
кационных технологий образования, обеспечения равенства и доступа к образо-
ванию [1]. Влияние мировых глобализационнных процессов на Украину требует
реорганизации ее существующей системы образования. Формой такой реорга-
низации выступило введение Болонского процесса.

Целью работы является выявление положительных и отрицательных ре-
зультатов внедрения Болонского процесса в Украине, а также определение воз-
можных путей преодоления его негативных последствий.

Реформа образования, осуществляемая в рамках Болонского процесса,
влечет за собой как положительные, так и отрицательные последствия. Главным
положительным фактором является конвертируемость полученного диплома.
При этом должно иметь место достаточное финансирование программ, реали-
зуемых в рамках национальных стратегий. Пока в Украине финансирование
сферы образования осуществляется по остаточному принципу. Обращает на
себя внимание, в первую очередь, опасение того, что конвертируемость дипло-
мов приведет к «утечке мозгов». Из зарубежных специалистов в нашей стране
жить и работать стремятся немногие. Согласно данным статистики, значитель-
ная часть украинских студентов связывает свою дальнейшую деятельность не с
Украиной, а с какой-либо европейской страной. Только в 2004 году из Украины
выехало свыше 600 докторов наук, тем самым инвестируя другие страны, а
22,4% американских граждан с ученой степенью имеют иностранное происхож-
дение. К этой категории следует отнести 20% ученых со степенью магистра,
37,6% – со степенью доктора наук [2].

В итоге «болонизация» резко стимулировала отток молодых специали-
стов за рубеж. А в ближайшей перспективе – полный демонтаж некогда одной
из лучших мире систем вузовского образования и подготовки научных кадров
высшей квалификации. Более того, в течение всего процесса обучения именно
возможность трудоустройства за рубежом превозносится как высшая ценность и
целевая установка.

Следует также отметить, что в ситуации, которая сложилась, очень важно
реально оценивать последствия глобализации в системе образования для нашей
страны. Принципиальной является необходимость расширять современные зна-
ния на международный уровень. Но в связи с этим объективно необходимо на-
ладить процесс расширенного воспроизводства современных знаний внутри
страны. Прежде всего, следует обеспечить достойный уровень оплаты труда,
благоприятные условия для эффективного трудового процесса и творческой
самореализации, а также необходимо развивать свою специфику и вкладывать
больше средств в финансирование программ образования. В этом случае укра-

инская экономика всегда будет на шаг впереди, то есть обладать конкурентным
преимуществом, которое обеспечит эффективное позиционирование страны на
международной арене.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕОГРАФІЧНОЇ СТРУКТУРИ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІ-
ВЛІ ПОСЛУГАМИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

У статті проаналізовано динаміку зовнішньої торгівлі послугами Чернівецької обла-
сті у 2008 році. Досліджено співпрацю підприємств області з країнами Європи, СНД
та рештою світу у цій сфері. Розглянуто як загальну характеристику зовнішньої
торгівлі послугами з країнами світу, так і окремо експорту та імпорту.

В статье проанализировано динамику внешней торговли услугами Черновицкой
области в 2008 году. Исследовано сотрудничество предприятий области со страна-
ми Европы, СНГ и остальными в этой сфере. Рассмотрено как общую характери-
стику внешней торговли услугами со странами мира, так и отдельно экспорта и
импорта.

Dynamics of the foreign trade of services by Chernivtsi region in 2008 was analyzed in the
article. Cooperation by regional enterprises with European countries, CIS and others in this
sphere was researched. There were examined general characteristics of the foreign trade of
services with different countries and separately exports and imtorts.

Стан зовнішньоторговельного сектору економіки регіону і розуміння
того, що майбутнє соціально-економічного розвитку області пов'язане з його
участю в міжнародних економічних відносинах обумовлюють стратегію зов-
нішньоекономічної політики Чернівецької області.

Одним з важливих напрямків зовнішньоекономічної діяльності області є
розвиток зовнішньої торгівлі послугами. У 2008 році в цій сфері діяльності
область підтримувала зовнішньоекономічні відносини з 82 країнами світу.

Аналізуючи географічну структуру зовнішньої торгівлі послугами необ-
хідно відзначити, що у сфері зовнішньоекономічної діяльності Чернівецька
область співпрацювала зі всіма країнами СНД та майже зі всіма країнами ЄС
(крім Португалії).

Країнам СНД за 2008 рік було надано послуг на 346,1 тис. дол. США,
що на 14,1% менше, ніж за 2007 рік. Серед країн цієї групи основним партне-
ром області продовжує залишатися Російська Федерація, якій було експортова-
но послуг на 192,6 тис. дол. США, що в обсязі експорту послуг до країн СНД



становило 55,6%, а в загальнообласному обсязі експорту послуг – 5,8%. Значний
обсяг послуг було експортовано до Молдови – на 82,4 тис. дол. США (23,8% та
2,5% відповідно). Проте, у порівнянні з попереднім роком обсяг експорту пос-
луг як до Росії, так і до Молдови, зменшився відповідно на 23,3% та 28%.

Серед інших країн світу основними ринками збуту послуг були країни
Європи, яким за минулий рік надано послуг на 1,7 млн. дол. США, що станови-
ло 52,7% від загального обсягу експорту послуг. Серед них переважали взаємо-
відносини з Італією – 13,1% від загального експорту послуг, Нідерландами –
12,5% та Німеччиною – 8,6%. У порівнянні з 2007 роком експортні поставки до
Італії зменшилися у 2,2 рази, а до Нідерландів та Німеччини зросли на 13,6% та
у 1,7 рази відповідно. Обсяг експорту послуг до країн Європи в цілому зменши-
вся на 11,7%.

Країнам Азії, Африки, Америки та Австралії і Океанії за 2008 рік надано
послуг на 776,2, 310,4, 118,9 та 7,7 тис. дол. США відповідно. У порівнянні з
попереднім роком обсяг експорту послуг до Азії, Африки, Австралії та Океанії
зріс у 1,7, 1,5 та 2,7 рази відповідно, а до Америки – скоротився у 2,2 рази.

Потреби області в імпорті послуг задовольнялися в основному за рахунок
отримання їх з Туреччини (61,9% від загального обсягу імпорту послуг), Фін-
ляндії (14,1%), Російської Федерації (11,9%) та Чеської Республіки (9,5%). Крім
того, підприємствами області в невеликих обсягах було отримано послуги від
партнерів з Ірландії, Литви, Франції, Румунії, Нідерландів та Італії.

Обсяг імпорту послуг з країн ЄС збільшився на 26,9% і становив 1 млн.
дол. США. У загальнообласному обсязі імпорту послуг частка країн ЄС стано-
вила 26,2%.

Таким чином, протягом 2008 року спостерігалися наступні тенденції у
сфері зовнішньої торгівлі області відбувалося зростання обсягів імпортних опе-
рацій послугами та скорочення експортних; внутрішній попит на іноземні пос-
луги перевищував попит на послуги вітчизняного виробника.
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ПІДВИЩЕННЯ ПРИВАБЛИВОСТІ КОМПАНІЇ
ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ БЕНЧМАРКІНГ

Розглянуто класичні методи визначення привабливості компанії в Україні. Запропо-
новано нестандартний підхід для підвищення привабливості підприємства за допо-
могою методу бенчмаркінг.

Рассмотрены классические методы определения привлекательности компании в
Украине. Предложен нестандартный подход для увеличения привлекательности с
помощью метода бенчмаркинг.

The classic methods of determination of attractiveness of company in Ukraine are consid-
ered. Non-standard approach is offered for fascination of attractiveness by the method of
benchmarking.

На сучасному етапі розвитку національної економіки в умовах обмеже-
ності ресурсів все більшу увагу привертають шляхи зниження витрат виробни-
цтва та підвищення інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств. Це
особливо актуально для вітчизняних підприємств після вступу України в ВТО,
оскільки їх продукція порівняно із продукцією розвинених країн виготовляєть-
ся зі значно вищими витратами.

Підвищення інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств,
акумулювання інвестиційних ресурсів та активізування інвестиційного ринку є
одним із пріоритетних шляхів виходу та подолання фінансової економічної
кризи в Україні.

На сьогоднішній день сформовано велику кількість методик визначення
привабливості підприємства. Проте існуючі методики не у всіх випадках задо-
вольняють потреби інвесторів у об’єктивній, неупередженій, доцільній та дос-
татній для прийняття рішення інформації. Спроба виправлення певних недолі-
ків призвела до необхідності створення нового нестандартного методу підви-
щення привабливості підприємства за допомогою бенчмаркінгу.

Бенчмаркінг – один з інструментів функціонування менеджменту на пі-
дприємстві, який важливий як на стадії формування, так і на стадії реалізації,
який передбачає розроблення заходів щодо поліпшення якості продукції і дія-
льності підприємства в цілому.

Візьмемо за основу стратегічний бенчмаркінг, який дозволяє зрозуміти,
як працюють передові компанії, та допомагає визначити напрямки зменшення
витрат виробництва, оптимізації їх структури, підвищення прибутковості для
обґрунтування стратегії діяльності підприємства.

Маючи за тенденцію підвищення якості продукції та зменшення витрат
завдяки прогресуючим технологіям очікується значне підвищення рівня підп-


