
 
THE ACADEMY OF MANAGEMENT AND ADMINISTRATION IN OPOLE 

 

 

 

 

 

KONCEPTUALNE PODSTAWY I TENDENCJE W ZAKRESIE 

ROZWOJU PROCESÓW SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH 

 

CONCEPTUAL BASES AND TRENDS FOR DEVELOPMENT OF 

SOCIAL-ECONOMIC PROCESSES 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

Monograph 

 

 

Edited by Alona Ohiienko 

Tadeusz Pokusa 

 

 

Opole 2019 

  



CONCEPTUAL BASES AND TRENDS FOR DEVELOPMENT OF SOCIAL-ECONOMIC PROCESSES 

 

3 
 

 
TABLE OF CONTENTS 

 

INTRODUСTION 
ВСТУП…………………………………………………………………………………..………… 

 
PART 1  

 
SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS IN THE CONTEXT OF 

INTERNATIONAL INTEGRATION PROCESSES 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ В УМОВАХ 
МІЖНАРОДНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 
1.1. Improving assessment of education quality management in higher 

school of Ukraine 
Удосконалення оцінки управління якості освіти у вищій 
школі України 
(Hanna Burdelna, Boiko Grygorii)……………………………………………………….  

 
1.2. The research of the efficiency of management of hotel and restaurant 

businesses in Vinnitsa region 
Дослідження ефективності управління закладами 
готельно-ресторанного бізнесу Вінниччини 
(Iryna Mazurkevych)………………………………………………………………………….. 

 
1.3. The Regional market of educational services in the conditions 

 of transgression: general sociological aspect 
Регіональний ринок освітніх послуг в умовах трансгресивності:  
загально-соціологічний аспект 
 (Nataliia Miroshkina, Valentyna Mazur, Jadwiga Ratajczak)………..………. 
 

1.4. Development trends of social responsibility of business in Ukraine 
and Poland 
(Liubov Melnychuk)………..……………………………………………………….………… 

 
1.5. Need for the development of the socio-cultural sphere in the system  

of socio-economic development of the region 
Необхідність розвитку соціокультурної сфери у системі  
соціально-економічного розвитку регіону  
(Liudmyla Nazarova, Anna Fedosova)………………………………………………… 

8 
 
 
 
 
 
 

 

 

11 
 
 
 
 

19 
 
 
 

29 
 
 

37 
 
 
 
 
 

43 
 
 



 TABLE OF CONTENTS 

  

4 
 

 
1.6. Basis for sustainable development in road transportation. 

Zasada zrównoważonego rozwoju w transporcie drogowym 
(Adam Walawender, Andrii Ohiienko)…………………………………………………. 

 
1.7. Global supply chain in context of new model of economic growth 

Глобальні ланцюги постачань в контексті нової моделі  
зростання економіки 
(Оleg Zagurskiy, Mykola Ohiienko, Svitlana Rogach, Tadeusz  
Pokusa, Ivan Rogovskii, Lyudmyla Titova)………………………………….………….. 
 

1.8. Сучасний стан людського потенціалу України: регіональний розріз 
The current state of human potential of Ukraine: the regional section 
(Mykola Ohiienko, Alona Ohiienko, Anna Porudieieva)…………………………….. 
 

1.9. Globalization and competitiveness of the national economy 
Глобалізація і конкурентоспроможність національної економіки 
(Anna Pinchuk, Józef Kaczmarek, Alona Sushko, Vladylena Hyliuk) ……..…. 

 
PART 2 

 
MODERN INNOVATION AND INVESTMENT POLICY IN THE TOURIST AND 

HOTEL-RESTAURANT SPHERES OF THE ECONOMY 

СУЧАСНА ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА В ТУРИСТИЧНІЙ 
ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННІЙ СФЕРАХ ЕКОНОМІКИ 

 
2.1. Personnel management is an integral part of hotel management 

Управління персоналом, як складова частина менеджменту  
готелю 
(Anna Pinchuk, Witold Potwora, Olena Atanasevich)……………………………… 

 
2.2  Trends in modern cultural tourism as an export strategy for tourism  

development 
Тенденції сучасного культурного туризму як експортної 
стратегії розвитку туризму 
(Iryna Bondarchuk-Chugina, Filip Pokusa, Aleksandra Chuyko)…..…………. 

 
2.3. Tendencies and strategies of cultural tourism development in Ukraine 
 (Iryna Bondarchuk-Chugina, Nataliia Boicheva)…………………………..……….. 
  
2.4. Innovative activities in the field of cultural and historical tourism 

Інноваційна діяльність у сфері культурно-історичного туризму 
(Olena Havrylova, Iwona Mstowska)…………………………………………………….. 

51 
 
 
 
 

64 
 
 

74 
 

86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

97 
 
 
 
 
 

104 
 
 

113 
 
 
 

123 



CONCEPTUAL BASES AND TRENDS FOR DEVELOPMENT OF SOCIAL-ECONOMIC PROCESSES 

 

5 
 

2.5. Socio-economic development and tourism: a theoratical approach 
 (Daleep Kumar, Rajeev Sharma)………………………………………………………… 

 
2.6. The socio-economic development of regions in terms of  

international integration processes  
(Mansour Malik)………………………………………………………………………………. 

 
2.7. Formation of the product quality system at the hotel-restaurant  
 type enterprise 

Формування системи якості продукції на підприємстві готельно-
ресторанного типу 
(Mykola Ohiienko, Artem Melnyk, Kristina Kravchenko)…………………………. 
 

2.8. Smoke as a commodity: prospects for the hookah industry in Ukraine 
 Дим як товар: перспективи розвитку кальянної індустрії  
 в Україні 

(Mykola Ohiienko, Pavlo Mykhailov, Katarzyna Syrytczyk)…………..………… 
 
2.9. Directions of improvement of organization of tourist activity of  

Ukraine on the example of foreign countries 
Напрями удосконалення організації туристичної діяльності 
України на прикладі зарубіжних країн 
(Mykola Ohiienko, Alona Ohiienko, Dmytro Chumachok, 
Mustafa Madadov)………………………………..…………………………………………….…. 

 
2.10. Forecasting and managing the development of the regional 

excursion network of the Mykolaiv region 
Прогнозування та управління розвитком регіональної 
екскурсійної мережі Миколаївської області 
(Yana Yatsenko)……………………………………………………………………………………. 
. 

2.11. Global factors and development prospects hotel and restaurant  
business 
Глобальні фактори і перспективи розвитку готельно- 
ресторанного бізнесу 
(Alona Obozna, Nataliia Shabelnik, Kateryna Ruban, 
Tatyana Alekseeva)……………………………………………………………..………………… 
 

2.12. Trends and development of modern tourism: world and 
national experience 
Можливості та розвиток сучасного туризму: світовий та  
національний досвід 
(Alona Obozna, Irina Mogilevich, Olena Gavrilova)………………………………… 

133 
 
 

143 
 
 

 

155 
 

 
164 

 
 
 
 
 
 

172 
 
 
 
 
 

182 
 
 
 
 
 
 

194 
 
 
 
 
 

202 
 



 TABLE OF CONTENTS 

  

6 
 

 
2.13. Modern Internet technologies in the management of the efficiency  

of the restaurant  and tourism industry  
Сучасні інтернет-технології в управлінні ефективнiстю 
ресторанного  та туристичного господарства 
(Alona Obozna, Hanna Burdelna, Marina Didur, Evelina Knyazeva)……… 
 

2.14. Analysis and dynamics of infrastructure development tourist industry 
of the region  
Аналіз та динаміка розвитку інфраструктури туристичної галузі 
регіону 
(Alona Obozna, Nelya Tsysnetskaya, Nadia Zaharchenko)…………………….  

 
PART 3  

 
EUROINTEGRATION PROCESSES IN THE MODERN EDUCATIONAL SPACE: 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ: 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ 

 
3.1. Peculiarities of the functioning of persons with special needs: system 

approach 
 Особливості функціонування осіб із особливими потребами: 

системний підхід 
 (Irina Kuchmanych )…………………………………………………………..……………. 
 

3.2. Variability of the future educators training for conducting musical 
classes in the preschool education establishment as a vocational, 
pedagogical and methodical phenomenon 

 Вариативность подготовки будущих воспитателей к проведению 
музыкальных занятий в учреждении дошкольного образования 
как профессионально-педагогический и методический феномен 

 (Tatyana Lisovskaya, Slawomir Sliva)……………………………….………………. 
 
3.3.   Social - pedagogical aspect of the productive professional training of the 

students’ agrarian 
Соціально-педагогічні аспекти  продуктивного навчання студентів-
аграріїв 

 (Svitlana Litvinchuk, Katerina Taikhryb)…………………………………….……..  
 

3.4. Functions of information competence of the person 
 Функції інформаційної компетентності особистості 
 (Liudmyla Matokhniuk)…………………………………………………………………….. 
 

 

208 
 
 
 

212 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

218 
 

 
 
 
 

226 
 
 
 
 
 

237 
 
 
 

244 
 
 
 



CONCEPTUAL BASES AND TRENDS FOR DEVELOPMENT OF SOCIAL-ECONOMIC PROCESSES 

 

7 
 

 
3.5. Forming of spiritual culture of future teachers  in educational  
 process high school 
 Формування духовної культури в здобувачів початкової освіти  
 в освітньому просторі вищої школи 
 (Svitlana Parshuk)………………………………………………………………………..….. 
 
3.6. The newest stage of reforming higher education in Poland and its 

influence on the training of a foreign language teacher 
Новітній етап реформування вищої освіти в Польщі та його 
вплив на підготовку вчителя іноземної мови 

  (Rakovska Mariia, Wojciech Duczmal)……………………………………………….. 
 
3.7. Psychological problems of development and socialization of person 

with special needs 
Психологічні проблеми розвитку та соціалізації особистості  
з особливими потребами 
(Volodymyr Shevchenko) ………………………………………………….……………… 
 

3.8. Professional training of the specialists of informational, library  
and archival affairs in the context of realization of dual education 
Професійна підготовка фахівців інформаційної, бібліотечної  
та архівної справи у контексті реалізації дуальної освіти 
(Shuliak Svitlana)………………………………………………………………….…………. 
 

3.9.  The peculiarities of the influence of virtual space on the  
communication of student youth 
Особливості впливу віртуального середовища на спілкування 
серед студентської молоді 
(Serha Olha, Liudmyla Komisarova)…………………………………………………… 
 

3.10.  Peculiarities of professional selection and training of a penitentiary 
psychologist.  
Особливос ті профвідбору та підготовки пенітенціарного 
психолога. 
(Anna Venger)…………………………………………………………………………………. 

 
ANNOTATION 
АНОТАЦІЇ ………………………………………………………………………………………………… 
 
ABOUT OF AUTHORS 
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ………………………………..……………………………….…...…. 

 

252 
 
 
 
 

260 

 

 

 

269 
 
 
 
 

276 
 

 
 

282 
 
 
 
 
 

291 
 
 

300 
 
 

311 



Part 3. EUROINTEGRATION PROCESSES IN THE MODERN EDUCATIONAL SPACE: 
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS 

 

276 
 

3.8. Professional training of the specialists of informational, library 
and archival affairs in the context of realization of dual education 

Професійна підготовка фахівців інформаційної, бібліотечної 
та архівної справи у контексті реалізації дуальної освіти 

 
Початок ХХІ століття ознаменований кардинальними змінами в житті 

суспільства, на які глибокий вплив мали масштабні інновації в соціально-
економічному і суспільно-політичному розвитку, модифікація ціннісних 
орієнтирів. Не залишилась осторонь від цього впливу і сфера освіти. 
Останнім часом в Європейських країнах відбуваються структурні 
трансформації освітніх систем, концептуальна та практична спрямованість 
яких пов’язана з Болонським процесом та з положеннями Болонської 
декларації. З огляду на динамічні зміни в глобалізованому світі, які 
детермінували нові вимоги до рівня освіти, професійної підготовки і 
компетентностей фахівців, сьогодні на вищу освіту покладається завдання 
підготовки сучасних професіоналів, здатних забезпечити відтворення та 
розвиток інноваційного потенціалу суспільства. 

Різні аспекти комплексної й глибокої модернізації системи освіти, 
реалізації положень Болонського процесу як фактору забезпечення вищої 
освіти європейського рівня аналізують такі науковці, як Л.М. Гриневич, 
М.Б. Євтух, М.З. Згуровський, Ю.Д. Заячук, О.Л. Кононко, В.І. Луговий, 
І.Ю. Регейло, В.А. Семиченко, О.В. Співаковський, О.В. Уваркіна та інші. 

За останні десятиріччя одним із основних орієнтирів сучасної 
європейської політики щодо розвитку вищої освіти вважається створення 
можливостей для впровадження дуальних моделей вищої професійної 
освіти. Аналіз останніх джерел і публікацій свідчить проте, що проблематика 
дуального навчання у європейських університетах займає зараз одну з 
провідних позицій. У роботах С. Амеліної, І. Бойчевської, М. Дернової 
акцентується увага на важливості дуального навчання як концептуальної та 
базової моделі у контексті актуалізації питання підвищення якості вищої 
освіти та підготовки висококваліфікованих фахівців. 

Однак аналіз наукових праць дає підставу для висновку, що, 
незважаючи на наявні ґрунтовні дослідження з проблем дуального 
навчання, проблема професійної підготовки фахівців інформаційної, 
бібліотечної та архівної справи у контексті реалізації дуальної освіти не має 
відповідного теоретичного обґрунтування. 
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Конкурентоспроможність будь-якої держави на світовому ринку та 
якість життя її населення напряму залежить від рівня професійної 
підготовки кадрів. Одним із провідних світових лідерів у сфері підготовки 
кваліфікованих кадрів на сьогодні виступає Європейський Союз, який 
завдячує цьому дуальній системі професійної освіти і навчання [4].  

Термін «дуальна система» (від лат. dualis – подвійний) був введений у 
педагогічну термінологію в середині 60-х років минулого століття у 
Федеративній Республіці Німеччині – як нова, більш гнучка форма 
організації професійного навчання. Дуальність як методологічна 
характеристика професійної освіти передбачає узгоджену взаємодію 
освітньої та виробничої сфери з підготовки кваліфікованих кадрів певного 
профілю в рамках організаційно-відмінних форм навчання [4].  

Законом України «Про освіту» (стаття 9 «Форми здобуття освіти») 
дуальну форму навчання визначено як «спосіб здобуття освіти, що 
передбачає поєднання навчання осіб у закладах освіти (в інших суб’єктів 
освітньої діяльності) з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в 
установах та організаціях для набуття певної кваліфікації, як правило, на 
основі договору» [7]. Визначають наступні позитивні показники дуальної 
освіти: організація співпраці політиків, бізнесу, соціальних партнерів; 
розробка законодавчого підґрунтя для визнання національних стандартів 
якості професійної освіти; залучення кваліфікованого персоналу з 
виробництва до педагогічної діяльності; здійснення інституційних 
досліджень і консультування (моніторинг якості надання освітніх послуг, 
оновлення освітніх стандартів); врахування конкретних запитів 
підприємств до змісту та якості професійної освіти [4].  

Досліджуючи європейський досвід запровадження дуальної моделі 
вищої професійної освіти дорослих, дослідник Дернова М. Г. зазначає, що 
дуальне навчання відрізняється від традиційного навчання низкою ознак. 
По-перше, дуальне навчання зосереджено навколо рефлексії щодо робочої 
практики; це не просто опанування набором технічних навичок, але 
критичне мислення і навчання через досвід. По-друге, модель дуального 
навчання розглядає навчання як результат дії і рішення проблем у робочому 
середовищі, і, таким чином, зосереджена навколо живих проектів і проблем. 
Дуальне навчання також створює знання через загальну й колективну 
діяльність, яка передбачає обговорення ідей і проблем, прийняття рішень [3, 
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с. 140]. Пріоритетним завданням упровадження елементів дуальної освіти є 
максимальна синергія теорії та практики. 

Проблематика дуального навчання у європейських університетах 
займає зараз одну з провідних позицій. Останнім часом все більшої 
популярності дуальна освіта набуває в Україні. В цьому контексті 
актуальним постає досвід кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної 
справи ВП «Миколаївська філія Київського національного університету 
культури і мистецтв», щодо реалізації дуальної освіти в процесі підготовки 
майбутніх фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи.  

Запровадження дуальної освіти в процесі підготовки інформаційних 
фахівців є викликом часу та необхідністю вдатися до кардинальних змін, 
адже дозволяє забезпечити якісно новий рівень навчального процесу. 
Примножуючи кращі традиції і здобутки, колектив кафедри плідно працює 
над стратегією реформування вищої бібліотечної освіти. Особлива увага 
приділяється питанню підвищення якості навчального процесу з 
урахуванням максимально можливого приближення до потреб практики та 
орієнтації на європейські моделі професійного навчання. Сучасна 
концептуальна модель становлення бібліотечної освіти базується на 
принципах розвитку та укріплення партнерських зв’язків університету й 
бібліотек південного регіону України. Зокрема, запровадження в практику 
освітнього процесу досвіду угод соціального партнерства, що передбачає 
спільну з бібліотеками практикозорієнтовану модель підготовки 
бібліотекаря нової формації.  

Постійно здійснюється робота щодо використання інноваційних 
результатів діяльності бібліотек в навчальному процесі, участі бібліотекарів 
- практиків у розробках практичної частини освітніх модулів з фахових 
дисциплін, а також щодо максимального залучення студентів до практичної 
діяльності бібліотек регіону. Важливими суб’єктами новацій, в даному 
напрямку, виступають: університет, студент, бібліотека. Їх зусилля повинні 
бути максимально консолідовані. 

Реалізуючи стратегію актуалізації дуальної освіти в контексті 
розвитку сучасного інформаційного суспільства, формування позитивного 
іміджу фахівців бібліотечної галузі, колективом кафедри впроваджено ряд 
ініціатив та проектів, активними учасниками яких виступають студентська 
молодь, викладачі кафедри, бібліотекарі-практики. Так, вже традиційним 
стало проведення спільних заходів з бібліотеками регіону: форумів, 
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конференцій, круглих столів, семінарів. Систематичними є організація та 
проведення тренінгів і майстер класів директорами бібліотек 
Миколаївщини та Херсонщини для студентів старших курсів спеціальності 
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Бібліотеки регіону є 
постійною базою проходження практики студентів. Також почесним для 
університету є той факт, що студенти зазначеної спеціальності є членами 
молодіжних секцій Миколаївської обласної бібліотечної асоціації та 
Миколаївського регіонального відділення Української бібліотечної 
асоціації. 

Система запровадження дуальної світи реалізується шляхом 
укладання угод про співпрацю та угод соціального партнерства з 
бібліотеками-партнерами (Миколаївська обласна універсальна наукова 
бібліотека імені О. Гмирьова; Науково-педагогічна бібліотека м. Миколаєва; 
Миколаївська обласна бібліотека для юнацтва; Миколаївська обласна 
бібліотека для дітей імені В. Лягіна; Центральна бібліотека імені М. Л. 
Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва; Центральна міська 
бібліотека для дітей ім. Ш. Кобера і В. Хоменка; Одеська національна наукова 
бібліотека; Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся 
Гончара; Херсонська обласна бібліотека для юнацтва імені Б. Лавреньова; 
Херсонська бібліотека для дітей імені Дніпрової Чайки). Постійно 
здійснюється робота щодо використання інноваційних результатів 
практичної діяльності в навчальному процесі, участі фахівців - практиків у 
розробках практичної частини освітніх модулів з фахових дисциплін. 

Таким чином, синергія теоретичної і практичної діяльності дозволяє 
бібліотекам бути для сучасних студентів своєрідним ареалом засвоєння 
нових ідей, концепцій, технологій, і це є ефективним комунікаційним 
середовищем, що дозволяє передавати інноваційний бібліотечний досвід, 
накопичений в практичній площині в реалії освітнього процесу. В контексті 
таких професійних комунікацій бібліотеки виступають потужним 
інформаційним, культурним та освітнім центром, діалоговою платформою 
між учасниками освітнього процесу.  

Співпрацюючи з бібліотеками, кафедра інформаційної, бібліотечної та 
архівної справи ВП «Миколаївська філія Київського національного 
університету культури і мистецтв» має можливість конструювати нову 
систему взаємозв’язків між університетом та бібліотеками, між теорією і 
практикою, традиціями і новаторством. Розширення і наповнення новим 
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змістом сфери професійних бібліотечних комунікацій є домінантною 
стратегією модернізації вищої бібліотечної освіти, яку впроваджує 
університет.  

Отже, враховуючи динамічні зміни сучасного суспільства, навчальний 
процес у ВП «Миколаївська філія Київського національного університету 
культури і мистецтв» спрямований на підвищення якості освіти, 
забезпечення суспільних потреб у висококваліфікованих фахівцях, здатних 
адекватно реагувати на виклики часу. Дуальна модель організації 
навчального процесу в даному випадку виступає концептуальною та 
базовою. В її основі - створення оптимальних умов для поєднання 
теоретичних знань, набутих у формальному навчальному середовищі, з 
практичними навичками, набутими безпосередньо на робочих місцях. 
Важливими суб’єктами дуальної моделі навчання виступають: університет, 
студент (працівник), бібліотека (роботодавець). Їх зусилля повинні бути 
максимально консолідовані. Таке усвідомлення породжує значну кількість 
кроків щодо втілення стратегії модернізації вищої бібліотечної освіти, що 
становить значний дослідницький інтерес, вартий подальшого 
дослідження. 
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Особливості впливу віртуального середовища на 
спілкування серед студентської молоді 

 
В сучасному світі, коли інформаційні технології стрімко розвиваються, 

дедалі більша частина людського життя переміщується у віртуальний 
простір. Віртуальному спілкуванню сприяє постійне створення нових 
засобів віртуального спілкування  і дедалі більше наростаюча глобалізація. 
У житті сучасної молоді віртуальний простір є на даний момент провідним 
носієм інформації та домінуючої в суспільстві культури. Також спілкування 
у віртуальному просторі має певну особливу значущість для сучасних 
студентів, оскільки навчальні заклади широко впроваджують освітні 
програми у дистанційні форми навчання. Відтак, спілкування та обмін 


