
Тому при розробці методики за вихідні дані для розрахунків були прийн-
яті обсяги загального навчального та лекційного навантаження згідно навчаль-
них планів із врахуванням всіх видів навантаження та розподілу контингенту
студентів за групами, потоками тощо а також кількісні значення ліцензійних
показників кадрового забезпечення та законодавчих показників щодо загального
та лекційного навчального навантаження на викладача у годинах на рік.

Практичним результатом розробки методики є отримання низки співвід-
ношень для розрахунків з дотриманням нормативних вимог оптимальної чисе-
льності штатних одиниць всіх викладацьких посад. Ці формули спираються
лише на попередньо відомі дані і розрахунки чисельності окремих посад ПВС
можна проводити незалежно. Методика розрахунків є гнучкою і дозволяє про-
водити розрахунки чисельності окремих (або всіх разом) штатних посад ПВС
для певних (або всіх разом) рівнів (бакалавр, спеціаліст, магістр) та напрямів
підготовки, циклів дисциплін, причому за різними джерелами фінансування та
на різні планові етапи (семестри, роки). Вона дозволяє оптимізувати реальний
штатний розклад ПВС всього ВНЗ або його підрозділів з позиції обсягів фінан-
сування, прогнозувати необхідні обсяги доходів та витрат на заробітну плату.
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ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ PR-ДІЯЛЬНОСТІ

Виділено етапи оцінки результатів PR-діяльності та наведено параметри оцінки
кожного з етапів. Наведено схему, за якою можна оцінювати результати PR-
діяльності.
Выделены этапы оценки результатов PR-деятельности и приведены параметры
оценки каждого из этапов. Приведена схема, по которой можно оценивать резуль-
таты PR-деятельности.
The stages of estimation of results of PR-activity are selected and the parameters of estimation
of each of stages are resulted. A chart on which it is possible to estimate the results of PR-
activity is resulted.

PR–цілеспрямована діяльність, зорієнтована на досягнення певних ре-
зультатів. І ці результати повинні оцінюватися. Особливістю PR-результатів (на
відміну від фінансових, наприклад) є їх значущий якісний аспект – при оціню-
ванні іміджу, громадської думки, відношення до компанії якісні оцінки дуже
важливі. Оцінка результатів PR припускає оцінку ступеня досягнення поставле-
них цілей і ступеню рішення поставлених задач.

Оцінка результатів PR-діяльності може проводитися у складі трьох пос-

лідовних етапів, кожен з яких оцінюється декількома параметрами (рис.1).
Метою PR-фахівця є не тільки оцінка своїх результатів, але й проекту-

вання їх – через проміжний ефект – у досягнення організаційних цілей.

Рис. – Оцінка результатів PR-діяльності.
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АНАЛІЗ ПЕРЕВАГ ТА НЕДОЛІКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
УКРАЇНИ В ЄЕП

Розглянуто відносини України з країнами-учасницями ЄЕП та зміни конкурентосп-
роможності українських товарів на світових ринках.

Рассмотрены отношения Украины со странами-участницами ЕЭП и изменения
конкурентоспособности украинских товаров на мировых рынках.

Describe relationships between Ukraine and countries participating in SES and changes in
product competitiveness in world markets.
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Метою формування ЄЕП (єдиного економічного простору) є створення
умов для стабільного й ефективного розвитку економік держав-учасниць і під-
вищення рівня життя населення.

ЄЕП формується поетапно, з урахуванням можливості різнорівневої та
різношвидкісної інтеграції. Різношвидкісна інтеграція означає, що кожна держа-
ва самостійно визначає момент приєднання до того чи іншого міжнародного
договору, що призводить до різнорівневої інтеграції, коли держави-учасниці
знаходяться на різних рівнях інтеграційної взаємодії.

Важливим напрямом інтеграційних зусиль України у контексті реалізації
свого транзитного потенціалу стала її участь у реалізації проекту щодо створен-
ня ЄЕП у складі Білорусії, Казахстану, Росії та України.

Питання можливості одночасної інтеграції України у ЄЕП та у ЄС за-
лишається проблемним як для фахівців, так і для суспільства. Однак, ЄЕП і єди-
ний європейський ринок – це для України не взаємовиключний вибір, а можли-
вість розвивати взаємовигідне співробітництво із своїми основними еко-
номічними партнерами, обсяги торгівлі з якими постійно зростають. Питання
полягає не у перспективі поглинання України її сусідами, а в необхідності та
здатності продовжувати прагматичне, взаємовигідне співробітництво з усіма
партнерами.

Інтеграція України з країнами ЄЕП може значно підвищити конкуренто-
спроможність українських товарів на світових ринках через реалізацію конкуре-
нтних переваг угрупування.

Для забезпечення економічної безпеки, Україні необхідно приділяти осо-
бливу увагу країнам-членам ЄЕП, враховуючи те, що країни ЄС використову-
ють українські ринки, насамперед, для нейтралізації кризових явищ у власних
економіках. Експортний потенціал України ефективно може реалізовуватися на
ринках СНД, що вимагає від України виваженої інтеграційної політики.

Аналіз відносин України з країнами-учасницями ЄЕП вказав на переваги
та недоліки такої співпраці. До числа перших слід віднести: зниження собівар-
тості продукції українських експортерів завдяки здешевленню імпортованої
сировини та збільшенню економії на масштабі внаслідок доступу на більший
ринок; скасування митного контролю та митного оформлення вантажів між кра-
їнами-учасниками, забезпечить повну свободу руху послуг, капіталів і робочої
сили; підвищення конкурентоспроможності українських товарів на світових
ринках через реалізацію конкурентних переваг угрупування. Серед недоліків
можемо виділити: відсутність згоди країн учасниць на перехід до українських
митних тарифів; ризик, що економічну політику в інтеграційному об'єднані фо-
рмуватиме найвпливовіший учасник – Росія; ризик, що в взаємній торгівлі краї-

ни провадитимуть чимало антидемпінгових і спеціальних розслідувань, які
зводитимуть нанівець тарифну лібералізацію.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИ-
КИ

Рассмотрено понятие «интеллектуализации» как характеризующее процесс каче-
ственных изменений в экономике и в социуме. Выделены особенности этого процесса
и его связи с информацией, знаниями и инновационными технологиями.

Розглянуто поняття «інтелектуалізації» як таке, що характеризує процес якісних
змін в економіці і в соціумі. Виділені особливості цього процесу і його зв'язку з інфор-
мацією, знаннями і інноваційними технологіями.

A concept «intellektualizacii» is considered as characterizing the process of high-quality
changes in an economy and in sociume. The features of this process and his connection are
selected with information, knowledges and innovative technologies.

В большинстве научных работ рассматривается интеллектуальная ком-
понента как ресурс или капитал [2]. Рассматривают также влияние этого капи-
тала на экономическое развитие. Не обделены вниманием и вопросы структуры
интеллектуального потенциала, его истоков и путей использования в экономи-
ческой практике. Значительно меньше уделяется внимания самому процессу
интеллектуализации. В данном исследовании разработана концепция включе-
ния интеллекта в экономические процессы, хозяйственную деятельность и в
инновационную стратегию развития национальной экономики, то есть форми-
руется концептуальный подход к этому явлению как к организационно слож-
ному процессу. Процессный подход отличается от ресурсного тем, что в нем
акцент переносится на механизмы деятельности, на технологию управления, на
операционные составляющие производства, распределения, реализацию. В
нашем случае, речь идет о производстве знаний, об их использовании, что и
происходит в реальной экономике и социуме благодаря интеллектуализации
экономики.

В монографии [2] дано определение «…інтелектуалізація людського ка-
піталу як наукова економічна категорія – це процес поступового підвищення
інтелектуального рівня людського капіталу на основі синтезу інформації,
знань, умінь і навичок окремого індивіда, що відбувається задля відповідності
сучасним умовам та отримання соціально-економічного ефекту від їх застосу-


