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9. Інвестиційна діяльність. Державна інвестиційна політика, що спрямована на 
випуск конкурентоспроможної продукції і розширення ринків збуту, повинна 
ґрунтуватися на позачерговому інвестуванні перспективних технологій і виробів, 
цільових програм з їх розробки та впровадження. З метою залучення іноземних 
інвестицій для зростання рівня конкурентоспроможності вітчизняної продукції, 
доцільно прискорити використання різних форм привабливості капіталу. 

10. Оподаткування. Оподаткування підприємств, які створюють і випускають 
нову продукцію покращеної якості або розробляють нову технологію управління, 
повинно базуватися на пільгових умовах оподаткування, тобто необхідне зниження 
або звільнення від оподаткування тієї частини прибутку, яка спрямовується 
підприємством на інноваційний розвиток, що сприятиме збільшенню обсягів 
реалізації промислової продукції як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.  

11. Регулювання експорту та імпорту продукції. Регулювання експорту повинно 
передбачати вплив держави оподаткуванням на експортну продукцію (податок на 
додану вартість, акцизний збір), її державне кредитування і страхування. 
Регулювання імпорту необхідно здійснювати шляхом введення обмежувальних умов, 
протекційних цін на продукцію, що ввозиться до України (митна політика держави).  

Таким чином, для виходу підприємств України із системної кризи потрібен вибір 
стратегій розвитку, спрямований на забезпечення випуску конкурентоспроможної 
продукції, яка за своїми якісними характеристиками відповідатиме європейським та 
міжнародним стандартам, надання переваги імпорту передових технологій перед 
імпортом готової продукції. 
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Вибір майбутньої професії досить складний процес та потребує активного, тобто 
з високим ступенем зацікавленості, тривалості за часом і всестороннім вивченням і 
оцінюванням альтернатив, проходження усіх стадій процесу прийняття рішення.  
Фактори, що впливають на поведінку споживача освітньої послуги, включають в 
себе: психологічні, соціологічні, економічні фактори, вплив соціальних груп, потреби 
стосовно відношення до освіти, макросередовище освіти, мікросередовище 
навчального закладу, критерії оцінки якості освіти, методи просування освітніх 
послуг. Модель процесу прийняття рішення споживачем освітньої послуги включає 
наступні стадії:  

– усвідомлення потреби в отриманні освіти; 
– пошук та аналіз інформації про освітні послуги; 
– попередня оцінка варіантів отримання освіти в різноманітних освітніх закладах 

та вибір найкращого варіанту; 
– вступ в освітній заклад; 
– навчання і задоволеність вибором освітнього закладу; 
– оцінку якості освітньої послуги; 
– оцінку перспектив роботи за обраною професією; 
– оцінку вибору професії та спеціальності; 
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– професіональна діяльність на основі отриманої спеціальності. 
Усвідомлюючи потребу в необхідності отримання освіти, споживач розуміє, що 

для досягнення поставлених цілей йому необхідно отримати певну спеціальність або 
професіональну освіту. Освітньому закладу стратегічно важливо знати, що у 
визначенні «спеціальність–ЗВО» для потенціального споживача освітніх послуг є 
пріоритетним – отримання конкретної спеціальності чи навчання у визначеному ЗВО. 
Потреби у відношенні навчання для споживачів-осіб відрізняються від потреб 
споживачів-підприємств (рис. 1). Мотиви отримання вищої освіти різні й для кожного 
споживача вони мають різну цінність. 

 
 

 
Рисунок 1 Ієрархія потреб по відношенню до освіти 

 
Експертна оцінка важливості критеріїв якісної підготовки спеціалістів у ЗВО 

наведена в таблиці 1 (оцінка проведена за п’ятибальною шкалою, де 1 – абсолютно 
неважливо, 2 – неважливо, 3 – суттєво, 4 – важливо, 5 – дуже важливо). 

 

Таблиця 1 Критерії якісної підготовки фахівців у ЗВО 
 

Критерії Вага 
Висока кваліфікація викладачів 4,9 
Забезпечення бібліотечним фондом 4,4 
Комп’ютерне забезпечення навчального процесу 4,4 
Застосування сучасних методів активного навчання 4,4 
Сучасний учбово-методичний комплекс 4,3 
Морально-психологічна атмосфера у ЗВО 4,0 
Практична направленість навчання зі стажуванням на підприємстві 4,0 
Організація самостійної роботи студента 4,0 
Система контролю знань (вхідний, проміжний, вихідний) 3,9 
Можливість займатися науковою діяльністю 3,8 
Мультимедійні комп’ютерні технології навчання 3,7 
Технічне оснащення аудиторій 3,6 
Модульне навчання з правом вибору студентами дисциплін (студентоцентрований підхід) 3,5 
Перевага викладанням лекцій фахівцями високої кваліфікації 3,3 
Організація активного студентського дозвілля і відпочинку 3,3 
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Використовуючи п’ятибальну шкалу, згідно дослідження, найбільшу вагу 
мають: отримання професії, що забезпечить великий заробіток (4,3), можливість 
зробити успішну кар’єру (4,2), престижність навчання у ЗВО (4,0), небажання 
працювати рядовим спеціалістом (3,7), тяга до знань (3,0), продовження сімейних 
традицій (2,8), бажання пожити студентським життям (3,0) та ін. Оцінка варіантів 
отримання освіти проводиться за різними критеріями, тобто конкретними 
показниками, які розглядаються при виборі альтернатив. Головними критеріями 
оцінки варіантів є вартість навчання за рік і назва вузу як показник якості навчання.  

Спираючись на наявність необхідних критеріїв, споживач освітніх послуг 
формує набір альтернатив, що містить тільки частину всіх попередньо розглянутих 
варіантів і обирає гідний для найкращого варіанту вибір отримання освіти. Чим 
більше в інформаційному просторі інформації про різні аспекти діяльності 
навчального закладу та його послуги, тим більше у нього шансів потрапити в набір 
альтернатив, що розглядаються споживачем, який ще не здійснив остаточний вибір. 

Відібрані варіанти оцінюються споживачем по більш значущим критеріям: ціна 
навчання, форма навчання, імідж ЗВО, перспективи працевлаштування та ін. 
Наприклад, споживач згоден платити за навчання тільки в рамках встановленого 
діапазону цін, або при прийнятті рішення споживач не завертає уваги на 
місцезнаходження навчального закладу.  

Кінцевим елементом процесу попередньої оцінки варіантів отримання освіти є 
правильне рішення – стратегія, що використовується споживачем для того, щоб 
зробити остаточний вибір. Процедура здійснення остаточного вибору споживачем 
освітніх послуг, як правило, складна і трудомістка.  
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Протягом останніх років у світі спостерігається помітне зростання уваги до 
питань реформування систем охорони здоров’я, особливо після початку нового 
тисячоліття. На даний час країни, що знаходяться на різних стадіях соціального та 
економічного розвитку, активно проводять пошук шляхів поліпшення організації та 
фінансування охорони здоров’я з метою сприяння зміцнення здоров’я, дотримання 
соціальної справедливості та підвищення реагування на потреби людей. В 
європейських країнах вважають за необхідне приділяти зростаючу частку своїх 
обмежених ресурсів на вирішення цього завдання. Навіть в економічно розвинутих 
країнах, по мірі зростання вимог населення щодо якості обслуговування та 
збільшення можливості вибору, уряди змушені долати проблему підвищення витрат. 
Нестабільна ситуація ще більше ускладняється через наступні чинники: 

– процес глобалізації, що веде до посилення трудової міграції в більш 
економічно р країни, що ускладнює завдання збереження кваліфікованих кадрів в 
системі охорони здоров’я; 

– державні реформи, такі як децентралізація та приватизація, які часом тягнуть 
ненавмисні негативні наслідки для діяльності систем охорони здоров’я; 


