учених. Соціальні реформи, що
супроводжують сьогоденний розвиток суспільства, внесли певні зміни щодо
функціонування державних фондів соціального страхування в Україні,
результати наукових досліджень, щодо забезпечення соціальних гарантій
населення відображено в працях таких науковців, як: Л. Бабич [1], Л. Васечко
[2], Г. Волощук [3], А. Вольська [4], Ю.Пасічник [3], Н. Савченко [8],
А. Сидорчук, В. Тропіна, С. Юрій [9] та інших.
Але, не зважаючи на значні доробки вчених, ефективний механізм
державного соціального страхування й до тепер не побудовано, а регулятори
впливу на формування та використання ресурсів фондів соціального
страхування носять, переважно, теоретичний характер без відповідного
наукового забезпечення.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.
Основними аспектами, які продукують недосконалість теперішнього механізму
управління ресурсами державних фондів соціального страхування в Україні, є –
падіння національного виробництва, значна тінізація економіки, ставки
страхових внесків, неефективність функціонування фондів соціального
страхування тощо. Змістовного значення, в умовах подолання наслідків
фінансової кризи, набувають питання застосування регулятивних механізмів
впливу на формування та використання коштів державних фондів соціального
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страхування з урахування досвіду європейських країни, та забезпечення
гармонійної взаємодії між державою, роботодавцями та профспілками.
Постановка завдання. Метою дослідження є узагальнення теоретичних
підходів щодо фінансування державних фондів соціального страхування та
обґрунтування напрямів оптимального формування й раціонального розподілу
їхніх фінансових ресурсів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Соціальне страхування – це
важлива складова частина соціального захисту населення, центром якого є
людина та її потреби, а рівень соціальної захищеності людини в більшій або
меншій мірі стимулює соціально-економічний розвиток держави [4].
У системі державного соціального страхування функцію страховика
виконує держава, яка забезпечує − створення фондів, здійснення виплати
страхових компенсацій.
Зародження в Україні державних фондів соціального захисту, відбулося
за часів отримання, у 1991 р., незалежності. Основним призначенням
новостворених елементів фінансової системи України було – забезпечення
конституційних гарантій населення, але діяльність створених фондів
відбувалася в умовах численних змін у законодавстві, порядку формування та
використання фінансових ресурсів, переліку реципієнтів тощо. З метою
врегулювання існуючих проблем, та враховуючи важливість соціального
страхування, у державі впроваджується система обов’язкового державного
соціального страхування, що забезпечує концентрацію ресурсів у єдиних
фондах. Підвалинами впровадження зазначеної системи стало прийняття в
1998 р. Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування [6], яким було врегульовано поняття соціального
страхування, його види та принципи, а також суб’єкти та об’єкти страхових
відносин.
На сучасному етапі господарювання, саме за допомогою фондів
соціального страхування формуються грошові фонди, за рахунок яких:
здійснюється фінансування витрат пов’язаних з утриманням непрацездатних
громадян країни; забезпечується врівноваження кількості та структури
відтворення трудових ресурсів; гарантуються конституційні права громадян [5].
Наразі складовим елементом державного механізму соціального
страхування є фінансовий механізм соціального страхування, що визначає –
принципи функціонування системи соціального страхування, функції та
повноваження фондів соціального страхування тощо.
Саме за допомогою фінансового механізму забезпечується акумулювання
коштів для реалізації заходів щодо підтримки відповідного рівня життя
працездатних громадян та малозабезпечених верств населення, а завдяки
системі важелів фінансового механізму соціального захисту реалізується вплив
фінансів на процеси, що відбуваються в сфері соціального страхування [2].
Через призму виконаного дослідження, щодо підходів до трактування
поняття механізму фондів соціального страхування, ми підтримуємо думку
науковців, таких як: С. Юрій, М. Шаварина, що «фінансовий механізм
регулювання соціального страхування – це сукупність фінансових методів,
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форм та важелів управління фінансовими ресурсами, що призначені для
матеріального забезпечення громадян у разі настання страхових випадків» [9].
Фінансовими ресурсами державних фондів соціального страхування,
відповідно до чинного законодавства, є внески роботодавців і застрахованих
осіб, а також бюджетні та позабюджетні ресурси, спрямовані на забезпечення
соціальних гарантій населення.
Отже, основу доходів державних фондів соціального страхування
становить єдиний соціальний внесок, розмір якого та принципи перерозподілу
регламентуються Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування» [7].
За даними Фіскальної служби України 2015 р. надходження єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування становили
185,7 млрд. грн., що на 103,4 %, (6,1 млрд. грн.) більше показників 2014 р.
(97,8% від доведеного індикативного показника, що спричинено зменшенням
надходжень по Донецькій та Луганській областях у порівняні з 2014 р. на
7,8 млрд. грн. (43,2 %)) [10].
Податкові реформи, що відбуваються в Україні внесли певні зміни та
корективи до механізму справляння внеску. Так, з 1 січня 2016 р. ставку
єдиного соціального внеску знижено для роботодавця – до 22 %. Відповідний
крок було здійснено, урядом, з метою «виведення бізнесу з тіні», але наразі
існує ризик, що при зменшенні зборів нова система оподаткування оплати праці
все одно не стане достатнім стимулом для її детінізації та прозорості
відображення в звітності, а навпаки призведе до значного скорочення внесків
до державних фондів соціального захисту, і відтак до збільшення дотацій із
бюджету [11].
Серед негативних факторів, варто відзначити, і відсутність у новому
законодавстві посилань на працівників, як платників єдиного соціального
внеску та ліквідацію диференціації внеску за видами економічної діяльності.
Отже, формування фінансових ресурсів державних фондів соціального
страхування відбувається на основі перерозподілу ВВП під час перерахунку
платниками визначених внесків. Відтак регулятивними фінансовими
механізмами формування та використання ресурсів фондів є низка елементів
управління, таких, як: форми, важелі, інструменти й методи формування та
використання фінансових ресурсів.
Саме система регуляторів, що взаємодоповнюють один одного, дозволяє
забезпечити відповідний взаємозв’язок доходів фондів соціального страхування
та забезпечення відповідних соціальних гарантій населення. Регулятори
(фінансові важелі) фінансового механізму управління ресурсами державних
фондів соціального страхування поділяються на регулятори доходів, видатків
та резервування коштів (рис. 1).
Реалізація окреслених регулятивних механізмів супроводжується
певними ускладненнями, які обумовленні специфікою діяльності певних фондів
соціального страхування. Але варто зазначити, що саме окреслені регулятори,
за допомогою відповідних фінансових інструментів, дозволяють визначити
цільову спрямованість фінансових ресурсів, гарантуватимуть своєчасність
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відповідних страхових виплат, забезпечать раціональне використання коштів та
стануть дієвими важелями фінансового механізму соціального страхування.

Рис. 1. Фінансові регулятори управління ресурсами державних фондів
соціального страхування
З метою подолання існуючих проблем щодо регулювання дохідної та
видаткової частин фондів соціального страхування варто не лише здійснювати
соціальні реформи, а й впроваджувати певні превентивні заходи.
Так, з метою підвищення економічної ефективності дохідних регуляторів,
доцільним є: установлення співвідносної відповідальності роботодавців перед
найманими працівниками щодо перерахування страхових внесків; забезпечення
взаємоузгодженості страхових внесків та здійснених страхових виплат.
Забезпечення соціальної ефективності може бути досягнуто шляхом уникнення
нестрахових виплат, скороченням часу від призначення та виплати соціальної
допомоги, узгодження розподілу коштів на законодавчому рівні. Вагомого
значення також, набуває, управління резервами фондів, уважаємо за доцільне,
на рівні держави, дозволити спрямовувати вільні кошти в інвестиційні проекти,
що сприятиме ефективному використанню наявного капіталу.
Отже, окреслені заходи, з використанням певних інструментів, дозволять
забезпечити ефективний та прозорий процес формування фінансових ресурсів
державних фондів соціального страхування та сприятимуть їх цільовому
використанню та максимальному забезпеченню соціальних гарантій населення.
Висновки. Отже, основними завданнями регулятивного фінансового
механізму формування та використання ресурсів державних фондів соціального
страхування є: своєчасна мобілізація та нагромадження фінансових ресурсів;
забезпечення їх раціонального та продуктивного використання; здійснення
ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2016 ▪ № 1

61

безперервного контролю за цільовим спрямуванням ресурсів; сприяння
оптимальному розподілу та перерозподілу фінансових ресурсів між фондами
системи соціального страхування; внесення змін та коректив до системи
соціального страхування з урахуванням змін у суспільстві та дотримання
соціальних стандартів.
Варто зауважити, що використання лише регулятивних фінансових
механізмів не забезпечить оптимальний обсяг ресурсів та, не сприятиме їх
раціональному застосовуванню. В умовах сьогодення доцільним є адаптування
всіх елементів соціальної системи до змін що відбуваються в політичному та
економічному житті країни.
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ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИЙ В ПРОЕКТАХ ОТЕЛЕЙ КУРОРТНОГО
ТИПА
THE FEATURES OF INNOVATION IN THE RESORT-STYLE
HOTEL PROJECTS
The main aspects of the formation and development of the resort business in Ukraine were
discussed in the article. The importance of the basic properties of the resorts is revitalization and it
was proved in the research. We gave the special attention to the means of accommodation – resorts.
The main trends of innovations in the resort-style projects were analyzed by the authors. We
have emphasized the need for various types of innovation - namely, architectural and planning,
organizational, structural, nomenclature, medical and methodological, financial, economic, human.
The systematization of new approaches to the development of projects or the reconstruction of
existing objects with the creation of the resort-style hotel was carried out.
Keywords: resort, innovations, design solutions, competitive advantages
В статье проанализированы основные тенденции инноваций в проектах отелей
курортного типа, связанные с инновациями различного вида, а именно - архитектурнопланировочными,
организационно-структурными,
номенклатурными,
лечебнометодологическими, финансово-экономическими, кадровыми. Проведена систематизация
новых подходов к разработке проектов или реконструкции действующих объектов при
создании отелей курортного типу.
Ключевые слова: санаторно-курортный комплекс, отель курортного типа,
инновации, проектные решения, конкурентные преимущества

Постановка проблемы. Оздоровительный туризм - это единение
приятного и полезного. Достижение такого двойного эффекта от пребывания в
курортном отеле должно быть обеспечено еще на стадии проектирования
нового объекта или реконструкции уже действующего. Невозможно создать
широкие возможности для полноценного отдыха и максимально позитивного
влияния на состояние здоровья клиентов без сбалансированного и
комплексного подхода к созданию отеля. В тоже время, проект должен
учитывать особенности местных природных ресурсов: бальнеологию,
аэротерапию, фитотерапию, инсоляцию и т.д. Именно по этой причине каждый
проект курортного отеля базируется на некоторой группе новшеств,
вытекающих из отмеченных местных особенностей.
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Анализ последних публикаций. Четко прослеживаются в работах
специалистов несколько направлений инновационных поисков в сфере
создания курортных гостиниц. Авторы [1,5,6] особое внимание уделяют
организационным инновациям, а в работах [2,3] рассматриваются новые виды
услуг в отелях санаторного типа, а в [4] – некоторые архитектурнопланировочные решения таких гостиниц. Следует отметить, что при очевидной
остроте и актуальности вопроса активизации создания курортных отелей в
Украине количество публикаций по этой тематике продолжает оставаться на
очень низком уровне. Предпочтение отдается рекламированию тех объектов,
что уже функционируют, хотя по известным нам маркетинговым источникам
таких объектов еще меньше чес публикаций. А с потерей Крыма их в Украине
остались единицы. Поэтому, исследования и обоснования решений по
освоению новых перспективных регионов Украины на предмет
диверсификации их гостиничного бизнеса в направлении гостиничносанаторного еще, по существу, не стартовал.
Цель статьи. Нами была поставлена цель систематизировать новые
подходы при разработке проектов нового строительства или реконструкции
действующих объектов для создания отелей курортного типа. При всем
разнообразии необходимых инноваций они могут и должны быть
классифицированы в несколько больших групп, что создает удобства при их
анализе и отражении в проектных решениях.
Результаты исследования. Современный ритм жизни, информационные
потоки, эмоциональное напряжение являются очень энергозатратными для
человека. Это негативно отражается его физическом и психическом состоянии.
И только курортно-санаторная деятельность может полноценно восстановить
силы. Именно эта сфера рекреации, направлена лечение, медицинскую
реабилитацию, профилактику заболеваний и просто полноценный отдых, имеет
ведущее значение для восстановления жизненных сил человека и существенно
на продуктивность труда
Курортная система претерпела значительные испытания в начале 90-х
годов прошлого столетия, после распада Советского Союза, в период общей
экономической нестабильности в стране. Неиспользование большого
количества путевок в санаторно-курортные учреждения, услугами которых в
свое время пользовалось население всего СССР, снижение платежеспособности
населения, много других обстоятельств поставили курортную систему в
трудное положение.
В 1992 г. Федерацией профсоюзов, Фондом социального страхования и
Украинским республиканским советом по управлению курортами профсоюзов
на базе курортных учреждений профсоюзов Украины было создано
акционерное
общество
лечебно-оздоровительных
учреждений
«Укрпрофздравница». Это дало возможность не только сберечь, но и укрепить
на новых позициях курортную систему. Был взят курс не на увеличение
количества коек, а на создание таких условий, которые бы привлекали людей к
лечению и отдыху. В сложных экономических условиях акционерное общество
направило свои силы на повышение качества обслуживания в санаторноISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2016 ▪ № 1
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курортных учреждениях, провело соответствующие структурные изменения
путем увеличения сезонных здравниц, а также мероприятия по ликвидации
убыточных учреждений, активизации действий по реализации путевок и т.д.
В 2000г. Верховным Советом Украины был принят «Закон о курортах».
Развитие санаторно-курортного комплекса Украины как сферы рекреации
имеет неоспоримые конкурентные преимущества над заграничными аналогами,
а именно: отсутствие необходимости получения виз, отсутствие необходимости
акклиматизации, минимальные затраты на время в пути, а так же целебные
минеральные воды и хорошая экологическая обстановка. Учитывая
обозначенные проблемы инфраструктуры курортов, видим перспективу в
диверсификации отелей Украины в преимущественно отели курортного типа с
главной целью обеспечения полноценного отдыха всем категориям населения
либо в краткосрочном периоде (на выходные или праздничные дни), либо в
отпускное время.
Формальным признаком курортных отелей, отличающим их от
большинства других отелей, является наличие оборудования и приспособлений
для отдыха. Многие курортные отели предоставляют расширенные услуги по
питанию и напиткам, персональное обслуживание отдыхающих и их номеров.
В них также могут быть предложены дополнительные услуги: дансинги, гольф,
теннис, верховая езда, горный туризм, катание на яхтах и лыжах, в том числе
горных, плавание и др. Курортные отели должны иметь в своем штате
администратора по организации досуга, в задачу которого входит составление,
организация и проведение различных программ для клиентов, в том числе
экскурсий по местным достопримечательностям.
Курортные отели предназначаются для относительно длительного
пребывания на отдыхе в одном месте, в ряде случаев с возможностью
профилактического лечения или долечивания. Для этого при курортных отелях
часто предусматривают помещения лечебно-оздоровительного назначения в
соответствии с основным профилем курорта, возможна также организация
диетического питания. Курортные отели имеют развитой состав помещений
культурно-массового обслуживания (залы многофункционального назначения,
холлы для отдыха, бильярдные, помещения для отдыха и игр детей), а также
помещения и сооружения спортивного назначения. Номера в основном одно- и
двухместные. В ряде случаев предусматривается возможность размещения в
номере третьего спального места (для ребенка). Существенное значение
придается ориентации номеров по сторонам света и виду, открывающемуся из
окна. В номере выделяют зону дневного отдыха, которая распространяется на
лоджию, балкон, веранду.
Оздоровительные процедуры также являются привлекательным
моментом при выборе наиболее привлекательного курортного отеля, поэтому
необходимо предусмотреть строительство специальных климатолечебных
сооружений: климатопавильонов, аэросоляриев, открытых и закрытых
бассейнов, лечебных пляжей. Каждое из таких сооружений должно иметь
определенный набор устройств для проведения разных видов климатолечебных
процедур, а также соответствующий инвентарь с учетом как назначения
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климатосооружений, так и особенностей климатических условий. При
климатосооружениях создаются необходимые службы (медицинская,
метеорологическая, водно-спасательная и т.д.).
Климатопавильоны бывают сезонными и стационарными. Сезонные
павильоны, используемые для аэротерапии в теплый период года, представляют
собой легкие сооружения с крышей из теплоизоляционного материала, с
деревянным полом, без стен; в случае плохой погоды боковые стороны
закрывают шторами. Павильон оборудуется кроватями с необходимыми
постельными принадлежностями, прикроватными ковриками, шезлонгами, в
непосредственной близости от него располагается санузел с туалетом,
умывальником и душем. В павильоне размещаются 25-30 человек из расчета 34 м2 на одно место. Высота помещения не меньше 3м.
Климатопавильон имеет следующие отделения: спальные (мужское и
женское) помещения на 25-30 человек из расчета 4-5 м2 на одно место,
медицинскую комнату (12 м2), помещение для хранения постельных
принадлежностей (9-10м2), санитарные узлы (желательно с душем), комнату
отдыха (24-30 м2). Высота помещений 3,5 - 4 м. Павильон должен иметь
электрическое (калориферное) или водяное отопление для обогрева больных
перед сном и при подъеме. Он оборудуется: кроватями, тумбочками, шкафами
для одежды, стульями, шезлонгами, прикроватными ковриками, постельными
принадлежностями (два матраца, шерстяные, ватные, меховые одеяла),
шторами. Условия пребывания больных в павильоне должны быть такими же
комфортабельными, как в спальном корпусе.
Аэросолярий – специально оборудованная площадка или помещение,
предназначенное для проведения климатического лечения: солнечных
облучений и воздушных ванн. При выборе места для аэросолярия необходимо
учитывать микроклиматические условия, максимально использовать
благоприятно влияющие метеорологические факторы, иметь возможность
применить корригирующие сооружения с целью ограничения отрицательного
действия отдельных метеоэлементов.
Летний аэросолярий размещают на ровной площадке в парке, в лесу, на
берегу моря или реки и т.д., расположенной вдали от промышленных
предприятий, загрязняющих воздух и создающих шум. Он должен быть открыт
на юг или юго-восток и огражден для защиты от ветра легкими жалюзийными
щитами или кустарником.
Аэросолярий разделяется на мужское и женское отделения, в которых
оборудуется хорошо освещенная солнцем площадка для солнечных ванн
(солярий) и защищенная от прямых солнечных лучей площадка для воздушных
ванн (аэрарий). На одно место в солярии должно приходиться 6-8 м2, в аэрарии
– 4-5 м2 при соотношении мест в солярии и аэрарии 2:1 для средней
климатической полосы и 1:2 для юга. В аэросолярии размещаются
метеорологический пункт, радиоузел для оповещения о дозах солнечных и
воздушных ванн, правилах их приема, медицинский пункт, помещение для
хранения белья, душ с солнечным нагревом воды.
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В солярии для солнечных ванн прямой радиации устанавливают топчаны
высотой не менее 40 см, оборудованные надголовниками. Топчаны
располагают на площадке в направлении севера на юг.
Для солнечных ванн рассеянной радиации устраивают специальные,
смонтированные на достаточной высоте и вращающиеся на шарнирах тенты,
которые, закрывая диск солнца, оставляют максимально открытым небесный
свод. Такие тенты могут быть групповыми или индивидуальными, если ими
оборудовать лежаки.
Для зимней гелиотерапии устраивают специальные зимние аэросолярии.
Их можно размещать на плоских крышах зданий, в застекленных верандах, где
удается создать необходимые микроклиматические условия, повысив
температуру на 10-15º С по сравнению с наружной. Для проведения солнечных
ванн в холодное время года топчаны оборудуются боковыми стенками высотой
25-30 см, что дает возможность укладывать больного перпендикулярно к
солнечным лучам даже при низком стоянии солнца. Боковые стенки на
топчанах служат также защитой от ветра.
Лечебный пляж является основным местом проведения климатотерапии в
здравницах, расположенных около водоемов (море, водохранилище, река), а
летом – климатолечебной базой курорта, где многие отдыхающие и больные
проводят большую часть дня.
В зависимости от покрытия пляжи могут быть песчаными, сложенными
из грубых наносов (галька, валуны), и искусственными, расположенными на
террасах и бунах с деревянным настилом. По функциональному назначению
пляжи разделяют на общественные (общегородские, общекурортные) и
лечебные (для больных курорта, санатория). Условия для размещения пляжа
такие же, как и для аэросоляриев. Подходы к пляжу должны быть пологими,
при необходимости сооружают фуникулеры, канатные дороги, лифты.
Пляж должен отвечать санитарно-гигиеническим требованием: иметь
санузлы с канализацией (1 очко на 100 человек), душевые с пресной и морской
водой с установками солнечного нагрева (1 рожок на 100 человек), питьевые
фонтанчики (0,5 на 100 человек), установки для мыться ног (1 на 100 человек).
Метеорологический пункт оборудуется аппаратурой для определения
микроклиматических условий пляжа и дозиметрии климатопроцедур
(метеоприборы, дозиметрические таблицы и др.). Радиоузел используется для
передачи сведений о дозах солнечных и воздушных ванн, купаний, правил
климатолечения. На павильоне устанавливаются часы, обращенные в сторону
моря, хорошо различимые с расстояния 50-75 м. Медицинская служба,
оснащенная всем необходимым, для оказания скорой помощи.
Для наиболее точного дозирования климатических воздействий
целесообразно использовать автоматические дозаторы климатопроцедур
(воздушных и солнечных ванн, морских купаний).
Для купаний в холодное время года сооружают открытые и закрытые
бассейны с подогреваемой водой. На приморских курортах бассейны
наполняют морской водой. Целесообразно бассейны сооружать недалеко от
моря. Такие бассейны расширяют возможности пользования морской
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бальнеотерапией, которые позволяют проводить купания в течение круглого
года, а летом не прерывать их из-за штормовой погоды и периодических
понижений температуры воды в море.
Время и ритм жизни сегодня вносят коренные изменение в идеологию
отдыха и ставит перед отелями необходимое условие – предоставить гостю
возможность прежде всего восстанавливаться путем релакса и расслабления.
Релакс слово уже с легкостью принятое в нашей лексике, еще далеко не
часто используется по своей сути. Место в отеле, в котором человек может,
приняв самое удобное для него положение, снять напряжение мышц, нервных
окончаний, глазных мышц, переключить слух с диапазона звуков на
музыкальное или естественное звучание, вдыхать аромат приятной для
обоняния среды, пребывание в котором даже незначительный период приносит
отдых и расслабление, называется зоной релакса. Коснемся как самых простых
по оборудованию и нахождению, так и самых сложных, несущих
принципиально новый подход, при котором во время релакса, благодаря
новейшим разработкам и технологиям в оборудовании, зона релакса работает и
как косметологический центр. Больше всего в ситуации с релаксом выигрывают
те представители гостиничного бизнеса, у кого место нахождение отеля
находится в природной зоне релакса – курорты, территории, прилегающие к
водным акваториям, лесным массивам и паркам. Достаточно иметь в отеле
просторную террасу с выходом на природой созданный пейзаж, оборудованную
удобными эргономичными креслами-лежаками, возможно с подогревом, если
отель находится не жарком климате, аудиаппаратурой и текстильным (сейчас
имеется ряд компаний, специализирующихся на выпуске одеял, пледов
Wellness направления, которые невесомы по ощущениям, но при этом
сохраняют тепло и прикосновение к телу носит обволакивающий характер)
покрывалом.
Все, что необходимо для зоны релакса достроит природа. Но, если отель
расположен в черте города, зона релакса в нем перемещается во внутренние
помещения. Самая простая по устройству примерно такая же, как была описана
выше, с той разницей, что природу заменяет интерьер, дизайнерское решение
которого должно быть приближено к повторению либо природных элементов,
либо орнаментальных, то есть того, что, как выяснили ученые, снимает
напряжение с глаз, а, следовательно и с мозга. Ароматерапия и музыкотерапия
довершат процесс расслабления. Помещение для таких зон достаточно
небольшое, в нем могут находиться одновременно несколько человек. Иногда
под это используются галереи прямоугольной или овальной формы. Наличие
такой простой по оборудованию зоны релакса уже дополнит перечень услуг и
комфортность пребывания гостя.
Отель, имеющий не менее 4*, уже не обойдется такой зоной релакса,
поскольку она скорее войдет в комплекс SPA или Wellness зоны, но может быть
и отдельной. Отдельная зона релакса, как правило, уже состоит из набора
расслабляющих процедур, в которые включают водные. Здесь уместно
говорить о бассейнах, с морской водой, оборудованных гидромассажными
форсунками, а иногда мягкими потоками воды, способствующих расслаблению,
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что полностью соответствует выражению «плыть по течению». Благодаря
огромному опыту не одного поколения человечества мы имеем еще один
большой спектр релакс-услуг – бани, начиная с сауны, хамама и заканчивая
офуро, что делает отдых и релакс еще более полноценным и сопровождается
более глубоким действием. Все бани должны сопровождаться наличием
комнаты отдыха, оборудованной теплыми анатомическими креслами,
ароматами и звуками. Некоторые традиции предусматривают чайные
церемонии во время отдыха. Здесь целесообразно предлагать специальные
оздоровительные чаи, содержащие полезные растительные элементы и
усиливающие состояние релакса. Предложений в данной теме существует
множество, и хорошо бы сочетать в исполнении зоны релакса, что касается
интерьера, оборудования, света, звука и арома сопровождения, а также
вкусовой диапазон с какой-нибудь традицией, взятого отдельно региона, либо
уходящей своими корнями исторически очень глубоко, как например
«берберские бани», японская традиция, древнеегипетская и так далее.
Рассмотрим отель класса 5* и выше. Он может носить титул и SPA,
Wellness отеля. Зона релакса в этом случае не существует самостоятельно, а
только как одна из многих зон. Оборудование этой зоны мало чем отличается
от отдельной, скорее ее функциональность зависит от общей концепции всей
зоны SPA. Она может быть как комнатой отдыха, так и оборудованной для
релакс-массажа столами с подогревающейся поверхностью, массажными
маслами и специальными «душевыми» кабинами, оборудованными
установками, позволяющими получить релакс-массаж водой. Еще одно
новшество – новая тенденция, связанная с техническим прогрессом,
сочетающим в себе несколько наук и практик. Так например, компания
«Beautycom» Италия соединила при создании своего оборудования традицию
Востока с достижениями физики и химии и сегодня поставляет оборудование и
для зон релакса в том числе. Все процедуры происходят одновременно, то есть
воздействие на человека оказывается в сочетании аромо, хромо, музкотерапии с
электростимулирующим в очень щадящем режиме воздействием на лицо и
тело, что способствует с одной стороны релаксу и с другой стороны, тонусу
мышц лица и тела. Такой аппарат из этой серии, само название которого
перечисляет весь спектр оказываемого воздействия «Body hromo relax»,
способен стать самостоятельной минизоной релакса, но при этом легко
сочетается со всем набором предоставляемых услуг.
Дать возможность релакса должен, в первую очередь, курортный отель.
Это станет еще одним конкурентным преимуществом, благодаря которому в
отель будут привлекаться гости.
Переход отелей в группу заведений курортного типа требует
осуществления минимально необходимых проектных решений, а именно:
- архитектурно-планировочных;
- организационно-структурных;
- номенклатурных;
- лечебно-методологических;
- финансово-экономических;
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- кадровых.
При таком подходе к вопросу классификации новых проектных решений
мы исходили из расширенной трактовки категории «проект», подразумевая под
ним не комплект ПКД, а «наперед проанализированное и спланированное
изменение в некоторой хозяйственной системе, требующее для достижения
целей проекта мобилизации всех необходимых и достаточных ресурсов
(кадровых, финансовых, материальных, информационных и др.)
и
координации действий всех участников проекта».
В системе целей проекта создания отеля курортного типа, мы
рассмотрим, на наш взгляд, главную: повышение финансовой эффективности
функционирования объекта как интегрального результата от всех проектных
инноваций. Помогая организму клиентов оздоровиться с помощью
общеукрепляющих процедур, отель курортного типа формирует мощный поток
дополнительных чистых поступлений от:
- продажи диагностических услуг;
- предоставления широкого спектра медицинских услуг оздоровительного
характера;
- повышения коэффициента использования номерного фонда в заведении
за счет принципиально нового потребительского сегмента при безусловном
сохранении сложившегося спроса до диверсификации направления
деятельности.
Кратко изложим сущность проектных инноваций по каждой из названых
выше групп.
Архитектурно-планировочные новшества направлены на формирование
медико-оздоровительной инфраструктуры общего типа, ориентированной на
максимальное использование местных оздоровительных ресурсов. Это связано
с раздельным размещением необходимых для этого кабинетов, помещений,
залов, комплексов и т.п.
Организационно-структурные инновации в проекте вызваны появлением
принципиально-новых для отеля функций: диагностических (по желанию
клиента), лечебно-оздоровительных общего характера, релаксационных,
косметологических, омоложения и других (по ТЗ на проект).
с учетом лечебноНоменклатурные новшества проектируются
оздоровительного потенциала местных ресурсов. Чем шире номенклатура
предложения - тем выше конкурентоспособность проекта и будущего отеля
(при прочих равных условиях).
Лечебно-методологические аспекты проекта связаны с новым
направлением деятельности отеля – оздоровительным. В зависимости от
предполагаемых к применению методик проект должен предусмотреть и
соответствующее оборудование, оснащение, сети, коммуникации и т.п. Все это
определяется методологическими инновациями оздоровления, которые
выступают неотъемлемой частью проекта. Поэтому в работе над проектом
должны участвовать специалисты медицинского профиля.
Финансово-экономические новшества предполагают адекватные оценки
и стоимостное отражение всех тех решений, которые являются новыми в сфере
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проектирования отелей. Существенная их часть используется в проектах
поликлиник, больниц, санаториев, профилакториев, диагностических центров,
SPA-центров и т.п. Но при этом они будут инновациями в проектах отелей.
Поэтому нужно использовать и новые походы к их коммерческой оценке.
Наиболее адекватной мы считаем методологию UNIDO, однако она нуждается
в информационном наполнении, которое в проектах курортных отелей является
достаточно специфичным и требует своей методологической отработки.
Кадровые решения являются следствием всех рассмотренных выше
проектных новшеств. Их сущность состоит в том, что необходимо
своевременно начать подготовку различных специалистов для обеспечения
оздоровительных функций таких отелей. А для этих целей необходимы
финансовые ресурсы, учебные центры, базы стажировки и пр.
По нашим предварительным оценкам реконструкция и реструктуризация
отелей стандартной типологии (туристической, деловой и т.п. (в отель
курортного типа может повысить рентабельность инвестиций в такой проект на
20…..40 %, что весьма существенно. Еще более высокую финансовую
эффективность следует ожидать от проектов нового строительства таких
отелей.
Однако непременным условием коммерческого успеха проектов отелей
курортного типа является адекватная оценка локального потребительского
рынка их услуг в условиях неуклонного снижающейся платежеспособности
населения Украины. Но с относительной потерей крымских здравниц
формируется дисбаланс между спросом и предложением на оздоровительные
услуги на материковой части страны. Превышение спроса плюс умеренные
тарифы на услуги в отелях курортного типа могут сформировать мощный
импульс развития этой подотрасли и стать одним из необходимых факторов
оздоровления всей гостиничной сферы Украины.
Выводы и перспективы дальнейших исследований. Отели курортного
типа способны объединить в себе преимущества раскрепощенности отдыха во
время отпуска с возможностями
ненавязчивой помощи
организму
восстановиться
благодаря
приятным
процедурам
в
специально
спроектированных
оздоровительных
комплексах.
Мощная
функция
оздоровления может быть успешно и коммерчески эффективно реализована
при использовании в проектах всех известных групп инноваций для отелей
этого типа. Для безусловного достижения этих целей в проект необходимо
максимально вовлекать местные ресурсы, а в его разработке должны
участвовать специалисты медицинского профиля и менеджеры в медицине. Это
может помочь найти «изюминку» в конкретном проекте, которая «вытащит»
весь проект в разряд высокоэффективных и конкурентных.
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