ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
що надається Україною іншим дер"
жавам.
Інші центральні та місцеві орга"
ни виконавчої влади, які забезпечу"
ють організацію національних екс"
позицій на міжнародних, національ"
них виставках і ярмарках, що прово"
дяться на підставі відповідних рішень
з частковим фінансуванням витрат за
рахунок коштів з державного бю"
джету, сприяють суб'єктам господа"
рювання у проведенні міжнародних,
національних, міжрегіональних та
регіональних (місцевих) виставок і
ярмарків, що проводяться за раху"
нок їх власних коштів; подають
Мінекономіки звіти про результати
проведення виставок і ярмарків з ча"
стковим фінансуванням витрат за
рахунок коштів з державного та
місцевих бюджетів [4].
Участь громадськості у вистав"
ковій діяльності забезпечується че"
рез Виставкову федерацію України
ВФУ та інші організації, які пред"
ставляють інтереси своїх членів. З
причини відсутності впродовж бага"
тьох років ясної державної політи"
ки виставкової діяльності в Україні,
ВФУ узяла на себе ініціативу і відпо"
відальність за важливі для галузі
рішення і бере участь у підготовці
проектів нормативно"правових актів
з питань розвитку виставкової діяль"
ності.
ВИСНОВКИ
Таким чином, на підставі отрима"
них результатів аналізу Європа за
історичними, геополітичними, еко"
номічними та іншими причинами
продовжує бути метрополією торго"
вих виставок, що, проте, не знижує
значення виставкової діяльності
США, Азії і країн Персидської зато"
ки.
У кожній країні склався свій
особливий підхід до організації вис"
тавкової діяльності, але незмінним
залишається одне: сфера виставок в
Європі знаходиться під контролем
держави. Ступінь цього контролю
найбільш високий в Німеччині, Італії,
Франції, Іспанії. У Німеччині дозвіл
на проведення виставки дають власті
земель. Землі і міста часто володіють
значним пакетом акцій виставкових
комплексів. Наприклад, власті Дю"
сельдорфа, будучи власниками вис"
тавкового комплексу, беруть актив"
ну участь в його розвитку. Все це аб"
солютно закономірно, тому що місто
отримує великі доходи від проведен"
ня крупних виставок.
У Італії центральні власті конт"
ролюють, перш за все, три виставкові
центри: у Мілані, Вероні і Барі. Ке"
рівників виставкових центрів при"
значає держава, але самі організації
працюють по законах ринку. Місцеві
виставкові центри знаходяться під
контролем місцевої адміністрації.
Власті дають дозвіл на проведення
виставки, враховуючи тематику і
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терміни проведення. Вважається не"
припустимою пряма конкуренція
між виставковими центрами однієї
області. В той же час Німеччина в
рамках КЄС робить процедуру опро"
тестовування рамкового закону
Італії № 7 від 11 січня 2003 року, вва"
жаючи, що основні положення його
порушують принципи вільного руху
товарів капіталів і послуг, тобто
принципи, закладені в Римському
договорі.
Франція є країною з традиціями
проведення виставкових заходів,
але, на противагу Німеччині і Італії,
прийнята у Франції централізована
система державного контролю пере"
шкодила розвитку великої кількості
виставкових комплексів в інших
містах, зокрема Парижа.
Відмінність між ринками, зако"
нодавством і рівнем професіоналіз"
му країн азійського регіону дуже по"
мітно. Якщо в одних країнах вже ста"
ла реальністю розробка стандартів
для виставкових заходів, то в інших
тільки робляться перші спроби в
створенні законодавства в області
захисту інтелектуальної власності.
Підсумовуючи аналіз існування
та розвитку виставкової діяльності в
світі, відзначимо, що особливо
цінним для України є досвід накопи"
чений іншими країнами, оскільки він
грунтується на прогресивному мис"
ленні і розумінні практики виставко"
вої діяльності.
Сьогодні виставкова індустрія
України знаходиться на етапі усві"
домлення свого місця в економічних
процесах, відокремлення себе як га"
лузі та лобіювання своїх специфіч"
них потреб, зрозуміння своєї приро"
ди та структури, ще не знайшла сво"
го постійного і гідного місця в нових
умовах господарювання. На сьо"
годнішній день існує ряд проблем,
які гальмують розвиток виставкової
діяльності в Україні, але руху вперед
не буде до того часу, поки концепції
розвитку виставкової галузі створю"
ються поза контекстом інших доку"
ментів з економічної і промислової
політики країни. Поки не буде по
гідності оцінений той внесок, який
виставки можуть внести до народно"
го господарства і розвитку галузей,
міжнародної співпраці і позиціону"
вання Україні на світовій арені. Поки
не прийде розуміння того, що роль
держави — в розробці власного дер"
жавного, національного бачення ви"
ставкової галузі, причому бачення
об'ємного не з погляду тимчасового
політичного інтересу або інтересу
виробництва окремого підприєм"
ства, а бачення цивілізованої і про"
гресивної держави.
Для України економічна інтегра"
ція в європейський економічний
простір є пріоритетним географіч"
ним напрямом і практичним засобом
входження у світове господарство,
тому питання Європейського вибо"

ру України не є дискусійним, а роз"
глядається здебільшого з погляду
термінів, можливостей та умов вирі"
шення. Україна виявила політичну
волю стосовно входження до Євро"
пейського Союзу, розпочато масш"
табне забезпечення трансформації
законодавчої, економічної, соціаль"
ної та культурної сфер суспільної
життєдіяльності згідно з вимірами і
вимогами, які ставляться європейсь"
ким співтовариством.
Таким чином, основним завдан"
ням держави щодо виставкової
діяльності в Україні є необхідність
усвідомлення того факту, що вистав"
ки — не є приватною справою їх
організаторів, а найважливіший еле"
мент промислової політики держави,
який приносить казні чималий при"
буток, є маркетинговим інструмен"
том і засобом дії на масову сві"
домість. Вітчизняна виставкова
діяльність зараз, як ніколи, у момент
свого становлення і розвитку на но"
вому рівні потребує уваги з боку дер"
жави і об'єднання зусиль як суб'єктів
виставкової справи, так і наукових
дослідників.
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МОТИВАЦІЙНА ОСНОВА
УПРАВЛІННЯ В КРЕДИТНО
МОДУЛЬНІЙ СИСТЕМІ
НАВЧАННЯ
В. І. Шилова,
кк. держ. упр., ЕІДМУ ГУ "ЗІДМУ"
Управління — це процес планування, організації, мотивації і кон
тролю, який мобілізує певну групу людей на досягнення певних цілей
у заданому виді діяльності.
Плануванням на основі встановлення вихідного стану об'єкта уп
равління визначаються цілі і завдання його розвитку, складається про
грама дій. За допомогою планування керівник осягає зміст майбут
ньої діяльності, складає план, прогнозує її кінцеві результати.
Управлінський цикл закінчується контролем, за допомогою якого
перевіряється стан поставлених завдань, досягнення проміжних і кінце
вих результатів, створюється можливість корекції заданого курсу.
Мотивація — процес стимулювання студентів до навчальнопізнаваль
ної діяльності, яка спрямована на досягнення визначених цілей і завдань.
The management is known to be a process of planning, organization,
motivation and control, which mobilizes the definite group of people to
achieve the definite aims in a set kind of activity.
The aims and tasks of the development of the managing object are determined
by means of planning on the basis of establishing the outlet state of object.
The managing cycle is completed with control, with the help of which the
state of raised problems is checked, the achieving of intermediate and outlet
gains is also checked and the possibility of correcting the set course is made.
Motivation is a process of stimulating of students to educational and
cognitive activity, which is aimed to achieve the set aims and tasks.
ВСТУП
Основою мотивації навчання сту"
дентів є їхні різноманітні потреби та
інтереси, врахування і задоволення
яких суттєво поліпшує не лише якісні
показники у навчанні і розвитку, а й
полегшує процес управління всіма
компонентами навчально"пізнаваль"
ної діяльності суб'єктів навчання, ос"
кільки задіюються самоорганізуючі
фактори, які дають змогу викладачеві
перевести навчання у площину гуман"
ної педагогіки. Співвідношення між
використанням елементів авторитар"
ної чи гуманної педагогіки власне й за"
лежить від можливостей і вміння вик"
ладача задіяти якомого більше моти"
ваційних компонентів на всіх етапах
засвоєння знань. Одними повчаннями
неможливо нав'язати певну філосо"
фію знань, до неї треба підійти через
інтереси, внутрішні пробудження і
тих, хто вчиться, і тих, хто навчає. Доб"
ре коли пізнавальні мотиви підсилю"
ються суспільними, тобто в процесі
державотворення роблять ставку на
інтелектуальні сили нації, відповідним
чином винагороджують їхній внесок у
суспільно"економічний розвиток краї"
ни. Тоді у державі формується відпо"
відне інтелектуальне поле, адекватна
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йому суспільна думка, які постійно
живлять пізнавальні мотиви, мобілізу"
ють і підсилюють їх.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
— визначити мотиваційну основу
управління набуттям знань;
— дослідити найважливіші еле"
менти управлінського контролю за
набуттям знань;
— виявити негативні та позитивні
чинники контролю в кредитно"мо"
дульній системі.
РЕЗУЛЬТАТИ
На жаль, нинішній суспільно"еко"
номічний стан нашої країни, болісні
процеси перехідного періоду держа"
вотворення не тільки не стимулюють
росту інтелектуального фонду держа"
ви, а й виконують протилежну функ"
цію.
На нинішньому етапі розвитку
країни в ієрархії мотивів домінуючу
роль відіграватимуть пізнавально"
інтелектуальні та професійні. Щоб по"
вніше задіяти пізнавально"інтелекту"
альні мотиви, потрібно по"перше, ви"
користовувати всі цікаві елементи
знань з даного предмета, по"друге,
вміло моделювати проблемні ситуації,

втягувати студентів в активну пошуко"
ву діяльність, задіюючи всі компонен"
ти психічного розвитку, по"третє,
важливою складовою побудження
студентів до навчання виступає повно"
масштабна реалізація всіх етапів уп"
равлінського циклу у засвоєнні знань,
серед яких вагомий внесок у мобіліза"
цію внутрішніх мотиваційних сил при"
носять оцінювальні дії викладача. Оц"
інювання — це багатогранний психо"
лого"педагогічний процес, який у дос"
відченого викладача є відповідним сти"
мулом до систематизації розумової
праці студента або ж при невмілому
застосуванні виконує зворотну дію.
Оцінювання за модульним прин"
ципом навчання включає в себе:
— визначення і адаптацію до кож"
ної оцінки нормативної складової на"
вчальної дисципліни (освітніх стан"
дартів) і проекція їх на кожний модуль;
— донесення до студентів змісту
знань, адекватних тій чи іншій оцінці;
— використання різних форм оці"
нювання (тести, залік, контрольна ро"
бота тощо);
— вибір системи опорних оцінок з
кожної навчальної дисципліни, які
відповідають його специфіці, забезпе"
чують цілісне і об'єктивне оцінювання
кожного студента і є посильним для
реалізації викладачем;
— встановлення коефіцієнта ваго"
мості кожної з опорних оцінок і мате"
матичного механізму їхнього підсуму"
вання за кожний модуль і навчальну
дисципліну загалом;
— встановлення математичних
підходів до визначення рейтингового
показника студента;
— коментування виставленої оці"
нки (зіставлення реальних знань з виз"
наченими стандартами за змістом
кожної оцінки) [1].
При дотриманні цих вимог процес
оцінювання виконуватиме відповідні
мотиваційні функції, спонукатиме
студентів до систематичної розумової
праці, спричинює саморух до пізнан"
ня, до саморозвитку і самозбагачення,
самоактуалізує студентів [3].
Позитивну роль у самомобілізації
внутрішніх побуджень студентів до
навчання виконує професійна компо"
нента. Цілеспрямована робота на"
вчального закладу з актуалізації про"
фесійних інтересів і побуджень готує
студентів до усвідомленого вибору
вибіркових навчальних дисциплін.
Разом з цим одним з фундамен"
тальних елементів управлінського
процесу є контроль, без якого не об"
ходиться ні планування, ні створення
організаційних структур, ні мотивація,
бо вони є невід'ємними елементами
загальної системи контролю. Кредит"
но"модульна навчальна система про"
понує свої підходи до контролю та оц"
інювання знань студентів, в тому числі
і тих, які актуалізуються або включа"
ються у планове повторення.
1. Великий масив навчального ма"
теріалу, який необхідно засвоїти пе"
ред екзаменом, оцінювання "миттєвих
знань", які не доводяться до повного
засвоєння студентами;
2. Недостатня заінтересованість
суміжних навчальних дисциплін не дає
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змоги максимально генералізувати на"
вчальний матеріал, полегшити його
запам'ятовування, а відтак і об'єктив"
не оцінювання.
Дослідження Романишиної Л.М.
показують, що недосконалість тради"
ційної системи опитування і контро"
лю полягає в тому, що:
1) оцінювання знань не забезпечує
достатньої об'єктивності, оскільки
контроль несистематичний;
2) знання оцінюються по закін"
ченні навчального курсу (залік, екза"
мен), що не сприяє свідомому засвоє"
нню знань;
3) не забезпечується система"
тичність у роботі протягом семестру;
не створюються стимули творчої са"
мостійної роботи студентів [2].
У вищій школі широкого застосу"
вання набув стандартизований конт"
роль знань протягом усього періоду
вивчення навчальних курсів, в основу
якого покладено тестову методику з
альтернативним вибором відповідей.
Світова історія підготовки фа"
хівців свідчить про те, що найбільш
коректним засобом виміру характери"
стик особистості суб'єкта учіння є те"
сти досягнень — психодіагностичні
методики вимірювання та оцінювання
досягнутого рівня розвитку здібнос"
тей, умінь та знань.
Значною перевагою тестового
контролю є уніфікація вимог, застосу"
вання єдиного критерію і норм оцін"
ки, економія часу тих, хто складає
іспит, і викладачів. Підготовка дер"
жавних стандартів освіти передбачає
як третю складову, поряд з освітньо"
кваліфікаційною характеристикою і
освітньо"професійною програмою
підготовки фахівців, розробку засобів
діагностики та тестів об'єктивного
контролю рівня освітньо"професійної
підготовки.
Теорія тестів пов'язана з систе"
мою соціологічних і психологічних
вимірювань, із статистикою, фізіоло"
гією, математикою та іншими науками.
Тести характеризуються рядом суттє"
вих ознак, зокрема:
— спрямованість на результат
діяльності;
— формування завдань у вигляді
сукупності питань;
— об'єктивність результатів тес"
тування;
— наявність особливих характери"
стик: якості й обгрунтованості, над"
ійності та валідності тощо.
Практика використання тестів на
кафедрах інституту для контролю
знань показала доцільність і ефек"
тивність їх застосування.
ВИСНОВКИ
Досвід запровадження кредитно"
модульної системи оцінки знань за"
безпечує реалізацію нових підходів до
організації мотивації навчання, по"
глиблення знань студентів. Тут голов"
ним стає процес керованого навчання,
а не процес викладання. Роль викла"
дача зводиться до керівництва само"
стійною роботою і підсилення контро"
люючої функції.
Перевага кредитно"модульної си"
стеми оцінки знань:
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1. Зникає "стара хвороба", коли на
семінарських заняттях викладач гово"
рить більше, ніж студент.
2. Вирішується проблема відвіду"
вання занять без будь"яких заходів
адміністративного тиску.
3. Зникає необхідність відпрацю"
вання студентами пропущених занять
(крім контрольних робіт).
4. Посилюється зацікавленість
студентів у результатах своєї роботи
на заняттях.
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Новини

УРЯД ТРИМАЄ ПІД КОНТРОЛЕМ
ЦІНОВУ СИТУАЦІЮ НА РИНКУ
ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
У І декаді 2008 року відбулося
стрімке зростання цін на лікарські засо"
би, встановлено факти значного підви"
щення відпускних оптових цін (від 10 до
40%) провідними дистриб’юторами фар"
мацевтичного ринку України та, як на"
слідок, підвищення цін у роздрібній ап"
течній мережі (в окремих випадках на
70—90 %).
При цьому, підвищення цін було
здійснено на всі лікарські засоби, у тому
числі і на ті, ціни на які підлягають дер"
жавному регулюванню, питома вага
яких у загальному обсязі складає близь"
ко 17 %.
Слід зазначити, що державне регу"
лювання цін на лікарські засоби і виро"
би медичного призначення в Україні
здійснюється шляхом регулювання
(встановлення) Радою міністрів Авто"
номної Республіки Крим, обласними,
Київською та Севастопольською міськи"
ми державними адміністраціями гранич"
них торговельних надбавок (націнок) на
лікарські засоби і вироби медичного
призначення, зазначених у переліку
вітчизняних та імпортних лікарських
засобів і виробів медичного призначен"
ня, ціни на які підлягають державному
регулюванню на рівні не вище 35 % оп"
тової ціни виробника.
"На позачерговому засіданні Уряду
17 жовтня 2008 року, — поінформував
Міністр економіки України Богдан Да"
нилишин, — було прийняте рішення
щодо розмежування рівня торговельної

надбавки: на оптові ціни до 10 % і у
роздрібній мережі до 25 %, а також зап"
ровадження державного регулювання
на 70 % основних лікарських засобів".
З метою забезпечення взаємодії
Держцінінспекції, Міністерства охоро"
ни здоров’я, Державної податкової ад"
міністрації, Міністерства внутрішніх
справ щодо недопущення необгрунтова"
ного зростання цін на ринку лікарських
засобів при здійсненні у межах своєї
компетенції контролю за додержанням
вимог законодавства, створені спільні
робочі групи з вивчення ситуації щодо
різкого збільшення цін на лікарські за"
соби та в рамках їхньої роботи органі"
зовуються перевірки дотримання суб"
’єктами господарювання, що здійсню"
ють діяльність з оптової та роздрібної
торгівлі лікарськими засобами, порядку
формування, встановлення та застосу"
вання цін на лікарські засоби.
"В ході подальших перевірок перед"
бачається, зокрема, дослідити ланцюг
просування ліків та інших медичних то"
варів від виробника (постачальника) до
кінцевого пункту реалізації (спожива"
ча), встановивши рівень збільшення ціни
на кожній ланці ланцюга", — підкреслив
Богдан Данилишин.
Міністр економіки України Богдан
Данилишин висловив переконання, що
спільними зусиллями цінова ситуація на
ринку лікарських засобів буде стабілі"
зована.
Пресслужба Мінекономіки

ЗРОБЛЕНО ВАЖЛИВИЙ КРОК ДО
ВИРІШЕННЯ ЖИТЛОВОЇ ПРОБЛЕМИ В
УКРАЇНІ
Уряд схвалив розроблену Мінрегіон"
будом Концепцію Державної соціально"
економічної програми забезпечення гро"
мадян житлом на 2009—2016 роки. Відпо"
відне розпорядження урядовці підтрима"
ли на засіданні 22 жовтня 2008 року.
Концепцією передбачено форму"
вання єдиних принципів забезпечення
житлом громадян, поступове припинен"
ня практики надання безоплатного жит"
ла та перехід до державної підтримки
забезпечення населення житлом шля"
хом спільної участі громадян і держави

у фінансуванні будівництва (придбання)
житла та створення умов для будівниц"
тва такого житла під контролем держа"
ви, без додаткових навантажень.
Також, Концепцією передбачається,
що під час розроблення відповідної Про"
грами, буде здійснено ретельний аналіз
забезпечення житлом всіх категорій на"
селення, що мають право на його отри"
мання за рахунок бюджетних коштів, з
метою застосування єдиних підходів до
вирішення їх житлової проблеми.
Пресслужба Мінрегіонбуду
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