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Tomas Šileika, doc. dr. Biruta Švagždienė. Lietuvos sporto universitetas, Kaunas, Lietuva 

14.30-15.00 PIETŲ PERTRAUKA  

DARBAS DISKUSIJŲ GRUPĖSE 

15.00-17.00 DISKUSIJŲ GRUPĖ: Laisvalaikio industrija ir turizmas 

Moderatoriai: lekt. Marija Beržanskienė, lekt. dr. Artūras Simanavičius (315 a.) 

 KULTŪRINIO TURIZMO VYSTYMO SVARBA LIETUVOJE.  

Karolina Aleknavičiūtė. Lietuvos sporto universitetas, Kaunas, Lietuva 

 TOURISM AS AN INTENSIFIER OF NATIONAL ECONOMY. Lect. Yelena Popova. 

Baltic International Academy, Transport and Telecommunication Institute, Riga, Latvia 

 
ВОЗМОЖНОСТИ ЛАТВИИ КАК ДЕСТИНАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ТУРИЗМА. Наталия Сотикова, Диана Загулова, Балтийская Международная 

академия, Рига, Латвия 

 
IMPACT OF GLOBALISATION ON THE TOURISM INDUSTRY.  Lect. Yelena 

Popova, dr. sc. pol. Marina Gunare. Baltic International Academy, Transport and 

Telecommunication Institute, Riga, Latvia 

 
SVEIKATINGUMO INDUSTRIJOS SPECIALISTŲ MOTYVACIJA: EMPIRINIO 

TYRIMO REZULTATŲ ANALIZĖ. Indrė Labanauskaitė, doc. dr. Vilija Bitė 

Fominienė. Lietuvos sporto universitetas, Kaunas, Lietuva 

 
KAIMO TURIZMO SODYBŲ VEIKLOS VERTINIMAS DARNAUS VYSTYMOSI 

ASPEKTU. Julita Čekanavičiūtė, prof. dr. Edmundas Jasinskas. Lietuvos sporto 

universitetas, Kaunas, Lietuva 

 PLAUKIMO, KAIP REKREACINĖS VEIKLOS SITUACIJA LIETUVOJE. Ieva 

Žurumskaitė. Lietuvos sporto universitetas, Kaunas, Lietuva 

 
VARTOTOJŲ POREIKIŲ TENKINIMAS PLĖTOJANT ELENOS VINKLERIENĖS 

VIEŠBUČIO „EIVA“ VEIKLĄ. Raminta Bakelytė, Nijolė Koncevičienė. Marijampolės 

kolegija, Marijampolė, Lietuva 
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 KOMANDINIS DARBAS – KAIP DARBO EFEKTYVUMO DIDINIMO 

PRIELAIDA. Mindaugas Trinskis. Marijampolės kolegija, Marijampolė, Lietuva 

 ĮMONIŲ KOMUNIKACIJOS SVARBA BENDRADARBIAUJANT.  

Lina Jaruševičienė. Marijampolės kolegija, Marijampolė,  Lietuva 

 

TARPKULTŪRINĖS KOMUNIKACIJOS SVARBA LAISVALAIKIO 

ORGANIZAVIME.  Prof.dr. Francisco Teixeira Pinto Dias, Instituto Politécnico de 

Leiria, Peniche, Portugalija. Doc. dr. Biruta Švagždienė, Aivaras Miceika. Lietuvos sporto 

universitetas, Kaunas, Lietuva 

 
VERTYBIŲ RAIŠKA PILIETIŠKUMO UGDYME. Virginija Gutienė, Kauno m. 

Greitoji medicinos pagalbos stotis, Kaunas, Lietuva. Doc.dr. Biruta Švagždienė. Lietuvos 

sporto universitetas, Kaunas, Lietuva 

 
KULTŪROS IR SPORTO VADYBOS SPECIALISTŲ RENGIMAS ŠIANDIENINEI 

RINKAI. Algirdė Adomaitytė, Liveta Urbanavičiūtė, Birutė Petrošienė. Marijampolės 

kolegija,Marijampolės kolegija, Lietuva 

 MARIJAMPOLIEČIŲ POŽIŪRIS Į SVEIKĄ MAISTĄ. Laura Glaveckaitė 

Karolina Vasiliauskaitė, Vida Jakštienė. Marijampolės kolegija, Marijampolė, Lietuva 

 

КУЛЬТУРОГЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
Доц. к.  филол. н. Марина Будько, Мелитопольский государственный 

педагогический университет имени Богдана Хмельницкого, Мелитополь Украина; 

Доц. к.  геол.- мин. н. Евгений Бортников, Запорожский национальный университет, 

Запорожье, Украина 

 
САКРАЛЬНОСТЬ ПРИРОДЫ КАК ТУРИСТИЧЕСКИЙ РЕСУРС. Анастасия 

Бортникова. Мелитопольский государственный педагогический университет имени 

Богдана Хмельницкого, Мелитополь, Украина 

15.00-17.00 DISKUSIJŲ GRUPĖ : Vadybos ir technologijų aktualijos 

Moderatoriai: Doc. dr. Biruta Švagždienė, Antanas Ūsas, (314 a.) 

 
VADOVO IR DARBUOTOJO KOMPETENCIJOS LEMIANČIOS SĖKMINGĄ 

ĮMONĖS VEIKLĄ. Ingrida Čenkutė. Vilniaus universitetas  Kauno humanitarinis 

fakultetas, Kaunas,  Lietuva 

 
SLYPINČIŲ ŽINIŲ IŠREIŠKIMO ORGANIZACINĖS PRIELAIDOS. Vygintas 

Bakūnas,  Kauno technologijos universitetas, Kaunas, Lietuva; Andrius Lazauskas 

Lietuvos sporto universitetas, Kaunas, Lietuva 

 
DARBUOTOJŲ MOTYVACIJOS IR PILIETIŠKUMO TEORINĖS SĄSAJOS. 

Laima Sliesoraitienė, Lietuvos sporto universitetas, Kaunas, Lietuva; lekt. dr. Laima 

Jesevičiūtė-Ufartienė. Lietuvos sporto universitetas, Kaunas, Lietuva 

 
POŽIŪRĮ Į IMIGRACIJĄ FORMUOJANTYS EKONOMINIAI IR SOCIALINIAI-

KULTŪRINIAI VEIKSNIAI. Eglė Mažutaitytė. Vilniaus Universitetas Kauno 

Humanitarinis Fakultetas, Kaunas, Lietuva 

 
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ STRATEGIJOS FORMAVIMO NAUDA. 
Antanas Ūsas, prof. dr. Edmundas Jasinskas. Lietuvos sporto universitetas, Kaunas, 

Lietuva 

 
SMARTPHONE APPLICATION USE IN PHYSICAL ACTIVITY AND HEALTHY 

LIFESTYLE. Domantė Stirbytė,  lekt. dr. Artūras Simanavičius. Lietuvos sporto 

universitetas, Kaunas, Lietuva 

 
RIZIKOS IR PELNINGUMO ASPEKTAI AB „KLAIPĖDOS NAFTA“ VEIKLOJE. 
Gintaras Matusevičius, Virginija Giliuvienė,  Marijampolės kolegija, Marijampolė,  

Lietuva 

 AUGALININKYSTĖS VERSLO RIZIKOS VERTINIMAS.  Rolandas Rakštys, doc. 

dr.  Jolita Greblikaitė. A.Stulginskio universitetas, Kaunas, Lietuva 

 UAB „MANTINGA“ BANKROTO VERTINIMAS. Sandra Žinaitytė. Marijampolės 

kolegija, Marijampolė, Lietuva 

 
LIETUVOS PIENO PRAMONĖS ĮMONIŲ PELNINGUMO RODIKLIŲ ANALIZĖ. 

Gabrielė Buržinskaitė, Rima Janulevičiūtė, Virginija Giliuvienė. Marijampolės kolegija, 

Marijampolė, Lietuva 
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ASMENINĖS SAVYBĖS IR STUDIJŲ DALYKAI MARKETINGO IR PARDAVIMŲ 

VADYBININKO KOMPETENCIJŲ UGDYMO KONTEKSTE. Aušra Gabrevičienė, 

Birutė Petrošienė, Danguolė Šidlauskienė. Marijampolės kolegija, Marijampolė, Lietuva 

 
UGDYMO VEIKSNIŲ ĮTAKA SĖKMINGAM ASMENYBĖS FORMAVIMUI. Danė 

Papečkienė, Daiva Kalvaitienė, Marija Beržanskienė. Marijampolės kolegija, 

Marijampolė, Lietuva 

 PROFESINĖS VEIKLOS PRAKTIKŲ VERTINIMAS STUDENTŲ POŽIŪRIU. 

Virginija Giliuvienė,  Nijolė Gedvilienė. Marijampolės kolegija,  Marijampolė, Lietuva 

 

КУЛЬТУРА МЕНЕДЖМЕНТА: ТЕОРИТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ 

АСПЕКТ. Dоц др. Регина Андрюкайтене, Мариямпольская коллегия, Мариямполе, 

Литва; проф. др. Валентина Воронкова, Запорожская государственная инженерная 

академия, Запорожье, Украина; к.филос. н. доц. Марина Ажажа, Запорожская 

государственная инженерная академия, Запорожье, Украина 

 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ. Др. Ольга Кивлюк, Национальный педагогический университет имени М. 

П. Драгоманова, Киев, Украина 

 

MECHANISMS CREATING FOR DIAGNOSTICS OF THE RISK CONTRIBUTING 

FACTORS AND IMPLEMENTATION OF THE INNOVATIVE PROGRAMS OF 

HIGH TECHNOLOGY PRODUCTION DEVELOPMENT. Liubava Chernova, 

Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv, Ukraine 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КОНЦЕПЦИИ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В 

УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ЕВРОИНТЕГРАЦИИ. к.филос. н, доц. 

Виктория Мельник, Национальный педагогический университет имени 

М.П.Драгоманова, Киев, Украина 

 

ФИЛОСОФСКАЯ КУЛЬТУРА УЧИТЕЛЯ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ. 

Аспирант Светлана Македонская, Запорожский национальный университет, 

Запорожье, Украина. 

 

SAUGOS NUO PSICHOLOGINIO SMURTO UŽTIKRINIMAS: SOCIALINIŲ 

ĮMONIŲ, Į DARBO RINKĄ INTEGRUOJANČIŲ PAŽEIDŽIAMAS VISUOMENĖS 

GRUPES, FUNKCIJOS. Doc.dr. Jolita Vveinhardt. Vytauto Didžiojo universitetas, 

Kaunas, Lietuva. 

 
NEAPIBRĖŽTUMAS, SOCIALINIS OSTRAKIZMAS IR MOBINGAS: 

ORGANIZACINĖS DEVIANTINIO DARBUOTOJŲ ELGESIO SĄLYGOS.  

Doc.dr. Jolita Vveinhardt. Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas, Lietuva. 

 
VERTYBIŲ SVARBOS VERTINIMO SKIRTUMAI SOCIODEMOGRAFINIŲ 

CHARAKTERISTIKŲ IR ORGANIZACIJOS TIPO POŽIŪRIAIS. Evelina 

Gulbovaitė, doc. dr. Jolita Vveinhardt, Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas, Lietuva. 

17.00-17.15 PLENARINIS POSĖDIS: KONFERENCIJOS DARBO APIBENDRINIMAS (314 a.) 

 2016 m. balandžio 22 d. 

10.00-13.00 
Konferencijos aptarimas (115 a.) 

Marijampolės kolegijos muziejaus lankymas. 

Ekskursijos:  „Pažintis su Kvietiškiu“, „Pažintis su Marijampole“ 
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INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE 

THEORY AND PRACTICE: PROBLEMS AND PROSPECTS 
  

April 21-22, 2016\ 

 

CONFERENCE PROGRAMME 
April 21, 2016  

9.00-10.00 PARTICIPANT REGISTRATION  

10.00-11.00 OPENING CEREMONY AND GREETINGS COMMEMORATING  90TH 

ANNIVERSARY OF BUSINESS AND TECHNOLOGY FACULTY 

ESTABLISHMENT 

  Greeting of Doc. dr. Vaidotas Viliūnas, Principal of Marijampole College 

 Greeting of Algimanta Pabedinskienė, Minister of Social Security and Labour of the 

Republic of Lithuania 

 Guest greetings  

 Vladas Beržanskis, Dean‘s of Business and Technology Faculty greeting and report on 

„History of Success: 1926 - 2016“ dedicated to the 90th anniversary of Business and 

Technology Faculty establishment 

 Greeting of Historical Dance Group „Reverence“ 

11.00 -11.30 COFFEE BREAK (Event Hall)  

11.30-13.30 ROUNDTABLE DISCUSSION DEDICATED TO 90TH ANNIVERSARY OF 

BUSINESS AND TECHNOLOGY FACULTY ESTABLISHMENT. Former teachers of 

the school and faculty are invited to join (College Museum, 111 a.) 
(Chairs : Irena Sviliuvienė, Vladas Beržanskis, Vida Mickuvienė, Stasys Žiūkas) 

PLENARY SESSION 315 a.  Chairs : doc. dr. Jolita Greblikaitė,  lect. Kristina Miškinienė) 
11.30-11. 35 Doc. dr. Birutos Švagždienės sveikinimo žodis  konferencijos dalyviams. Lietuvos sporto 

universitetas, Kaunas, Lietuva 
11.35 – 11.50 PILIETIŠKUMAS KAIP SOCIALIAI ATSAKINGOS VISUOMENĖS ATSPINDYS. 

Doc. dr. Biruta Švagždienė, prof. dr. Edmundas Jasinskas, Lietuvos sporto universitetas, 

Kaunas, Lietuva 
11.50 – 12.05 ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ ОТДЫХА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Dr. sc. pol. Marina Gunare, Baltic International Academy, 

Transport and Telecommunication Institute, Riga, Latvia 

12.05-12.30 TOURISM AND CLIMATE CHANGE. Jack O‘Sullivan, Comhairleoirí Comhshaoil,   

Environmental and Planning Consultants, Outer Courtyard,  Tullynally,   Castlepollard,   

County Westmeath,  Ireland. 
12.30 – 12.45 ТЕМЫ И СПОСОБЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ В МАРКЕТИНГЕ 

ТУРИСТИЧЕСКИХ ДЕСТИНАЦИЙ: АНАЛИЗ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДОВ 

ЛАТВИИ.  Екатерина Вознюк, Балтийская Международная академия, Рига, Латвия 
12.45 - 13.00 AGROTOURISM AND RURAL TOURISM: A CHALLENGE  OF 

MULTIFUNCTIONAL APPROACH OF THE FARM TO IMPROVE THE NET 

INCOME AND CASH FLOW.  Prof. dr. Adriano Ciani, University of Perugia, Perugia, 

Italy; Donatello Caruso, University of Foggia, Foggia, Italy  

13.00 – 13.15 THE CLUSTER APPROACH IN ENHANCING THE COMPETITIVENESS OF 

MICE SPECIALISTS.  PhD in Culture, as. prof. Elena Vassilieva, Saint-Petersburg State 

University of Economics,  Saint-Petersburg, Russia 
13.15-13.30 THE CONCEPT OF   OF HUMAN DIMENSION IN THE CONTEXT OF 

ANTHROPOLOGICAL DISCOURSE OF HUMANISTIC MANAGEMENT. Пpоф. 

др. Валентина Воронкова, доц. к.филос.н.   Марина Максименюк, доц. к.филос.н. 

Виталина Никитенко, Запорожская государственная инженерная академия, 

Запорожье, Украина 
13.30 – 13.45 ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА СПОРТА И ЕЕ 

ВЛИЯНИЯ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ГЛОБАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ. Проф. др. Влада Билогур, 
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Мелитопольский государственный педагогический университет имени Богдана 

Хмельницкого, Мелитополь, Украина 

13.45-14.00  SPIRITUAL AND MORAL DEVELOPMENT OF THE PERSONALITY IN 

MODERN EDUCATIONAL SPACE. Dr. Roman Oleksenko, prof. dr. Valentin 

Molodychenko, Galina Taranenko. Melitopol State Pedagogical University named after 

Bohdan Khmelnytsky, Melitopol, Ukraine 

14.00 – 14.15 TOURISM DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF CULTURAL 

GLOBALIZATION AND THE INFORMATION SOCIETY: A CROSS CULTURAL 

ANALYSIS/ РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В УСЛОВИЯХ КУЛЬТУРНОЙ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА: 

КРОССКУЛЬТУРНЫЙ АНАЛИЗ. Пpоф. др. Валентина Воронкова, к.н, доц. 

Марина Ажажа, Запорожская государственная инженерная академия, Запорожье, 

Украина, др. лект. Регина Андрюкайтене, Литовский университет спорта, Каунас, 

Литва   
14.15 - 14.30 

 

EKSKURSIJOS VADOVAS YRA LYDERIS AR VADOVAS?  
Tomas Šileika, doc. dr. Biruta Švagždienė. Lietuvos sporto universitetas, Kaunas, Lietuva 

14.30-15.00 LUNCH 

DISCUSSIONS  

15.00-17.00 
DISCUSSION GROUP: Industry and Tourism of Leisure Time  
Chairs: lect. Marija Beržanskienė, lect. dr. Artūras Simanavičius (315 a.) 

 KULTŪRINIO TURIZMO VYSTYMO SVARBA LIETUVOJE.  
Karolina Aleknavičiūtė. Lietuvos sporto universitetas, Kaunas, Lietuva 

 
TOURISM AS AN INTENSIFIER OF NATIONAL ECONOMY. Lect. Yelena Popova. 

Baltic International Academy, Transport and Telecommunication Institute, Riga, Latvia 

 
ВОЗМОЖНОСТИ ЛАТВИИ КАК ДЕСТИНАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ТУРИЗМА. Наталия Сотикова, Диана Загулова, Балтийская Международная 

академия, Рига, Латвия 

 
IMPACT OF GLOBALISATION ON THE TOURISM INDUSTRY.  Lect. Yelena 

Popova, dr. sc. pol.. Marina Gunare. Baltic International Academy, Transport and 

Telecommunication Institute, Riga, Latvia 

 
SVEIKATINGUMO INDUSTRIJOS SPECIALISTŲ MOTYVACIJA: EMPIRINIO 

TYRIMO REZULTATŲ ANALIZĖ. Indrė Labanauskaitė, doc. dr. Vilija Bitė 

Fominienė. Lietuvos sporto universitetas, Kaunas, Lietuva 

 
KAIMO TURIZMO SODYBŲ VEIKLOS VERTINIMAS DARNAUS VYSTYMOSI 

ASPEKTU. Julita Čekanavičiūtė, prof. dr. Edmundas Jasinskas. Lietuvos sporto 

universitetas, Kaunas, Lietuva 

 
PLAUKIMO, KAIP REKREACINĖS VEIKLOS SITUACIJA LIETUVOJE. Ieva 

Žurumskaitė. Lietuvos sporto universitetas, Kaunas, Lietuva 

 
VARTOTOJŲ POREIKIŲ TENKINIMAS PLĖTOJANT ELENOS VINKLERIENĖS 

VIEŠBUČIO „EIVA“ VEIKLĄ. Raminta Bakelytė, Nijolė Koncevičienė. Marijampolės 

kolegija, Marijampolė, Lietuva 

 
KOMANDINIS DARBAS – KAIP DARBO EFEKTYVUMO DIDINIMO 

PRIELAIDA. Mindaugas Trinskis. Marijampolės kolegija, Marijampolė, Lietuva 

 
ĮMONIŲ KOMUNIKACIJOS SVARBA BENDRADARBIAUJANT.  
Lina Jaruševičienė. Marijampolės kolegija, Marijampolė,  Lietuva 

 

TARPKULTŪRINĖS KOMUNIKACIJOS SVARBA LAISVALAIKIO 

ORGANIZAVIME.  Prof. dr. Francisco Teixeira Pinto Dias, Instituto Politécnico de 

Leiria, Peniche, Portugalija. Doc. dr. Biruta Švagždienė, Aivaras Miceika. Lietuvos 

sporto universitetas, Kaunas, Lietuva 

 

VERTYBIŲ RAIŠKA PILIETIŠKUMO UGDYME. Virginija Gutienė, Kauno m. 

Greitoji medicinos pagalbos stotis, Kaunas, Lietuva. Doc.dr. Biruta Švagždienė. 

Lietuvos sporto universitetas, Kaunas, Lietuva 
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KULTŪROS IR SPORTO VADYBOS SPECIALISTŲ RENGIMAS ŠIANDIENINEI 

RINKAI. Algirdė Adomaitytė, Liveta Urbanavičiūtė, Birutė Petrošienė. Marijampolės 

kolegija,Marijampolės kolegija, Lietuva 

 
MARIJAMPOLIEČIŲ POŽIŪRIS Į SVEIKĄ MAISTĄ. Laura Glaveckaitė 
Karolina Vasiliauskaitė, Vida Jakštienė. Marijampolės kolegija, Marijampolė, Lietuva 

 

КУЛЬТУРОГЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
Доц. к .филол. н. Марина Будько, Мелитопольский государственный педагогический 

университет имени Богдана Хмельницкого, Мелитополь Украина; Доц. к .геол.-мин. 

н. Евгений Бортников,  Запорожский национальный университет, Запорожье, 

Украина 

 
САКРАЛЬНОСТЬ ПРИРОДЫ КАК ТУРИСТИЧЕСКИЙ РЕСУРС. Анастасия 

Бортникова. Мелитопольский государственный педагогический университет имени 

Богдана Хмельницкого, Мелитополь, Украина 

15.00-17.00 
DISCUSSION GROUP: Problems of Management and Technology  
Chairs: Doc. dr. Biruta Švagždienė, Antanas Ūsas, (314 a.) 

 
VADOVO IR DARBUOTOJO KOMPETENCIJOS LEMIANČIOS SĖKMINGĄ 

ĮMONĖS VEIKLĄ. Ingrida Čenkutė. Vilniaus universitetas  Kauno humanitarinis 

fakultetas, Kaunas,  Lietuva 

 
SLYPINČIŲ ŽINIŲ IŠREIŠKIMO ORGANIZACINĖS PRIELAIDOS. Vygintas 

Bakūnas,  Kauno technologijos universitetas, Kaunas, Lietuva; Andrius Lazauskas 

Lietuvos sporto universitetas, Kaunas, Lietuva 

 
DARBUOTOJŲ MOTYVACIJOS IR PILIETIŠKUMO TEORINĖS SĄSAJOS. 

Laima Sliesoraitienė, Lietuvos sporto universitetas, Kaunas, Lietuva; lekt. dr. Laima 

Jesevičiūtė-Ufartienė. Lietuvos sporto universitetas, Kaunas, Lietuva 

 
POŽIŪRĮ Į IMIGRACIJĄ FORMUOJANTYS EKONOMINIAI IR SOCIALINIAI-

KULTŪRINIAI VEIKSNIAI. Eglė Mažutaitytė. Vilniaus Universitetas Kauno 

Humanitarinis Fakultetas, Kaunas, Lietuva 

 
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ STRATEGIJOS FORMAVIMO NAUDA. 
Antanas Ūsas, prof. dr. Edmundas Jasinskas. Lietuvos sporto universitetas, Kaunas, 

Lietuva 

 
SMARTPHONE APPLICATION USE IN PHYSICAL ACTIVITY AND HEALTHY 

LIFESTYLE. Domantė Stirbytė,  lekt. dr. Artūras Simanavičius. Lietuvos sporto 

universitetas, Kaunas, Lietuva 

 
RIZIKOS IR PELNINGUMO ASPEKTAI AB „KLAIPĖDOS NAFTA“ VEIKLOJE. 
Gintaras Matusevičius, Virginija Giliuvienė,  Marijampolės kolegija, Marijampolė,  

Lietuva 

 
AUGALININKYSTĖS VERSLO RIZIKOS VERTINIMAS.  Rolandas Rakštys, doc. 

dr.  Jolita Greblikaitė. A.Stulginskio universitetas, Kaunas, Lietuva 

 
UAB „MANTINGA“ BANKROTO VERTINIMAS. Sandra Žinaitytė, Nijolė 

Gedvilienė. Marijampolės kolegija, Marijampolė, Lietuva 

 
LIETUVOS PIENO PRAMONĖS ĮMONIŲ PELNINGUMO RODIKLIŲ ANALIZĖ. 

Gabrielė Buržinskaitė, Rima Janulevičiūtė, Virginija Giliuvienė. Marijampolės kolegija, 

Marijampolė, Lietuva 

 
ASMENINĖS SAVYBĖS IR STUDIJŲ DALYKAI MARKETINGO IR PARDAVIMŲ 

VADYBININKO KOMPETENCIJŲ UGDYMO KONTEKSTE. Aušra Gabrevičienė, 

Birutė Petrošienė, Danguolė Šidlauskienė. Marijampolės kolegija, Marijampolė, Lietuva 

 
UGDYMO VEIKSNIŲ ĮTAKA SĖKMINGAM ASMENYBĖS FORMAVIMUI. Danė 

Papečkienė, Daiva Kalvaitienė, Marija Beržanskienė. Marijampolės kolegija, 

Marijampolė, Lietuva 

 
PROFESINĖS VEIKLOS PRAKTIKŲ VERTINIMAS STUDENTŲ POŽIŪRIU. 

Virginija Giliuvienė,  Nijolė Gedvilienė. Marijampolės kolegija,  Marijampolė, Lietuva 

 

КУЛЬТУРА МЕНЕДЖМЕНТА ТЕОРИТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ 

АСПЕКТ. Dоц др. Регина Андрюкайтене, Мариямпольская коллегия, Мариямполе, 

Литва; проф. др. Валентина Воронкова, Запорожская государственная инженерная 

академия, Запорожье, Украина; к.филос. н. доц. Марина Ажажа, Запорожская 

государственная инженерная академия, Запорожье, Украина 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ. Др. Ольга Кивлюк, Национальный педагогический университет имени М. 

П. Драгоманова, Киев, Украина 

 

MECHANISMS CREATING FOR DIAGNOSTICS OF THE RISK CONTRIBUTING 

FACTORS AND IMPLEMENTATION OF THE INNOVATIVE PROGRAMS OF 

HIGH TECHNOLOGY PRODUCTION DEVELOPMENT. Liubava Chernova, 

Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv, Ukraine 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КОНЦЕПЦИИ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В 

УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ЕВРОИНТЕГРАЦИИ. к.филос. н, доц. 

Виктория Мельник, Национальный педагогический университет имени 

М.П.Драгоманова, Киев, Украина 

 

ФИЛОСОФСКАЯ КУЛЬТУРА УЧИТЕЛЯ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ. 
Аспирант Светлана  Македонская, Запорожский национальный университет, 

Запорожье, Украина. 

 

SAUGOS NUO PSICHOLOGINIO SMURTO UŽTIKRINIMAS: SOCIALINIŲ 

ĮMONIŲ, Į DARBO RINKĄ INTEGRUOJANČIŲ PAŽEIDŽIAMAS VISUOMENĖS 

GRUPES, FUNKCIJOS. Doc.dr. Jolita Vveinhardt. Vytauto Didžiojo universitetas, 

Kaunas, Lietuva. 

 
NEAPIBRĖŽTUMAS, SOCIALINIS OSTRAKIZMAS IR MOBINGAS: 

ORGANIZACINĖS DEVIANTINIO DARBUOTOJŲ ELGESIO SĄLYGOS.  
Doc.dr. Jolita Vveinhardt. Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas, Lietuva. 

 
VERTYBIŲ SVARBOS VERTINIMO SKIRTUMAI SOCIODEMOGRAFINIŲ 

CHARAKTERISTIKŲ IR ORGANIZACIJOS TIPO POŽIŪRIAIS. Evelina 

Gulbovaitė, doc. dr. Jolita Vveinhardt, Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas, Lietuva. 

17.00-17.15 PLENARY SESSION: SUMMARY OF THE CONFERENCE(314 a.) 

 April 22nd, 2016  

10.00-13.00 
Conference Discussion (115 a.) 
Visit to the Museum of Marijampole College  
Excursions:  „Acquaintance to Kvietiškis“, „Acquaintance to Marijampole“ 
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ТЕМЫ И СПОСОБЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ В МАРКЕТИНГЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ 

ДЕСТИНАЦИЙ: АНАЛИЗ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДОВ ЛАТВИИ 

Е. Вознюк, Балтийская Международная академия, г. Рига (Латвия) 

 

Маркетинг представляет собой универсальный инструмент, который применяется для 

развития и продвижения различного типа продуктов: товаров и услуг, мероприятий, 

личностей, идей, территорий. Страны, регионы, города и туристические дестинации в 

современных условиях сталкиваются с необходимостью повышать свою 

конкурентоспособность для привлечения инвесторов, жителей, предприятий и посетителей. 

Территориальный маркетинг включает концепцию маркетинга туристической дестинации, в 

которой внимание концентрируется на внешних группах и создании привлекательности для 

посещения территории в туристических целях. 

В условиях высокой конкуренции, когда дестинации конкурируют на региональном, 

национальном и международном уровнях, разработать новые туристические продукты 

является недостаточным для привлечения туристов. Необходимо обеспечить посетителей не 

только основной информацией о преимуществах той или иной дестинации, но и сформировать 

определённую позицию, которая в сознании целевой аудитории будет способствовать 

осознанию отличительных черт дестинации и её предложения для туристов. 

Цель исследования заключается в определении основных тем позиционирования для 

туристической дестинации и анализа применяемых способов на примере городов Латвии. 

В рамках данного исследования рассматриваются основные положения и ключевые 

аспекты позиционирования как стратегии маркетинга туристической дестинации. На основе 

результатов мониторинга интернет-ресурсов автором определены наиболее рекомендуемые к 

посещению города Латвии и исследовано содержание транслируемых коммуникационных 

сообщений для выявления тем и способов позиционирования. 

В процессе исследования автором использованы теоретические и эмпирические методы, 

среди которых информативно-целевой анализ теоретических источников, метод 

сравнительного анализа и синтеза, мониторинг Интернет-ресурсов и контент-анализ.  

Успешное позиционирование позволяет отличать одну дестинацию от других на основе 

определённых преимуществ, востребованных посетителями. Развитие видов туризма, 

стремление предлагать на рынок новые туристические продукты способствует тому, что 

конкурировать на уровне дестинаций становится всё сложнее, особенно среди схожих между 

собой мест с точки зрения географического положения, климатических условий, культурно-

исторического наследия. 

Существуют разные подходы к классификации тематики позиционирования 

туристических дестинаций. Автор предлагает выделять виды позиционирования, опираясь, 

во-первых, на цель посещения, и во-вторых, на вид туризма. На основе наиболее развитого, 

или перспективного для развития вида туризма дестинация может конкретизировать 

преимущества, привлекательные с точки зрения целевой аудитории, и использовать их для 

позиционирования своего предложения и формирования определённого представления в 

восприятии туристов. 

Для отбора наиболее популярных и рекомендуемых к посещению мест Латвии  

использован мониторинг таких Интернет-ресурсов как Latvia.travel (официальный 

туристический портал), meeting.lv (Официальный портал – гид по Латвии), lonelyplanet.com 

(официальный портал известного издательства путеводителей), tripadviser.com (крупнейший 

сайт для путешественников и туристическое сообщество). 

Анализируя информацию, размещённую на данных сайтах, среди отобранных наиболее 

популярных дестинаций автором составлен рейтинг на основе наличия упоминания и позиции 

в списке на каждом из ресурсов. Изначально столица Латвии – Рига, не участвовала в данном 
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рейтинге по двум причинам. Во-первых, достопримечательности Риги, бесспорно, занимают 

лидирующие строчки в рейтингах всех названных ресурсов; во-вторых, автор считает, что в 

рамках данного исследования нецелесообразно проводить сравнение позиционирования такой 

известной на международном уровне дестинации как Рига и других, небольших городов, 

которые в большей степени ориентированы на соседние страны и внутренний, 

межрегиональный туризм.  Также автором не учитывались упоминания конкретных объектов 

– природных парков, замков или дворцов.  

Анализируя информацию, размещённую на данных ресурсах, было выявлено 

упоминание 40 туристических дестинаций. На основе проведённой оценки и суммирования 

результатов по упоминаемости дестинации сгруппированы в 4 группы в зависимости от 

набранного количества баллов: «лидеры», «успешные претенденты», «устойчивые 

последователи», «неустойчивое положение». Названия групп сформулированы на основе 

широко применяемой методологии  оценки  конкурентоспособности предприятий и 

интерпретации результатов на основе сравнения итогового результата в процентном 

соотношении от максимально набранной суммы баллов. В группе «лидеров» - Юрмала, 

Лиепая, Вентспилс; в группе «успешных претендентов» - Кулдига, Цесис, Сигулда и 

Даугавпилс. 

Второй этап исследования (анализ содержания коммуникации наиболее популярных 

дестинаций Латвии) позволил определить, насколько эффективно используется концепция 

позиционирования для формирования идентичности и определённой позиции в восприятии 

целевой аудитории.  

Анализ идентифицирующих символов, логотипа, используемого слогана, ключевых 

позиционируемых преимуществ посредством визуальной коммуникации и предоставляемых 

описательных характеристик показал наличие ряда несоответствий, использование 

стандартных клише и присутствие ряда других недоработок с точки зрения концепции 

маркетинга и позиционирования, что не способствует формированию чёткой и стабильной 

позиции дестинации, а также её дифференциации на фоне конкурирующих за внимание 

потенциальных посетителей городов. 

 

 AGROTOURISM AND RURAL TOURISM: A CHALLENGE  OF MULTIFUNCTIONAL 

APPROACH OF THE FARM TO IMPROVE THE NET INCOME AND CASH FLOW  

 

A. Ciani, University of Perugia, Perugia, Italy  

D. Caruso, University of Foggia, Foggia, Italy  

 

The agriculture sector as common good coming from mono-functional to the multi-

functionality. The territory is the physical substrate, economic, social, historical and cultural on which 

innovative activities, such as rural tourism and agrotourism found, at the end of the last century, a 

development spread throughout the world. Climate change, the processes of urbanization continues 

with the abandonment of many areas from the rural population, agricultural production processes 

directed towards the large scale, the difficulty of direct intervention in the maintenance of the land by 

public bodies, could gradually but surely, to reduce the function as "fuel" for the initiation and 

development of integrated and sustainable. Possibility of valorise agricultural holdings through the 

diversification and integration and enlarge the multi-functionality  of their activities, which interacts 

with the local resources, thus allowing to increase the services offered, as well as to achieve new 

consumers. In this way the paper show in concrete several example and scheme that will driving 

toward a Green Virtuous Territory Circuit concerning the best practice of the Sustainable 

Management and Promotion of Territory (SMTP) and we can said that the multifunctionality 

represent a challenge and an opportunity to increase net  income and cash flow level in the farms. 

Key words: Sustainable Development, Territory Management, Tradi-Ovation, ICT, New 

Paradigms, Rural Tourism, Agrotourism, Multifunctionality. 
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КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД В ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ИНДУСТРИИ ДЕЛОВЫХ ВСТРЕЧ 

E. Vassilieva, Saint-Petersburg State University of Economics, Saint-Petersburg, Russia  

 

В современном мире специалисты в сфере индустрии деловых встреч являются 

важнейшим звеном в многоуровневой системе управления социально-культурными 

процессами. MICE мероприятия, в свою очередь, становятся неотъемлемой частью 

национальной и международной торговой, производственной, научно-образовательной и 

культурной деятельности.   

Подготовка специалистов для индустрии деловых встреч давно вошла в перечень 

профильных направлений для вузов США и Европы на уровне бизнес и академического 

образования.  

В России индустрия деловых встреч испытывает кадровый дефицит, еще не 

сформирована система подготовки специалистов, образовательные программы высшего 

образования не удовлетворяют потребностей практиков, а программы бизнес-образования 

направлены на обеспечение только насущных нужд рынка в подготовке специалистов-

исполнителей интенсивно развивающейся новой отрасли экономики, какой является 

индустрия встреч, но на уровне актуальных потребностей профессионального сообщества в 

индустрии деловых встреч назрела необходимость разработки нормативной базы, 

регламентирующей профессиональную деятельность, которыми являются профессиональные 

стандарты.  

Профессиональный стандарт как инструмент для гармонизации взаимоотношения 

системы образования и рынка труда активно используется в США и Европе.  На базе 

профессиональных стандартов формируются образовательные стандарты, на основе 

последних вузами разрабатываются необходимые образовательные программы. В России 

профессиональные стандарты стали разрабатываться в 2013 году. Однако не все направления 

экономической деятельности представлены профессиональными стандартами на 

национальном уровне, в их числе индустрия деловых встреч. Общепринятых 

профессиональным сообществом профессиональных стандартов в европейских странах также 

не существует. Профессиональные стандарты для индустрии деловых встреч в Европе 

разрабатываются профессиональными сообществами на уровне регионов, многие 

профессиональные сообщества индустрии деловых встреч Европы работают по 

профессиональным стандартам общественно-профессиональной организации MPI (Meeting 

Planers Industry) США. В России и США подходы и методы разработки профессиональных 

стандартов сегодня различны. В России и ряде стран Европы, а также в Японии, Австралии 

сегодня активизировалось движение от локальных корпоративных систем стандартов к 

формированию общенациональной системы квалифмкаций. В США по-прежнему отдается 

предпочтение корпоративным профессиональным стандартам, наличие которых 

рассматривается как один из показателей конкурентоспособности отрасли.  

Профессиональные стандарты индустрии деловых встреч MPI представляют собой 

локальные корпоративные стандарты, разработанные в период стагнации экономики США в 

1980-е годы для новой индустрии, задачей которой было дать импульс в развитие 

депрессивных регионов страны. Поэтому опыт США в данном случае является интересным 

для России. Вместе с тем, в США индустрия деловых встреч уже сформирована, в России на 

современном этапе можно говорить о формировании индустрии встреч только в отдельных 

крупных городах, таких как Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Екатеринбург, поэтому не все 

направления профессиональной деятельности, представленные в справочнике MPI, сегодня 

актуальны для России.  Однако, учитывая универсальные возможности индустрии деловых 

встреч в развитии экономического и культурного потенциала депрессивных регионов, о 
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которых уже говорилось в 2-ой главе настоящего исследования, специалисты индустрии 

встреч могут быть широко востребованы уже сейчас в ряде регионов России. В связи с этим, 

целесообразно разработать корпоративные профессиональные стандарты для индустрии 

деловых встреч в России на региональном уровне, как это предпринял Санкт-Петербург и ряд 

регионов Великобритании. В 2014 году в Санкт-Петербурге был организован конгрессно-

выставочный кластер, который объединил предприятия индустрии деловых встреч с целью 

повышения конкурентоспособности региона на российском и международном рынке MICE 

услуг. В процессе реализации программы развития кластера в период 2014-2016 гг. 

разработаны региональные корпоративные профессиональные стандарты и кластерная модель 

многоуровневого непрерывного образования для индустрии деловых встреч. Региональные 

корпоративные профессиональные стандарты создавались с учетом принятой в 

Министерством труда РФ методики разработки национальных профессиональных стандартов 

и международного опыта разработки профессиональных стандартов для индустрии деловых 

встреч, они включают шесть уровней квалификации. Данные профессиональные стандарты 

станут основой для разработки образовательных программ бизнес-образования, 

дополнительного образования, повышения квалификации, а также бакалаврских и 

магистерских программ в системе   многоуровневого непрерывного образования в рамках 

кластера для индустрии деловых встреч (МНОК). В качестве основных положительных 

аспектов развития образования для индустрии деловых встреч в рамках конгрессно-

выставочного кластера Санкт-Петербурга можно отметить следующее: 

 расширение направлений и специализаций подготовки кадров для новой 

приоритетной в регионе индустрии; 

 повышение заинтересованности и активности членов кластера в разработке и 

реализации программ базового и дополнительного профессионального образования, а также 

рост уровня и интенсивности использования программ дополнительного профессионального 

образования членами кластера в интересах повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки своих сотрудников; 

 повышение качества подготовки и уровня компетентности выпускников вуза 

благодаря вовлечению практиков в процесс преподавания и увеличения числа мест для 

проведения студенческих практик, а также внедрению проектного обучения (бизнес-

инкубатор); 

 повышение статистики трудоустройства выпускников по специальности, в первую 

очередь в рамках кластерного партнерства. 
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This author's practice is part of performing the tasks of SRW of the Ministry of Education and 

Science "Formation of mechanisms of civilizational development of modern socium in a global 

dimension» (0111U010481), which will be used for preparing management regional development 

programs, particularly in determining the ways and trends of social development in the conditions of 

globalization, which allows to expand the means and methods of implementing economic, political 

and social reforms in the country to comply with general civilizational standards. The main provisions 

of scientific results form the theoretical and methodological basis of studying modern anthropological 

dimensions of the human being in European philosophy. 
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Definition of unsolved aspects of a general problem, the paper deals with. Problem 

situation. 

In the context of philosophical and anthropological dimensions, emphasis is shifted to human 

ontology, in which doctrine of the meaning of human life and the possibilities of its comprehension, 

in particular by examining the conflictness of human world-attitude and self-creation is central. 

Through the anthropological principle, an attempt to explain the man himself and the surrounding 

world, comprehend the man and the surrounding world, understand the man as a unique phenomenon, 

as the creator of history and culture is made. Fundamental questions of philosophical and 

anthropological discourse - the attitude of man to the world and the world to man: what is the world 

we live in? what is man's place in this world? what is the man himself and what is the nature of his 

consciousness? 

Methodological and general scientific significance. 

Methodological and general scientific significance of receptions of anthropological 

dimensions of human existence in European philosophy creates conditions for forming a new format 

of European philosophy, which can be defined as a system of worldviews, based on the true 

foundations of human freedom. Receptions of anthropological dimensions of human existence 

necessitate overcoming entropic processes that interpret the conditions of creating human society, in 

which imperatives of human society must be implemented, and the conditions for forming a strategy 

of social progress must be created. 

Analysis of the patterns of forming the anthropological paradigm of human dimensioni as the 

basis of European philosophy is oriented toward humanistic factor: a) increasing the level of 

economic development in the context of building a social-democratic state with a mixed economy; 

b) development of the constitutional state; c) the systematic improvement of legislation and forms of 

its presentation; d) formation of civil society and its institutions; e) formation and development of 

social responsibility in the sphere of public administration. Anthropological doctrine deduces its 

understanding of man and the surrounding reality from the human being and through it. 

of politics, government, management, centered around the "man as the measure of all things". 

1. To fulfill all tasks of concept of human dimension as the anthropological basis of humanistic 

management, it is necessary to form the elite of humanitarian managers, exercise social and 

humanitarian policy by forming the key objectives of humanitarian management activity in human 

dimensional direction: a) notional (semiotic); b) personal growth and activity self-determination 

(anthropological); c) spatial; d) strategic thinking and political action. 

2. Promote development of human dimensional outlook of humanitarian managers and 

development of human dimensional technologies, which are a set of scientifically grounded methods 

and special techniques of indirect impact on society through the management of social human 

behavior. 

3. Promote modernization of human dimensional European space of Ukraine, which requires: 

establishing a modern human dimensional culture of public management; full integration of Ukraine 

into the information space; strengthening the Ukraine's presence in the global humanitarian space. 

Human dimension comes from the fact that reserves of humanistic development of economics, 

politics and culture are to be found in man himself, the development of his consciousness and spiritual 

capital. Without the development of anthropological capital, further development and improvement 

of society become impossible. The most important resource of human dimension appears 

intensification of anthropological capital and human existence. Anthropological principles of 

human dimension are terms of saving human, natural, social and political resources. In its substantive 

characteristics, concept of human dimension includes theoretical and conceptual grounding of 

"typical" tasks of humanization of politics, economy, ecology, social policy, science, education and 

culture. 

The acquired knowledge may be useful for solving anthropological problems of humanistic 

management. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА СПОРТА И ЕЕ ВЛИЯНИЯ НА 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ГЛОБАЛЬНОЙ 

СПОРТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

В. Билогур, Мелитопольский государственный педагогический университета имени 

Богдана Хмельницкого, Мелитополь, Украина 

 

Менеджмент спорта как управленческая практика, дисциплина и научное направление 

включает анализ теоретико-методологических оснований функций спорта в контексте 

гуманистических измерений, нацеленных на самореализацию личности-спортсмена. 

Менеджмент спорта приделяет большое внимание анализу управленческой деятельности, 

мотивации спортсменов, отношений в спортивном коллективе, а также социальных 

взамоотношений и групповых спортивных интересов, которые характериризуют спортивный 

коллектив как единый социальный организм, в котором проявляется социоактивность 

субъектов управленческого процесса. Менеджмент спорта как управленческую практику 

следует соотнести с: 1) формированием менеджмента спорта; 2)  развитием спортивных 

движений в эпоху глобализации; 3) формированием спортивных отношений и концепции 

менеджмента спорта; 4) изучением  научного бихевиоризма, который изучает мотивацию 

спортсменов; 5) формированием глобальной спортивной культуры. Концецпия менеджмента 

спорта  включает изучение диагностики проблем спорта в современных условиях, 

необходимых для преодоления негативных тенденций в сфере спорта и формирования 

концепции менеджмента спорта как выражения искусства возможного в сфере глобальной 

спортивной культуры. В центре концепции менеджмента спорта – развитие спорта, 

формирование спортивного человека, который желает достичь успехов, со всеми его 

потребностями и интересами, действиями и мотивационными факторами [1]. 

Спортивный менеджмент, как интеркультурный феномен условий глобализации 

представляет собой культурный маркер и культурную мегасистему спорта, концепция 

которого базируется на гуманистических тенденциях развития спорта, реализации спортом 

культурологических функций. В основе концепции менеджмента спорта формирование  

спортивных отношений  на основе культуры и в культуре, которая есть основой 

идентификации спортсменов, так как именно спортсмены  представляют собой особенный  

культурный слой общества, который выступает аттрактором, который притягивает 

спортсменов всего мира, ибо формирует особенную спортивную глобальную культуру, 

которая должна объединить  все человечество.  Концепция менеджмента спорта как теория и 

практика искусства возможного направлена на преодоление тех деструктивных процессов, 

которые имеют место в сфере спорта, и включает переход к цивилизованным условиям спорта 

как нового способа спортивной дятельности, в основе которой соединяются физические и  
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духовные возможности человека, осознание новой роли спортсмена как носителя 

общецивилизационных ценностей человечества, которые есть основанием формирования 

глобальной спортивной культуры. Концепция менеджмента спорта  включает изучение 

диагностики проблем спорта в современных условиях, необходимых для преодоления 

негативных тенденций в сфере спорта и формирования концепции менеджмента спорта как 

выражения искусства возможного в сфере спортивной деятельности. 
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Annotation. The culture and education are viewed as areas through which the process of the 

personality’s full development and formation takes place. This is the way how the human being, who 

is capable for the implementation and development of the experience accumulated by the mankind, 

is formed. 

The article proves the fact education envolves a person in the system of socially significant 

values, it forms the universal behavioral patterns and promotes the assimilation of human values. 

Taking into account the personality’s requests and social factors, it is extremely important for the 

modern education to find optimal conditions for the harmonization of relations between the individual 

and society, man and nature. This harmonization promotes the emergence and development of all 

physical and spiritual powers of the human being. Mentioned above features activate a new type of 

world perception and system of values, which are impossible without understanding the ways of the 

modern man’s spiritual culture. 

We consider spirituality a certain level of the hierarchy of values of human’s attitudes toward 

the world. The growing importance of the spiritual sphere and the intensive development of public 

areas are determined by the intensification of science and industry. The attention is drawn to the fact 

that it is the spirituality which directs a person to self-perfection and self-realization as a free 

disclosure of the personality in the process of the multi-faceted activity. 

It is proved that the issue of personality’s spiritual and moral development has become 

increasingly important. It should be said that personality, which gradually reaches the spiritual and 

moral perfection, has a significant influence on the socio-cultural space structuring. It leaves a 

creative heritage for future generations, changes the reality of the modern educational space. The 

establishment of spiritual personality presupposes the realization of his spiritual and moral 

development, which is related to the human’s perception of the emotions, feelings and thoughts of 

others, understanding their inner world, taking into account temporal changes and development of 

the ability to understand and convey the emotional and spiritual experience. 

Research relevance. Culture is a certain set of values, characteristics, standards, norms, 

knowledge, things, which characterize the cultural state. Culture ensures the involvement of the 

personality in the "human" sphere and promotes his internalization. It has to be said that the content 

of culture accumulates the development of the personality as a whole and at the same time promotes 

his individual characteristic features. When we consider the nature and content of harmonization of 

modern socio-cultural space, it is important to update its human, cultural and creative functions, as 
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the person doesn’t only live in the world of culture and acquires it, but also creates and produces this 

culture. 

Values and cultural norms, art, morality, and all the achievements of the spiritual sphere create 

the atmosphere of the human being’s openness, which promotes cultural genesis. Culture, which is 

related to the ability to see and the ability to be limited in one’s needs, actualizes the assessment of 

cultural phenomena. As a result it highlights the phenomenon of values. On the level of general 

scientific methodological guidelines special attention should be paid to axiologically-

anthropologically centered culture, which correlates with the interests of free development of the 

personality as a whole.  Its content deals with person’s relationship with nature and other people, 

forms of social life organization, etc. 

Recent researches analysis. The issue of spiritual and moral development of the personality 

is researched in different aspects of philosophical knowledge. In the works of A. Bergson, M. Buber, 

M. Weber, E. Husserl, V. Dilthey, S. Kierkegaard, F. Nietzsche, B. Russell, P. Ricoeur, J.-P. Sartre, 

P. Teilhard de Chardin, E. Fromm, M. Heidegger the phenomenon of spirituality is not only rethought 

critically, but also the features of its manifestation in the society are researched. It goes without saying 

that the consideration of spirituality through the human being’s outlook and spiritual world, which is 

presented in the works of E. Babosov, L. Dorogov, V. Orlov, B. Safonov, V. Nemirovsky, is also 

sufficient enough. 

Aim of the research is to validate the relevance of moral and spiritual development of the 

personality in modern educational space. 

Conclusions. Thus, the problem of spiritual and moral development of the personality has 

become increasingly important, because a person, who gradually achieves spiritual and moral 

perfection, has a significant influence on the structuring of socio-cultural space, leaves creative 

heritage for future generations. It is reflected in the historical descriptions of the cultural and 

educational reality. It changes the reality of modern educational space and predicts its future. 

Within the limits of this orientation for the future a specific role is given to the formation of 

spirituality, as it directs the person to improve his inner human qualities, mental and spiritual features. 

It is out of the question that modern socio-cultural space requires the creation of certain conditions 

for personal development in which it will be possible to reveal the processes of formation of 

knowledge of intangible cultural heritage and its connection to the spiritual experience, cultural 

practices, social processes and development of personality’s spirituality. 
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Tourism is the result of dynamism of modern age and technological development 

postindustrial period. The author is discovered conflicting essence of tourism, influence of Internet-

technologies and culture. Tourism it’s a phenomenon of cross-cultural communication. It’s difficult 

and contradictory phenomenon. Tourism is a complex social, cultural and economic phenomenon 

which affected factors — economic, social, political, cultural, and demographic. The purpose of 

tourism as a spiritual process of self-affirmation is to support the inherent process their socio-cultural 

self-assertion. Tourism is a "force field" experiences of human and spiritual growth. Individual 

countries are trying to create a sector of the economy is tourism, which is of great importance for 

profit in the context of the information society and cultural globalization. 

Выделяются следующие виды туризма: 1) рекреационный, познавательный или 

научный, деловой; 2) по характеру организации – индивидуальный, групповой, 

организованный и самодеятельный (неорганизованный); 3) по интенсивности туристических 

путевок – постоянный и сезонный ; 4) по длительности – кратковременный или 

долговременный; 5) по использованию транспортных средств передвиджения – личного 

транспорта, общественного транспорта, аредованного транспорта, караванный туризм, 

морской или речной круизы; 6) инклюзив-тур на основе специально разработанных инклюзив-

тарифов; 7) пекидж –тур как полный комплекс услуг, который организовывается в 

соответствии с рекламными компаниями. Структура этих туров в значительной мере 

варьируется в зависимости от страны, состояния туристической отрасли,  покупательной 

способности граждан, ассортимента и качества предлагаемых услуг.  

Под туристической индустрией понимается совокупность производственных, 

транспортных и торговых производств, которые вырабатывают и реализуют туристические 

усулуги и товары туристического сервиса. В современную эпоху туризм как 

культуросозидающая сила и культурный конструкт информационного общества и культурной 

глобализации есть результатом длительной эволюции туризма, который выступает 

инстурментом диалога культур и цивилизаций. Туризм выступает инстурментом, который 

способствует формированию культурного самосознания индивидов, служит формой 

культивирования свободного времени и досуга, способствуя увеличивающимся возможностям 

человека к своей самореализации, реализации права на отдых. Социальный туризм, который 

наиболее полно соответствует Целям тысячелетия ООН должен стать приоритетным в 

национальном туристическом развитии. В то же время следует учитывать риски, которые 

могут возникать вследствие реализации проектов туристического сервиса в условиях  

глоблизации: 1) макроэкономические риски, связанные с возможностью ухудшения и 

внешней конъюнктуры, снижения темпов экономики, уровня инвестиционной активности, 

высокой инфляцией, кризисом банковской системы; 2) финансовые риски, связанные с 

возникновением бюджетного дефицита и недостаточным уровнем бюджетного 

финансирования; 3) техногенные и экологические риски, связанные с глобальным изменением   

климата, технологическими и экологическими катастрофами, техногенными рисками; 4) 

геополитические риски, на которые влияет вся политическая ситуация страны, военные и 

террористические действия, которые угрожают сегодня всему человечству; 5) международные 

риски, в основе которых развитие междуднародных отношений с той или иной страной. 

Туризм как экспортоориентированная сфера представляет большую стабильность по 

сравнению с другими отраслями и даже в условиях неопределенности и  риска.  
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Выводы 

В связи с этим необходимо разработать предложения по развитию туризма в 

условиях информационного общества и глобализации: 

1. Активно усовершенствовать туристичесоке законодательство, которое 

представляет правовую основу обеспечения и урегулирования туристической отрасли и 

создания достойных условий жизни людей в тех или иных странах. 

2. Принимать законодательные инициативы, которые направлены на внесение 

концептуальных изменений в законодательные акты, которые обеспечивают приоритет 

реальным производителям туристических услуг. 

3. Способствовать развитию туроператосрской деятельности на уровне 

государственных структур, которая есть посредником в развитии туризма и направлена на 

развитие туристической отрасли в целом. 

4.  Стимулировать частную инициативу местных конкурентоспособных 

туристических фирм, которые функционируют на рыночной основе, и учитывать ее при 

разработке общенациональной стратегии для туристического сектора национальной 

экономики. 

5. Приделять особое внимание повышению роли безопасности туризма как самой 

важной проболемы его надежности, обеспечения качества и безопсаного туристического 

процесса на территории каждого государства. 

6. Содействовать развитию научного дискурса туризма и более активного 

привлечения мирового научного потенциала для решения проблем туризма, содействовать 

интеграции международного научно-туристического потенциала в образовательную 

деятельность, объединения ученых, занимающихся проблемами туризма, в научное 

сообщество  и выхода украинских ученых на международную арену и их включения в 

международные научные сообщества согласно научных интереров. 

7. Содействовать активизации и разнообразию форм взаимодействия бизнес-

структур, государства и общественных организаций и объединений в сфере туризма как 

развития новой тенденции туризма ХХІ века, расширения практики проведения форумов, 

круглых столов и конференций по разнообразным проблемам туризма, которые требуют 

осмысления в условиях  культурной глобализации и кросскультурного анализа сложных 

проблем экобезопасного и надежного туризма. 

8. Способствовать усилению социальной направленности туризма, доступного всем 

слоям населения, изучать опыт  стран, которые активно занимаются туризмом, а научному 

сообществу разрабатывать новые концепции развития социального туризма, который должен 

стать движущей силой процветания государств и научных сообществ, формой консолидации 

государств и ученых на основе научного взаимодействия ученых. 
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EKSKURSIJOS VADOVAS YRA LYDERIS AR VADOVAS? 

T. Šileika, B. Švagždienė,  Lietuvos sporto universitetas, Kaunas Lietuva 

 

Lyderystė gali būti apibūdinta kaip procesas, kurio metu asmuo daro įtaką, motyvuoja bei nustato 

kryptis kitiems asmenims siekiant bendro ar asmeninio tikslo (Gaiter, 2013). Lawson (2014) 

supratimu, lyderystė- tai kiekvienai organizacijai gyvybingai reikalingas veiksnys, padedantis 

pastarajai pasiekti išsikeltus tikslus. Pasak Teresa & Ligia (2015) lyderystė yra gebėjimas suburti bei 
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nuvesti grupę asmenų iki bendro tikslo juos motyvuojant, skatinant bei ugdant kiekvieno asmens 

individualias stiprybes, užsitikrinant jų pagarbą bei ištikimybę. Tai taip pat suvokiama kaip tam tikra 

galios ir įtakos forma, nurodanti aiškius tikslus, jų siekimo planą bei padedanti jų siekti net ir 

sunkiausiais momentais. 

Kyla klausimas: kas yra lyderis? Ar kiekvienas žmogus gali būti lyderiu? Kokios savybės 

reikalingos lyderiui? Ar ekskursijos vadovas yra lyderis ar tik vadovas? Lyderiu gimstama ar 

tampama? Pasak Gaiter (2013), lyderis- tai asmuo, turintis neeilinių gabumų, išsiskiriantis iš kitų 

asmenų savo bendravimo įgūdžiais, pasitikėjimu, gebėjimu suburti žmones siekti vieno tikslo tiek 

darbe, tiek gyvenime, turintis aiškią gyvenimo viziją bei nebijantis patirti pralaimėjimo. Witzel 

(2012), lyderį apibūdina kaip žmogų, mokantį ir gebantį pasinaudoti turimomis žiniomis ir vaizduote, 

pasitikintį savimi, mokantį savo asmeninius jausmus atidėti į šalį vardan įmonės gerovės, gebantį 

palaikyti tvarką bei kontrolę ir pasitikintį savo pavaldiniais. Graham ir kt. (2013) lyderiu laiko žmogų, 

kuris savo charizma ir gebėjimu įkvėpti kitus asmenis padeda jiems ir sau siekti karjeros. Lyderiai 

yra žmonės, palaikantys tarpusavio pasitikėjimą, mokantys valdyti situaciją bei įkvėpti kitus žmones 

(Asencio & Mujkic, 2016). Pasak Luo & Liu (2014), tai žmogus, sugebantis prisitaikyti prie nuolatos 

kintančių sąlygų, gebėti įkvėpti kitus ir mokėti keisti savo lyderystės stilių. 

Tyrimo problema- kaip yra vertinama ekskursijos vadovo lyderystė turizmo paslaugos 

kontekste? 

Tyrimo tikslas - įvertinti ekskursijos vadovo lyderystę turizmo paslaugos kontekste. 

Uždaviniai: 

1. Atskleisti lyderystės teorinę sampratą. 

2. Pristatyti ekskursijos vadovo vaidmenį turizmo paslaugoje. 

Metodai: Literatūros analizė. 

Verta paminėti, jog nebūtinai kiekvienas vadovas remsis vien vadovavimo, o ne lyderystės 

principais. Labai nedaug asmenų turi tiek vadovavimo, tiek lyderystės įgūdžių. Kita nenuginčijama 

tiesa yra ta, jog visi lyderiai yra vadovai, tačiau ne visi vadovai yra lyderiai (Laksham, 2006). 

Nepaisant paminėtų skirtumų, tiek lyderis tiek vadovas privalo pasižymėti panašiomis asmeninėmis 

savybėmis, tokiomis kaip pasitikėjimas savimi, drąsa, ryžtingumas, kryptingumas į tikslus. Geri 

bendravimo įgūdžiai, organizuotumas, atsakomybė, emocijų valdymas, žmogiškųjų išteklių valdymas 

taip pat svarbu tiek lyderystei, tiek vadovavimui (Šimanskienė ir Župerkienė, 2013). Buck (2014), 

teigia, jog vadovas, turintis tiek vadovo, tiek lyderio savybių yra naudingiausias įmonei, nes sugeba 

įkvėpti, motyvuoti personalą, sukurti viziją, tačiau esant situacijai, gali remtis vadovo savybėmis, 

kaip nuoseklus darbuotojų kontroliavimas. Tai yra pakankamai naudinga atliekant trumpalaikes 

užduotis, reikalaujančias tikslumo bei greitų rezultatų. Pasak Šilingienės (2011), tiek vadovams, tiek 

kitiems personalo nariams būtina ugdyti lyderio ir vadovo kompetencijas, nes siekiant ilgalaikių 

karjeros bei asmeninių  tikslų prireikia tiek lyderystės, tiek vadovavimo kompetencijų. Sunku būtų 

atrasti žmogų, kuris nebūtų dalyvavęs ekskursijoje bei klausęsis įdomiausių, netikėtų ir įsimintinų 

istorijų, kurias pasakojo ekskursijos vadovas arba kitaip tariant gidas. Pasak Weiler ir Black (2015), 

ekskursijos vadovas- tai asmuo, dažniausiai profesionalas, sukaupęs nemažą žinių bei keliavimo 

patirtį, kuris vedžioja žmones po lankomas turistines vietas, istorinius paminklus, muziejus, gamtą ir 

įdomiu būdu atskleidžia minėtų objektų istoriją, legendą bei kitus įdomius faktus. Aukland (2015), 

ekskursijos vadovą apibūdina kaip nepriklausomai dirbantį asmenį, teikiantį informaciją apie 

šventyklas, gamtinio bei kultūrinio turizmo objektus, bei jį įvardija kaip tarpininką tarp komercijos ir 

religijos. Ekskursijos vadovas taip pat gali būti įvardytas kaip tarpininkas tarp turisto, asmens, kuris 

naudojasi jo paslaugomis, ir turizmo paslaugos bei turintis užduotį padėti turistams suprasti visų 

lankomų turistinių objektų prasmę, istoriją (Curtin, 2010). Gavino ir kt. (2010), ekskursijos vadovą 

laiko asmeniu, kuris yra tarpininkas tarp kelionių organizatoriaus ir kliento, asmeniu, kuris nebūtinai 

privalo turėti atitinkamą kvalifikaciją, tačiau tai yra asmuo, atsakingas už išskirtinės turistinės, 

istorinės informacijos teikimą ekskursantams. Modlin ir kt. (2011), ekskursijos vadovą įvardija kaip 

žmogų, atsakingą už svarbios istorinės, turistinės informacijos perteikimą ekskursantams, taip pat 

atsakingą už įtakos darymą pastariesiems, su tikslu pakeisti ekskursantų požiūrį į lankomas vietas, 

istoriją, turizmą, keliones bei atskleisti jų svarba visuomenei. Taip pat ekskursijos vadovas gali būti 
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suprantamas kaip jungtis tarp turisto ir lankomo objekto, kuri panaikina visus kultūrinius skirtumus, 

kalbos barjerą ir suteikia didesnę tikimybę mėgautis kelione (Lin ir kt., 2014). Huang & Weiler 

(2010), ekskursijos vadovą mato kaip asmenį, kuris yra pavyzdys kitiems, galintį daryti įtaką 

ekskursantams bei priversti juos pamilti gamtą, labiau stengtis saugoti aplinką. Ekskursijos vadovas 

yra tarsi mokytojas, pateikiantis informaciją įdomesniu, ekskursantams lengvai įsimenamu būdu, tai 

žmogus, kuris savo pavyzdžiu gali daryti įtaką ekskursantams, priversdamas juos iš naujo atrasti bei 

pamilti gamtinius bei kultūrinius turistinius objektus. 

 

 

KULTŪRINIO TURIZMO VYSTYMO SVARBA LIETUVOJE  

K. Aleknavičiūtė, D. Komskienė,  Lietuvos sporto universitetas, Kaunas, Lietuva. 

 

Aktualumas. Šiomis dienomis gyvenant globalizacijos pasaulyje, tarpusavyje sąveikauja 

šimtai įvairių valstybių kultūrų. Joms nuolat persipinant, vis labiau pasigendama autentiškumo, todėl 

masinėje turizmo industrijoje iškyla kultūrinio turizmo vaidmuo, kuris šiandieniniame globalizacijos 

pasaulyje yra vienas sparčiausiai augančių ir besivystančių turizmo sektorių (Richards, 2010). 

Kultūrinis turizmas, kaip neatsiejama šiuolaikinės tvarios politikos dalis, skatina regionų kultūros 

plėtojimą, tradicijų puoselėjimą, inovatyvių požiūrių įgyvendinimą (Repšienė, 2011). Tai turėtų būti 

ypač aktualu Lietuvai, garsėjančiai savo istorine praeitimi, išlikusiu gausiu kultūriniu paveldu bei 

įspūdinga natūralia gamta. Šios esminės Lietuvos ypatybės suteikia visas galimybes kultūrino turizmo 

vystymui Lietuvoje,  taip efektyviai plečiant turizmo rinką ir pritraukiant Lietuvos visuomenės bei 

užsienio turistų lėšas.  

Darbo tikslas - atskleisti kultūrinio turizmo vystymo svarbą Lietuvoje.  

Tyrimo metodai - mokslinės literatūros analizė, lyginamoji analizė. 

Tyrimo rezultatai ir aptarimas. 
1.Kultūrinio turizmo samprata kito priklausomai nuo laikmečio ir globalizacijos procesų. 

Daugelis mokslininkų pateikia skirtingus kultūrinio turizmo apibrėžimus, tačiau labiausiai paplitęs ir 

priimtinas apibūdina kultūrinį turizmą kaip „kelionę, siekiant pažinti kultūrinę aplinką, įskaitant 

kraštovaizdžius, vaizduojamąjį ir scenos menus, išskirti vietinį gyvenimo būdą, vertybes, tradicijas, 

įvykius bei kitus kūrybinių ir kultūrinių pokyčių procesus.“  

2.2014 metų turizmo departamento duomenimis, į Lietuvą atvykusių turistų kelionių išlaidos 

kultūriniam turizmui sudarė 5,6proc. bendrų išlaidų. To pasekoje, kultūra ir laisvalaikis užėmė tik 

šeštą vietą tarp kitų teikiamų paslaugų rūšių. Atlikus mokslinės literatūros analizę bei remiantis 

ankstesniais tyrimais paaiškėjo, kad nors užsienio turistai vertina Lietuvos kultūrinį paveldą 

palankiai, tačiau pastebimas kultūrinių paslaugų sudėtingas prieinamumas vartotojams.  

3.Kultūrinio turizmo vystymo teikiama nauda pasireiškia per ekonominius, socialinius, vietos 

įvaizdžio formavimo veiksnius. Tai naudinga valstybės ekonomikai, nes tiesioginės įplaukos pasiekia 

valstybės biudžetą bei privatų sektorių, o gautos pajamos investuojamos į turizmo infrastruktūros 

gerinimą. Kultūrinio turizmo plėtra svarbi visuomenei dėl papildomai sukuriamų darbo vietų bei 

vietinio užimtumo didinimo. Nepaisant to, kultūra padeda reprezentuoti šalį pasauliui, sukuriant 

teigiamą įvaizdį.   
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TOURISM AS AN INTENSIFIER OF NATIONAL ECONOMY 

Y. Popova, Baltic International Academy, Transport and Telecommunication Institute Riga, 

Latvia 
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The paper considers tourism as an industry of national economy. Moreover, it is the industry 

capable of facilitating the processes of economic development of the country. Therefore, the goal of 

this paper is to analyse the functioning of the tourism as an industry of national economy. The 

following objectives are important for achieving the set goal: 

 To consider tourism as a complex system within the national economy 

 To consider tourism as an innovative industry 

 To analyse statistical data to see how tourism industry functions in time of economic or 

political recession.  

Since tourism is inter-sectoral sphere of economy, and it embraces means of accommodation, 

transport, catering industry, entertainment industry, and many other branches of economy, this 

industry has impact on every national economy and every economic object. The importance of 

tourism for national economies is connected first of all with the advantages it provides in case of 

successful development. To begin with it concerns the growth of employment in tourism and related 

industries. Tourism also provides the tax income at all levels of budgets: local and national. Therefore, 

tourism provides the multiplication effect on the development of any economy. The multiplication 

effect is intensified by the fact that the export of local products is also stimulated. Another important 

factor it is quick return on investments, in general it takes from 4 to 8 years, depending on the level 

of national economy development and development of the tourism industry. Then, it is important, 

that tourism facilitates any economy without employing additional raw material resources. This fact 

is especially favourable for the countries having minor natural resources but climate, location, and so 

on. Consequently it is possible to speak about tourism as a catalyser of the national economy.  

Tourism has all the features and properties of innovative industry. It is the branch of economy, 

one of the first adopting all possible innovations and implementing them in practice. It is not 

surprising the tourism gains new positions in the economies of all countries and in global economy 

as well.  

Tourism becomes more and more important for the world economy. Tourism is a thriving 

industry in actually all countries. It is a significant component of innovative development of any 

country in the long term prospects, since it is industry, which is ecologically save and simultaneously 

giving economic benefits. It is a source of foreign currency and a means of providing employment to 
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the country labour market. Nowadays the tourism industry is the biggest in the world by number of 

employed – 298 million people. It is estimated that international tourism, considering all constituent 

parts, provided revenue of $1.245 billion or 937 billion euros in 2014. It represents 3.7% increase, 

taking into account exchange rate fluctuations and inflation rate. The number of international tourist 

arrivals grew by 4.4% in 2014, and amounted 1.135 million people in total, compared to 1.087 million 

in 2013.  Revenue from services provided to non-residents through the provision of services for 

international passenger traffic by estimations reached $221 billion in 2014. So the total amount of 

receipts from international tourism reached 1.5 trillion US dollars. According to the World Tourism 

Barometer1, neither the threat of international terrorism, nor the events in Eastern Ukraine or Ebola 

had any decisive impact on overall growth of tourism. According to the researchers it is possible just 

to speak about the active redistribution of tourists flows. 

International tourism intensifies economy diversification; it creates new industries, involved 

in servicing the tourism. Tourism is one of the most dynamic and well-developing forms of service, 

participating in the international trade2.  

 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ЛАТВИИ КАК ДЕСТИНАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 

Н. Сотикова, Д. Загулова, Балтийская Международная академия, Рига, Латвия 

 

В последнее время, все более развивается академическая мобильность, в которой 

заинтересованы как участники образовательного процесса, так и бизнес структуры. Для 

развития в Латвии образовательного туризма необходимо исследование детерминант 

принятия решений  при выборе Латвии как дестинации для обучения.  

Целью данного исследования была оценка значимости факторов выбора места для 

академической мобильности и исследование отношения к Латвии как к дестинации для 

образовательного туризма.  

Академической мобильности студентов, преподавателей и административного 

персонала вузов в рамках Болонского процесса придается большое значение. В академической 

активности студентов заинтересованы как участники образовательного процесса, так и бизнес, 

и государственные структуры.  

У представителей образовательного процесса двойной интерес к академической 

мобильности  студентов. С одной стороны это повышение качества образования за счет 

возможности получения Европейского образования, доступа к ресурсам ведущих научных 

школ, обеспечения студента знаниями во всех аспектах европейской культуры, с другой 

стороны это экономическая выгода. 

Заинтересованность бизнес и государственных структур проявляется, во-первых, в том, 

что они получают квалифицированных специалистов. Во-вторых, прибывающие в страну 

иностранные студенты влияют также на доходы бюджета, экономику, социальную жизнь и 

развитие страны как таковой. Всего в Латвии, по данным OECD and Eurostat в 2015 году в 

Латвии было 3505 иностранных студентов, а Эстонии и Литве 1876 и 3915 соотвественно. 

Для сбора сведений использовали глубинные интервью, фокус-группы и сплошное 

аудиторное анкетирование. Для разработки анкеты использовали метод Кано, который 

хорошо зарекомендовал себя как способ исследования параметров по виду ценности, которую 

они способны сформировать. Предпочтения людей к той или иной характеристике продукции 

иллюстрируют ответы в специальной анкете, вопросы в которой имеют позитивную и 

негативную формулировку. Конструкция вопросов позволяет избежать субъективизма 

                                                           
1 The World Tourism Barometer, UNWTO,  https://beleuz.wordpress.com/tag/unwto/ 
2 UNWTO, Press release. 7 May 2014. Retrieved 15 January, 2016 
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респондентов, т.к. люди склонны отвечать не то, что в действительности думают, а то, как бы 

это выглядело правильно. 

Для исследования возможностей Латвии как дестинации для академической 

мобильности, прежде всего, необходимо было оценить значимость выбранных факторов при 

выборе места кратковременного обучения. Коммуникативными барьерами при выборе Латвии 

(Риги) как места для образовательного туризма могут выступать стереотипы о Латвии, ее 

климате и условиях, качестве образования и сферы услуг, имидж страны и репутация, 

отсутствие знаний о Риге и высших ученых заведениях, которые предлагают летние школы. 

Все это может приводить к снижению доверия, необходимого для решения в пользу 

предложений ВУЗов Латвии. Очевидно, что на массу внешних факторов, таких значимых и 

устоявшихся, как те же стереотипы или имидж страны, в рамках маркетинговой работы над 

конкретным образовательным проектом повлиять почти невозможно. Но если вычислить все 

факторы, создающие поле влияния на формирование выбора и принятие решение у 

потенциального потребителя, то появляется возможность предугадать их воздействие и 

минимизировать нежелательный эффект и, возможно, даже привести выбор к 

положительному результату. Поэтому, для определения возможности Латвии как дестинации 

для академической мобильности, исследовали отношение к Латвии как к стране, в целом, и 

как к туристической дестинации, в частности.  

По окончании летней школы большая часть респондентов положительно отзывалась о 

Латвии. Статистически значимое (p<0.03) количество положительных ответов было больше, 

чем отрицательных на все утверждения, кроме двух. Статистически значимо не различалось 

количество респондентов выбравших разные варианты ответов на утверждения: «При 

возможности, я бы еще раз посетил Ригу (Латвию)» и  «в Ригу (Латвию) экономически выгодно 

путешествовать». Исследование отношений респондентов к факторам выбора дестинации для 

академической мобильности показало, что большая часть респондентов оценивает их как 

“одноразмерные”. Как следует из полученных данных более 17% респондентов оценивало как 

“приятный сюрприз ” такие факторы как “наличие достопримечательностей”, “интересная 

культура”, “возможности отдыха и развлечения” и “возможность посещения близлежащих 

стран”. В то же время 24.2% “близость к постоянному месту проживания” отнесли к “должно 

быть”. 

Согласно полученным результатам, можно заключить, что на выбор места для 

кратковрменного обучения в равной мере оказывают влияние как образовательные, так и 

туристические факторы, о чем говорят и другие авторы. Для развития Латвии как дестинации 

для образовательного туризма необходимо  предлагать комплексный продукт, и при 

продвижении в равной мере делать акцент и на туристический и на образовательный аспекты. 

В целом исследование показало, что Латвия может быть весьма привлекательна как 

дестинация для академической мобильности и образовательного туризма и обладает 

конкурентоспособным потенциалом. 

IMPACT OF GLOBALISATION ON THE TOURISM INDUSTRY 

Y. Popova, M. Gunare, Baltic International Academy, Transport and Telecommunication 

Institute, Riga, Latvia 

 

Key Words: tourism industry, globalization, economic environment, impact 

The paper under consideration reveals the tendencies occurred in tourism industry due to 

global changes in the world. Globalisation touches upon all spheres of life; tourism is an industry 

demonstrating the results of globalisation at all levels and in all fields. 

The goal of the paper is to analyse impact of global factors on the development of tourism 

industry. To achieve this goal, the following objectives have been solved:  

 the tourism as an industry functioning in the global environment has been considered;  

 the statistical indicators have been observed and analysed;  
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 the differences in tourism development between developed and developing countries have 

been revealed;  

 the advantages and disadvantages of globalisation for both developed and developing 

countries have been discovered. 

Nowadays tourism is perceived as a mass phenomenon of the contemporary life, penetrating 

all spheres of it, capable of changing the economic, social and cultural environment and surrounding 

world. Tourism services are a constitutive substantial part of all services consumed by population, it 

combines economic, social, educational, cultural, aesthetic factors. Tourism is subjected to influence 

from political and economic situation, it depends on such factors as fashion and advertisement, which 

determine the demand for tourism via impact on population needs, interests, spirit, forming human 

habits and priorities. 

The contemporary society lives in the era of globalisation, integrating peoples and regions in 

the unified area of information and communication and turning the globe into united economic 

market. Globalisation has brought openness, free movements of capital and cash flows between the 

countries and economic sectors, free movement of goods, migration of labour, and drastic 

development of foreign exchange transactions in the international exchange markets.  

International tourism (considered as travel and passenger transport) takes about 30% of global 

services exports and 6% of total exports of goods and services. Tourism as an export category ranks 

fourth in the world after the export of fuel, chemicals and food products; if to consider the developing 

countries only, it takes the first place in many of them3. 

The growth of tourism is different for different countries.  

The greatest influx of tourists was recorded in both Americas (+ 8%), in Asia and the Pacific 

region (+ 5%) and in Europe (+ 4%). In certain regions the growth is even more significant than the 

average growth in the world. For example, North America added 9%, South East Asia 8%, South 

America, European Mediterranean, Northern Europe increased by 7%. Nevertheless, other regions of 

Europe demonstrate the indicators below average this year: increase in the tourists number in Western 

Europe is only 3%, while in Central and Eastern Europe their number even decreased by 1-2%4. 

Joseph Stiglitz mentioned that there are not only advantages of globalisation, advertised by its 

adherents, but also disadvantages, stressed by its opponents, but in any case the globalisation process 

has enormous potential even in developing countries; there are evidences of it in prolonging life 

expectancy and longer healthy years of life due to the knowledge globalisation. The key essential 

position is taken by the product differentiation provided by efficient innovation system5. 

According to the World Tourism Barometer, neither the threat of international terrorism, nor 

the events in the east of Ukraine, nor Ebola have a decisive impact on the overall growth of tourism.  

  

                                                           
3 The report of the United Nations' World Tourism Organization, 2014 
4 The report of the United Nations' World Tourism Organization, 2014 
5 Stiglitz J., 2007. Making globalisation Work for Developing Countries, Winston Scott Memorial Lecture, Central Bank 

of Barbados.  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Tourism_Organization
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Tourism_Organization
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SVEIKATINGUMO INDUSTRIJOS SPECIALISTŲ MOTYVACIJA: EMPIRINIO 

TYRIMO REZULTATŲ ANALIZĖ 

I. Labanauskaitė, V. B. Fominienė, Lietuvos sporto universitetas, Kaunas, Lietuva 

 

Motyvacija yra procesas, kuris skatina žmogų atlikti tam tikrus darbus našiau, gaudamas už tai 

atlygį. Kalbant apie motyvacijos sąvoką vadybos kontekste, ji apibūdinama kaip asmens priežastinis 

noras (poreikis) siekti asmeninių ir organizacijos tikslų. Teigiama, kad motyvuoti žmonės dirba 

našiau, o našiau dirbantys žmonės reiškia didesnį veiklos efektyvumą. Vadinasi kiekvienos 

organizacijos vadovas turėtų motyvuoti darbuotojus taip, kad jie, siekdami savo tikslų, kartu siektų ir 

organizacijos tikslų. Tyrime nagrinėjama darbuotojų motyvacija, ją lemiantys veiksniai ir jų reikšmė 

specialisto veiklai. Aptariama motyvacijos sąvoka ir jos reikšmė darbuotojui ir organizacijai. Nesant 

pakankamai empirinių tyrimų, kurie leistų atskleisti specialistų darbo motyvaciją lemiančius 

veiksnius, iškelta mokslinė problema –  kokie motyvaciniai veiksniai lemia sveikatingumo industrijos 

specialistų darbo motyvaciją? Tyrimo objektu pasirinkti motyvaciniai veiksniai. Pristatomas 

empirinis tyrimas, kurio tikslas yra išanalizuoti motyvacinių veiksnių aktualumą sveikatingumo 

sektoriaus darbuotojams. Iškelti uždaviniai: 1. Aptarti darbo motyvacijos svarbą darbuotojui 

sveikatingumo industrijos organizacijai; 2. Nustatyti motyvacinių veiksnių aktualumą darbuotojams. 

Tyrimas buvo vykdomas 2015 metais rugsėjo – gruodžio mėn. Jame dalyvavo 139 sveikatingumo 

industrijose specialistai – kineziterapeutai. Tiriamųjų tarpe buvo 47,5 proc. vyrų (n=66) ir 52,5 proc. 

moterų (n=73). Specialistų motyvacijos tyrimui pasirinktas motyvacijos darbe nustatymo testas 

(darbuotojų motyvacija analizuojama remiantis F. Herzbergo dviejų veiksnių teorija). Tyrimo 

rezultatai buvo apdorojami SPSS 22 for Windows programa. Darbuotojų motyvacinių veiksnių 

stiprumui skaičiuoti taikyta aritmetinė suma (M). Amžiaus grupių, lyties ir kvalifikacijos vidurkių 

skirtumai buvo nustatyti Stjudento t testu.  Koreliacinė analizė (Pirsono) taikyta nustatyti ryšiui tarp 

motyvacinių veiksnių. Naudotas reikšmingumo lygmuo p < 0,05. Tyrimas atskleidė, jog 

sveikatingumo industrijos specialistams motyvaciniai veiksniai  yra svarbūs. Analizuojant bendrą 

motyvacinių veiksnių įvertinimą nustatyta, kad didžiausią įtaką darbuotojų motyvacijai turi  

ekonominiai, darbo turinio ir pasiekimų veiksniai. Mažiausiai darbuotojams svarbūs tokie 

motyvaciniai veiksniai kaip pripažinimas ir pagarba darbe bei bendradarbiavimas. Analizuojant 

motyvacinių veiksnių svarbą lyties aspektu nustatyta, kad moterims svarbiausi motyvaciniai veiksniai 

yra darbo turinys, bendradarbiavimas ir santykiai su vadovu. Tuo tarpu vyrai kaip svarbesnius nurodė 

pasiekimus, darbo turinį ir ekonominius veiksnius. Išvados: 1. Motyvacija tai veiksniai, kurie gali 

stimuliuoti ar paveikti darbuotoją, kad atliktų darbą efektyviau.  Tačiau ši darbuotojo būsena nėra 

nuolatinė ir ją reikia periodiškai papildyti. Tai atliekama įsiaiškinus kiekvieno darbuotojo poreikius 

ir juos maksimaliai tenkinant. Vadovas turi domėtis savo darbdaviais ir atrasti išorinius arba vidinius 

motyvacijos veiksnius, kurie gali padėti darbuotojui pasiekti pasitenkinimą darbu. 2. Tyrimo 

rezultatai atskleidė, kad sveikatingumo industrijos darbuotojus, nepriklausomai nuo lyties, gaunamų 

pajamų, amžiaus, darbo krūvio, išsilavinimo  daugiausia motyvuoja ekonominiai veiksniai, darbo 

turinys ir pasiekimai, o mažiausiai jiems svarbūs tokie veiksniai kaip komandinis darbas ir 

bendradarbiavimas, tai pat pripažinimas ir pagarba. Respondentams nuo 18 iki 35 metų svarbu 

paaukštinimas ir pripažinimas, o vyresniems –  nuo 36 iki 65 metų yra svarbūs santykiai su vadovu. 

Respondentams, turintiems aukštesnįjį arba aukštąjį  išsilavinimą aktualus yra paaukštinimas.  

Respondentai, kurie išdirbę organizacijoje daugiau negu 5 metus vertina santykius su vadovu,  o kurie 

dirba nuo 1 m. iki 4 metų organizacijoje vertina atsakomybę. 
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KAIMO TURIZMO SODYBŲ VEIKLOS VERTINIMAS DARNAUS VYSTYMOSI 

ASPEKTU 

J. Čekanavičiūtė, E. Jasinskas, Lietuvos sporto universitetas, Kaunas, Lietuva 

 

Kuriantis kaimo turizmo sodyboms atsivėrė galimybė turizmą plėtoti kaimo regionuose 

skatinant socialinį gerbūvį, išsaugant tradicijas ir papročius bei puoselėjant nepakartojamą Lietuvos 

kraštovaizdį. Darnaus vystymosi koncepcijos pagrindą sudaro trys lygiavertės dimensijos: 

ekonominė, socialinė – kultūrinė ir aplinkosauginė, bet jos pilnai neužtikrina raidos darnos, todėl yra 

būtina dar viena svarbi dimensija – institucinė ar politinė. Pagrindinės darnaus vystymosi nuostatos 

konkrečiai suformuluotos pasaulio viršūnių susitikime Rio de Žaneire 1992 metais, tačiau ir šiandien 

iškeliami tie patys klausimai: kaip užtikrinti kaimo gyventojų socialinę gerovę, sprendžiant ne tik 

ekonomikos augimo, bet ir skurdo, nedarbo mažinimą, sudarant naujas darbo vietas, išsaugant 

natūralius gamtos išteklius, kaimo kraštovaizdį ateities kartoms. Didėjant atvykstamojo turizmo 

srautams ir plečiantis tarptautiniam turizmui, dėl didėjančio transporto išmetamų dujų kiekio kyla vis 

didesni iššūkiai darniam turizmo vystymuisi (Bramwell ir kt., 2015). Todėl darnus turizmo 

vystymasis turi būti sprendžiamas tarptautiniu mastu, atkreipiant dėmesį į visas darnumo dimensijas. 

Tikslas: įvertinti kaimo turizmo sodybų veiklą darnaus vystymosi aspektu. 

Metodai: Mokslinės literatūros analizė, teisinės dokumentacijos analizė, standartizuotas 

(struktūrinis) interviu, kokybinio turinio analizė. 

Tyrimo organizavimas. Tiriamųjų kontingentu buvo pasirinkta Prienų rajono trijų kaimo 

turizmo sodybų vadovai. Šis tyrimas buvo vykdomas 2015 m. lapkričio ir gruodžio mėnesiais. 

Tyrimui atlikti buvo parengtas interviu planas, kuriame buvo pateikti atviri klausimai. Taip pat buvo 

sudaryta vertinimo kriterijų lentelė pagal Ramanausko ir Gargaso (2011) metodiką, kuri buvo 

patobulinta Global Sustainable Tourism Council (2013) kriterijais. Kaimo turizmo sodybų darnumo 

lygio įvertinimui buvo atlikti skaičiavimai, pagal Ramanausko ir Gargaso (2011) siūlomą formulę, 

kiekvienos sodybos darnumo vertinimas, atlikta palyginamoji sodybų darnumo charakteristika ir 

pagrįsti darnumo kriterijai turintys įtakos kaimo turizmo verslo gyvybingumui. 

Aptarimas. Apibendrinus gautus tyrimo rezultatus buvo nustatyta, kad svarbiausiais 

ekonominės dimensijos kriterijais visų sodybų informantai laikė finansinių rodiklių pagerinimą ir 

pajamų didinimą. Naujų verslo ir bendravimo ryšių plėtojimą akcentavo tik vienas informantas. 

Informantams svarbiausi socialinės – kultūrinės dimensijos kriterijai buvo: paslaugų kokybės 

gerinimas ir rūpestis klientų sveikatingumu, sporto plėtra ir sveikatos apsaugos paslaugos, seminarų, 

konferencijų, pažintinių kelionių organizavimas, visuomenės informavimas apie turizmo darnumą bei 

šiuolaikinių informacijos technologijų naudojimas. Kiek mažiau svarbu informantams aplinkos ir 

veiklų pritaikomumas (neįgaliesiems). Nustatyta, kad aplinkosauginė dimensija yra vertinama 

geriausiai visose tirtose kaimo turizmo sodybose. Tik atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas 

buvo  įdiegtas vienoje sodyboje.  

Atlikus tyrimą buvo nustatytos darnaus vystymosi dimensijų neįdiegtos inovacijos. Vertinant 

ekonominės dimensijos inovacijas nustatyta, kad nesiekiama pritraukti šalies ir užsienio investicijų, 

nėra naujų rinkų įsisavinimo ir papildomų lėšų gavimo. Analizuojant socialinės – kultūrinės 

dimensijos inovacijas nustatyta, kad nėra kuriamos naujos darbo vietos, neskatinama amatininkų 

kūryba ir nesirūpinama kulinarinio paveldo saugojimu ir puoselėjimu. Aplinkosauginės dimensijos 

neigiamas vertinimas nustatytas tik vienam kriterijui – „atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo 

didinimas“. 

Apibendrinant išanalizuotus tyrimo duomenis galima teigti, kad visos ištirtos sodybos nėra 

pilnai darnios. Tai patvirtina darnumo dimensijų neįdiegtos inovacijos, kurios yra kaip neišnaudotos 

galimybės siekiant darnių kaimo turizmo sodybų vystymosi perspektyvos. Tačiau tirtų kaimo turizmo 

sodybų įdiegtos inovacijos leido atskleisti jų veiklos darnumo lygį. 

Išvados ir svarbiausi rezultatai:  

1. Dabartinė kaimo turizmo samprata yra orientuota į ekonominę veiklą, sociokultūrinį 

poveikį ir aplinkosaugos elementus, paremtus darnaus vystymosi principais. Kaimo turizmo veikla 
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susideda iš apgyvendinimo, maitinimo, buitinių, poilsio ir pramogų paslaugų visumos, kas priklauso 

nuo teritorijos gamtinių, kultūrinių ir žmogiškųjų išteklių, kurie ir apsprendžia teikiamų paslaugų 

kiekį ir veiklos galimybes. 

2. Nustatyta, kad pagrindinės kaimo turizmo sodybų darnaus vystymosi dimensijos yra 

ekonominis, socialinis – kultūrinis, aplinkosauginis ir politinis vystymasis bei jų tarpusavio 

kompleksinė sąveika, siekiant sukurti didesnę ekonominę ir socialinę naudą kaimiškose vietovėse, 

sukurti geresnes gyvenimo sąlygas visuomenei, saugoti gamtos, kultūros paveldo ir tradicijų vertybes. 

3. Tinkamiausia metodika – yra kaimo turizmo veiklos darnaus vystymosi nustatymo 

metodika, kuri pagal darnaus vystymosi kriterijus, suteikiant jiems reikšmingumo ribas, leidžia 

įvertinti kaimo turizmo sodybų veiklos darnumo lygį.  

4. Atlikus skaičiavimus paaiškėjo, kad darniausia sodyba yra trečioji. Taip pat trečioji 

sodyba darniausia pagal ekonominę ir aplinkosauginę dimensijas, o pirmoji ir antroji sodyba pagal 

socialinę – kultūrinę dimensiją. Nustatyta, kad nors tyrimo pradžioje informantai negalėjo apibrėžti 

darnumo sampratos, tačiau iš atlikto tyrimo rezultatų paaiškėjo, kad darniausios – trečiosios sodybos 

vertinimas atitinka 2/3 visų darnumo vertinimo balų. Tačiau, vis dėl to, nėra pilnai išnaudotos visos 

darnumo galimybės, kurios gali būti ateities perspektyvos. 

 

PLAUKIMO, KAIP REKREACINĖS VEIKLOS SITUACIJA LIETUVOJE 

I. Žurumskaitė, D. Komskienė. Lietuvos sporto universitetas, Kaunas, Lietuva 

 

Aktualumas. Rekreacijos būtinumas žmogui yra ištirtas ir patikrintas (Zhang ir kt. 2013). 

Rekreacinių veiklų skaičius nuolat auga, o pačios rekreacijos apibrėžimas nuolat kinta. Tribe (2015) 

rekreacija apibrėžia, kaip tam tikrus siekius kurių siekiama skirtingose aplinkose laisvo laiko metu. 

Nors rekreacijos būtinumas gerai žinomas, tačiau PSO (pasaulio sveikatos organizacija) pastebi 

aktyvios rekreacijos trūkumą.  

Plaukimas kaip aktyvi rekreacijos forma tenkina fizinio aktyvumo poreikį, gerina asmens 

fizinį pajėgumą, per plaukimo pratybas ugdomi gyvybiškai svarbūs plaukimo įgūdžiai (Grigonienė ir 

kt. 2009). Didėja ir plaukimo populiarumas, tai rodo Lietuvos statistikos departamento 2015 metų 

duomenys, kuriuose matomas didėjantis trenerių ir sportininkų skaičius. Pasak Zuozienės ir kt. (2015) 

plaukimas, tai ne tik rekreacijos forma, tai ir prevencijos priemonė nuo įvairiausių ligų ir traumų. 

Visų amžiaus grupių žmonėms svarbu kuo anksčiau pradėti lavinti gebėjimus plaukti bei saugiai elgtis 

vandenyje. Plaukimo įgūdžių lavinimo būtinumą rodo statistiniai duomenys. Lietuvos statistikos 

departamento (2015) duomenimis Lietuvoje 2014 metais nuskendo 229 asmenys, tai yra vienas 

didžiausių skaičių Europoje. 2014 m. Lietuvoje veikė 4 x 50 m baseinai ir 39 x 25 m baseinai, 

kuriuose dirbo 146 plaukimo treneriai. Plaukimo, kaip rekreacinės veiklos situacija turėtų būti aktuali 

tiek visuomenei, tiek valdžios institucijoms.  

Darbo tikslas: išanalizuoti plaukimo, kaip rekreacinės veiklos situaciją Lietuvoje. 

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, lyginamoji analizė. 

Tyrimo rezultatai ir aptarimas. 

1. Atlikus moksinės literatūros analizę, paaiškėjo, jog rekreacija svarba juntama tiek 

fiziologiniais, tiek psichologiniais aspektais. Fiziologiškai rekreacija svarbi siekiant atsigauti po 

fizinio arba psichologinio krūvio. Psichologiškai rekreacijos svarba pasireikškia patiriamomis 

teigiamomis emocijomis, įtampos sumažinimu, įgaunant energijos naujiems darbams. Rekreacija tai 

išskirtinė veikla, kuri atstato prarastas jėgas, žadina žmogui norą tobulėti, pažinti, keliauti, domėtis, 

bendrauti. 

2. Lietuvoje 2014 metais nuskendo 229 asmenys, tai yra vienas didžiausių skaičių 

Europoje. 2014 m. Lietuvoje veikė 4 x 50 m baseinai ir 39 x 25 m baseinai, kuriuose dirbo 146 

plaukimo treneriai. Lietuva pagal nuskendusių asmenų skaic̨ių Europoje patenka į 

pirmaujanc̨ių s̨alių gretas. 
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3. Plaukimo nauda pasireiškia per organizmo stiprinimą, atsparumą įvairioms ligoms, 

lavina taisyklingą laikyseną, raumenų stiprinimą, širdies ir kraujagysliš veiklos gerinimą. Ši 

rekreacinė veikla gerina fizinį darbingumą, mažina depresiją, stresą, nervinę įtampą, gerina nuotaiką 

ir miego kokybę. 
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VARTOTOJŲ POREIKIŲ TENKINIMAS PLĖTOJANT ELENOS VINKLERIENĖS 

VIEŠBUČIO   „EIVA“ VEIKLĄ 

R. Bakelytė, N. Koncevičienė, Marijampolės kolegija, Marijampolė, Lietuva 

 

Aktualumas ir problema. 2015 m. Lietuvos apgyvendinimo įstaigos priėmė 5,8 proc. daugiau 

turistų: 10,3 proc. daugiau lietuvių ir 2,3 proc. daugiau užsieniečių. Padidėjęs Lietuvos patrauklumas 

dėl įvesto euro ir atsiradusios naujos skrydžių kryptys vidutiniu laikotarpiu lems apgyvendinimo 

paslaugų sektoriaus plėtrą (Ekonominės raidos scenarijus 2016-2019, 2016). Lietuvos statistikos 

departamento duomenimis 2015 m., palyginti su 2014 m., daugiau turistų priėmė beveik visų 

apskričių apgyvendinimo įstaigos. Marijampolės savivaldybėje 2015 m., palyginti su 2014 m., buvo 

apgyvendinta 7,1 proc. daugiau turistų, iš kurių 64 proc. buvo Lietuvos gyventojai ir 36 proc. 

užsieniečiai. Užsienio svečių dalis per metus sumažėjo 2,3 procentinio punkto. Net 22,3 proc. 

sumažėjo turistų  apgyvendinimas viešbučiuose ir moteliuose. Vartotojų pasitenkinimas sudaro 

vartotojų lojalumo pagrindą. Jei vartotojas bus patenkintas, ilgainiui jis taps lojalus, o lojalūs 

vartotojai perka pakartotinai ir rekomenduoja organizaciją kitiems (Pilelienė, Grigaliūnaitė, 2014). 

Vartotojų poreikių ir lūkesčių pokyčių priežasčių žinojimas sudaro galimybę papildyti ar keisti 

viešbučio teikiamų paslaugų pasiūlą. Pastarųjų  penkių metų laikotarpyje vidutiniškai kasmet 

vartotojų (viešbučio „Eiva“ svečių) skaičius mažėjo 6,5 proc. Be to, Booking.com sistemoje parašyti 

svečių, viešėjusių „Eiva“ viešbutyje, atsiliepimai suponuoja dvejopą problemos turinį, kaip užtikrinti 

svečių pasitenkinimą viešbučio paslaugomis su turimais darbo, materialiniais ir finansiniais ištekliais 
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ir, ar interjero atnaujinimas būtų pakankamas sprendimas trumpuoju laikotarpiu padidinti viešbučio 

svečių pasitenkinimą. 

Tyrimo objektas. Vartotojų poreikių tenkinimas viešbutyje „Eiva“.  

Tyrimo tikslas. Įvertinti vartotojų poreikių tenkinimo lygį formuojant paslaugų pasiūlą E. 

Vinklerienės viešbutyje „Eiva“.  

Tyrimo uždaviniai:  
1. Išanalizuoti vartotojų pasitenkinimą paslaugomis apgyvendinimo versle. 

2. Įvertinus vartotojų poreikių kaitą, numatyti viešbučio „Eiva“ paslaugų plėtros galimybes. 

Tyrimo metodai. Kiekybinis.  

      Tyrimo rezultatai. Mokslinės literatūros ir kitų informacijos šaltinių analizė atskleidė, kad 

pasitenkinimo sąvoką paaiškina nepatvirtinimo teorija, pagal kurią pasitenkinimas paslauga 

susiejamas su nepatvirtinimo patirties dydžiu, kur nepatvirtinimas susijęs su asmens pradiniais 

lūkesčiais. Jei suteikta paslauga gerokai viršija turėtus vartotojų lūkesčius dėl šios paslaugos, 

vartotojo pasitenkinimas bus didelis, ir atvirkščiai (Europos vartotojų pasitenkinimo valdymo 

vadovas, 2010). Pilelienė ir Grigaliūnaitė (2014) teigia, kad Lietuvos turistų pasitenkinimą lemiantys 

veiksniai yra: apgyvendinimas ir maitinimas, veiklų įvairovė vietovėje, gamtinė aplinka, vietovės 

estetinis vaizdas, aplinkos autentiškumas ir vietovės marketingas. Turistų lojalumas yra tiesioginė 

turistų pasitenkinimo pasekmė, o turistų skundai, kurie savo ruožtu netiesiogiai veikia turistų 

lojalumą, yra netiesioginė turistų pasitenkinimo pasekmė. Kokybė lemia paslaugos naudingumą 

vartotojui ir komercinę sėkmę jos tiekėjui. Paslaugų kokybę išreiškia paslaugos vartotojo 

pasitenkinimo lygis; tikrasis kokybės matas – vartotojų poreikių patenkinimas (Bagdonienė, 

Hopenienė, 2004). Vartotojų pasitenkinimo ar nepasitenkinimo paslaugomis priežasčių žinojimas 

sudaro prielaidas teikiamų paslaugų tobulinimui. Tyrimo rezultatų analizė atskleidė, kad viešbutyje 

„Eiva“ svečiai dažniausiai apsistoja atvykę verslo reikalais, tačiau jų skaičius vidutiniškai kasmet 

mažėja. Vidutiniškai viešima šiek tiek daugiau kaip vieną parą. Viešbučio „Eiva“ svečių geografija 

labai plati: visų pirma tai Rusija, Ukraina, Lenkija, Kazachstanas, Tadžikistanas, Baltarusija, 

Kirgizija, Estija, Vokietija, Gruzija ir kt. „Eiva“ viešbutis sulaukė svečių ir iš labai tolimų kraštų, 

tokių kaip Kinija, Japonija, Paragvajus ir kt. Svarbiausias veiksnys pasirenkant viešbutį „Eiva“ yra jo 

vieta, malonus aptarnavimas bei viešbučio įvaizdis ir patikimumas. Visi viešbučio svečiai naudojosi 

pagrindine viešbučio paslauga – nakvyne ir papildoma paslauga – interneto ryšiu, mažiau kaip pusė 

– maitinimo paslauga. Daugiau kaip pusė respondentų nakvynės paslaugą įvertino puikiai. Kitos 

paslaugos (maitinimas, informacinės paslaugos, automobilių ir daiktų apsauga ir kt.) daugumos 

respondentų buvo įvertintos labai gerai ir gerai. Nepatenkintų viešbučio paslaugomis nebuvo, todėl 

galime teigti, kad svečių lūkesčiai buvo patenkinti. Booking.com rezervacine sistema viešbutis 

pradėjo naudotis prieš metus, ir tai turėjo įtakos viešbučio žinomumui tarp Skandinavijos ir kitų 

Vakarų Europos šalių turistų. Viešbučio svečiai geriausiai įvertino personalo kvalifikaciją ir palankų 

kainos ir kokybės santykį. Kiek menkesnio vertinimo sulaukė viešbučio patogumai ir komfortas. 

Tyrimas atskleidė viešbučio paslaugų vartotojų (viešbučio svečių) lūkesčių ir poreikių geresnio 

tenkinimo galimybes.  

 

KOMANDINIS DARBAS – KAIP DARBO EFEKTYVUMO DIDINIMO PRIELAIDA  

M. Trinskis, Marijampolės kolegija, Marijampolė, Lietuva 

 

Tyrimo tikslas - išsiaiškinti komandinio darbo efektyvumą organizacijose. 

Tyrimo metodai. Mokslinės literatūros analizė apie komandinio darbo efektyvumą 

organizacijose. 

Tyrimų rezultatų aptarimas ir išvados – daugelis autorių, tame tarpe ir Barvydienė, analizavę 

komandinio darbo efektyvumą organizacijose  teigia, kad komanda tai  kartu dirbančių asmenų grupė, 

kurioje visų asmenų buvimas yra būtinas bendram tikslui įgyvendinti ir kiekvieno grupės nario 

individualiems poreikiams patenkinti. Tokią grupę sudaro panašūs ir kartu skirtingi žmonės. Daugelis 
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organizacijose dirbančių vadovų mano, kad komandinis darbas yra daug efektyvesnis nei 

individualus, nes komandoje dirbantys asmenys yra vieningi ir siekia kartu užsibrėžto tikslo. 

Komandos subūrimo tikslas - susitelkimas, bendradarbiavimas, grupės vientisumas. Kuriant komandą 

reikia apsvarstyti daugybę dalykų įtakojančių komandos atsiradimą. Būtina įsigilinti ir įvertinti 

kiekvieno asmens galimybę, charakterį gebėjimus ir apsvarstyti ar jis gali tapti komandos dalimi t.y. 

dalyvauti komandoje. 

Atlikto tyrimo rezultatai atskleidė, kad komandinis darbas yra reikalingas kiekvienoje 

organizacijoje, dirbant komandoje yra svarbu atsižvelgti ir įvertinti komandinio darbo efektyvumo 

rodiklius, atsižvelgti į svarbiausius komandinio darbo socialinius įgūdžius, taip pat tyrimo rezultatai 

atskleidė kuo skiriasi komandinis darbas nuo darbo grupėse. 

Tyrimo problema - per mažai dėmesio skiriama komandinio darbo efektyvumui. 

Tyrimo uždaviniai: 
• Išstudijuoti  literatūrą, susijusią su komandinio darbo efektyvumu; 

• Išanalizuoti darbą grupėse; 

• Išanalizuoti komandinį darbą; 

• Išsiaiškinti kuo komandinis darbas skiriasi nuo darbo grupėse; 

• Išanalizuoti ar Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos efektyvumą. 

 

 

ĮMONIŲ KOMUNIKACIJOS SVARBA BENDRADARBIAUJANT  

L. Jaruševičienė, Marijampolės kolegija, Marijampolė, Lietuva 

 

Tyrimo tikslas - Įvertinti klubo „Kadis“  krepšininkų komunikacijos sklaidą 

bendradarbiaujant  bei pateikti siūlymus ateičiai, dėl  komunikacijos kokybės gerinimo. Tyrimo 

uždaviniai: 

• Išanalizuoti mokslinę literatūrą apie komunikacijos proceso svarbą 

organizacijoje. Išsiaiškinti klubo „KADIS“ jaunųjų  krepšininkų 

komunikacijos sklaidą bendraujant 

• Pateikti išvadas. 

Tyrimo metodai. Mokslinės literatūros analizė apie komunikacijos proceso svarbą 

organizacijoje, empirinis tyrimas vertinant veiksnius, įtakojančius krepšininkų komunikacijos 

sklaidą. 

Tyrimo aktualumas. Pastaraisiais dešimtmečiais vis daugiau dėmesio skiriama įmonių 

komunikacinių procesų gerinimui, kadangi efektyvi vidinė ir išorinė komunikacija bendradarbiaujant 

su kitomis įstaigomis yra vienas svarbiausių elementų, lemiančių išlikimą, konkurencingumą ir 

sėkmę. Kaip teigia mokslininkai, komunikacija yra gija, jungianti visas svarbiausias valdymo proceso 

dalis: planavimą, organizavimą, vadovavimą ir kontrolę, todėl įmonės veikla be komunikacijos yra 

neįmanoma. Pastaraisiais dešimtmečiais daugelis smulkių įmonių yra priverstos bendradarbiauti 

norint pasieki užsibrėžtų tikslų ar išlikti rinkoje, todėl komunikacijos procesas turi būti išvystytas ir 

gerai suprantamas visiems komunikatoriams. Jei norėtume pabrėžti komunikacijos svarbą 

organizacijos gyvavimui, tai būtų galima sakyti, kad komunikacija yra organizacijos variklis vedantis 

sėkmės link. Jei apibrėžtume moksliškai, tai komunikacija yra keitimasis informacija, žiniomis ir 

patyrimu organizacijos viduje. Juk organizaciją sudaro kartu dirbantys ir tam tikrų tikslų siekiantys 

žmonės. Organizacijų sėkmė priklauso nuo sklandaus ir teigiamo komunikacijos proceso 

bendradarbiaujant. Todėl labai svarbu išsiaiškinti, kas tai per procesas, kaip jis vyksta ir ką daryti, 

kad jis užtikrintų sklandų bendradarbiavimą tarp visų sektorių. 

Tyrimo rezultatų aptarimas ir išvados. Atlikus tyrimą, galima teikti, jog išvystyta išorinė ir 

vidinė komunikacija, bet kokiai įmonei yra klestėjimo garantas. Krepšinio klubo „KADIS“ 

žinomumas labiausiai plečiamas draugų rate, tai reiškia jog sportuojantis krepšininkas daro didžiausią 
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reklamą, todėl vidinei komunikacijai ir mikroklimatui užtikrinti turi būti skiriamas pakankamas 

dėmesys. Galima daryti išvadą, jog decentralizavimo modelis pasiteisina, nes priemiestyje ir 

užmiestyje gyvena 60% respondentų, o 96% iš visų apklaustų respondentų yra patenkinti, jog 

treniruotės vyksta artimoje aplinkoje. 96% respondentų mano, jog geri santykiai ir susikalbėjimas turi 

įtakos geriems sportiniams rezultatams ir pasiekimams, taigi komunikacija prisideda prie užsibrėžtų 

tikslų pasiekimų. 

 

TARPKULTŪRINĖS KOMUNIKACIJOS SVARBA LAISVALAIKIO ORGANIZAVIME 

 

F.T.P. Dias, Instituto Politécnico de Leiria, Portugalija 

B.Švagždienė, Lietuvos sporto universitetas, Lietuva 

A.Miceika, Lietuvos sporto universitetas, Lietuva 

 

 

Kalbant apie „tarpkultūrinį bendradarbiavimą ir „kryžminės kultūros valdymą“ privalome 

pripažinti, kad kultūra egzistuoja bent jau kaip abstrakti sąvoka, ar kaip abstraktus „matavimo 

vienetas“. Kaip matavimo vienetą galima analizuoti ir bandyti suprasti kultūrą, kuri turi neaiškias 

arba neapibūdinamas ribas kurios skirtų vieną kultūrą nuo kitos. Šios ribos – kurios gali keistis 

priklausomai nuo laiko ar situacijos – gali, būti peržengtos dėl įvairių priežasčių, kurios susijusios su 

tarpkultūriniu bendradarbiavimu, tarptautiniu turizmu, kryžminės kultūros valdymu, ir pan. Ir, 

tarpkultūrinis bendradarbiavimas, žinoma, yra svarbus šiose situacijose. Kiekvieno kultūros 

supratimas apibūdinamas sekan2iai: Kultūra yra gyvenimo filosofija, vertybės, normos ir taisyklės, 

ir pats elgesys – taip pat kaip ir materialiniai ir nematerialūs produktai iš jų – kurie yra paimami 

žmonių iš praeitų kartų ir kuriuos žmogus nori pernešti sekančiai kartai – palaipsniui kita forma – ir 

kurią individai vienu ar kitų būdu priklausantys kultūrai iš kitų individų priklausančių kitoms 

kultūroms. Tarpkultūrinės komunikacijos tyrimai yra per daug sudėtingi, kad būtų tiriami, 

analizuojant tik vieną mokslinės mokyklos požiūrį, arba analizuojant specifines paradigmas. 

Analizuojant tarpkultūrinę komunikaciją būtina remtis  skirtingomis paradigmomis bei skirtingais 

kultūros supratimais, priklausomai nuo situacijos ir tikslo. Remiantis kultūros dinamika ir bazine 

gyvenimo filosofija, vertybės ir normos “kurios yra perimamos žmogaus iš praeitų kultūrų ir kurias 

žmogus nori pernešti sekančioms kartoms – galiausiai skirtinga forma...“, reikėtų sutikti su Clifford 

Geertz, kuris kultūrą apibūdino kaip „... istoriškai perduodamą sąvokų modelį...“ (iš „The 

Interpretation of Culture“, p.89). Taigi suprantame, kad gyvenimo filosofijos vertybės yra esminė 

kiekvienos kultūros dalis. Visgi, šis kultūros suvokimas yra išreiškiamas reikšmėmis (žodžių), 

elgesiu, struktūromis, materialiais ir nematerialiais produktais. Kitaip tariant  – galima būtų sakyti, 

esminiai kultūros simptomai ir simboliai – kaip daugiau ar mažiau lygiavertės kultūros dalys. Svarbu 

paminėti, kad dėl šių priežasčių kultūra susideda iš “besidalinamų reikšmių ir kaip suprantamos 

pagrindinėje gyvenimo filosofijoje. Aiškinamos tarp skirtingų žmonių grupių, rasių ir kaip šios 

reikšmės yra vizualizuojamos bei pasireiškia žmonių bendravime. Svarbus yra galutinis rezultatas – 

pats bendravimas. Vis dėlto, visi esame susijęs su fenomenalia tradicija nes pilnai pripažįstam faktą, 

kad galima suprasti kitas kultūras tik pažinus kiekvieną kultūrą – palyginus su esamos kultūros 

suvokimo pagrindais ar žiūrint pro savo kultūros suvokimo “akinius”; Kultūrinis pagrindas yra 

veikiamas bendravimo su kitų kultūrų žmonėmis, taip atsiranda abipusis vertinimas. Kultūra yra 

sąmoningas ir nesąmoningas žmonių susitarimas atrasti būdus atitikti bendrus socialinius ir 

fiziologinius projektus. Ši teorija apima tiek individo ar organizacijos – netgi kaip valstybės – 

siekiamas rezultato sąlygas. Tarpkultūrinių tyrimų sudėtingumas kaip ir kultūrinių tyrimų, yra 

ypatingai veikiamas: kultūrų artumo; kultūrinės hierarchijos (pvz. Danų-skandinavų-Europiečių); 

bendrų kultūrinių bruožų. Todėl būtina analizuoti  

Atsižvelgiant į analizuojamos temos sudėtingumą yra svarbu atskleisti kurie kultūros aspektai 

laisvalaikio organizavime, nusipelno gilesnio nagrinėjimo. Reikia pripažinti, kad tai turi būti 

nukreipti tyrimai į svarbius ir jautrius aspektus, nes tai nėra tiktai kultūros, į kurią žiūrime, bet taip 
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pat tyrimo tikslu siekiama įvertinti tarpkultūrinės komunikacijos svarba laisvalaikio organizavime. 

Analizuojant bus atsižvelgiama į šiuos keturis faktorius: 

1. Susiejus su laisvalaikio organizavimu, ar tai sukels sunkumu identifikuoti ir apibūdinti 

kultūrą, kurią norime tirti? 

2.  Kaip mes apibūdiname, pavyzdžiui laisvalaikio organizavimą vietinės kultūros aspektu?  

3. Ar lietuvių kultūra yra tokia pati visiems gyvenantiems Lietuvoje ar kitur? Ar lietuvių 

kultūra apjungia visus gyvenančius Lietuvoje, nepriklausomai nuo to, kokios tautybės bei 

kilmės yra žmogus? Ar tik siekiama suprasti kitą kultūrą ir sužinoti daugiau apie žmones?  

4. Ar norima kitos kultūros atstovus geriau pažinti tam, kad galėtume pakeisti dalį jų kultūros 

taip, kad : jie norėtų pirkti mūsų laisvalaikio paslaugas? Geriau pritaptų mūsų 

organizacijoje? Geriau pritaptų supančioje aplinkoje? 

Kas veikia patį dalyvį, kokia yra tarpkultūrinės komunikacijos svarba laisvalaikio 

organizavime, nekalbant tik apie nacionalinės kultūros įtaką. Taikant skirtingus metodus ir technikas, 

straipsnyje siekiama susitelkti į specifiškai tam tikrus kultūros elementus.. 

Tyrimu nustatyta, kad kultūros tyrimai yra unikalūs ir galime teigti, kad nė vienas tyrimas apie 

kultūrinį, ar tarpkultūrinį bendravimą negali būti matomas ar suprantamas kaip objektyvus faktas. 

Reikia suprasti, kad kiekvienas kultūrinis ar tarpkultūrinis tyrimas turi būti vertinamas kaip vienas iš 

daugelio, ir kad kiekvieno tyrimo rezultatai turi būti matomi kaip rezultatas 

 

 

VERTYBIŲ RAIŠKA PILIETIŠKUMO UGDYME 

V. Gutienė, B. Švagždienė, Lietuvos sporto universitetas, Lietuva 

 

Aktualumas ir naujumas. Globalizacijos sąlygomis, įsigalint rinkos santykiams ir sparčiai 

kintant technologijoms bei komunikacijoms, vyksta ugdymo komercializacija, įsivyraujant 

ekonominiam pragmatizmui, vertybės praranda istoriškai susiformavusią autentišką prasmę, kyla 

pavojus prarasti tautine kultūra grįstą tapatumą, tradicinių vertybių perdavimas iš kartos į kartą kelia 

vis daugiau problemų. Išplitusi komunikacijų tinklo sistema kuria vienodus globalaus pasaulio 

vertybių standartus. Tai negali neveikti žmogaus tobulinimo. Šie veiksniai daro poveikį aplinkai, tame 

tarpe ir visoms ugdymo institucijoms, kuriose mokiniai lanko mokyklą bei mokosi. Sparti kaita žinias 

paverčia trapiomis ir pažeidžiamomis, o vertybes – sunkiai prognozuojamomis. Konstatuojama, kad 

jaunoji karta vis garsiau deklaruoja abejingumą ir atsiribojimą nuo puoselėjamų pilietinių ir tautinių 

vertybių, visuomeninio gyvenimo. Kyla klausimas, ar tai sąmoningas jaunosios kartos atsiribojimas, 

ar tų pačių švietimo institucijų ir visos visuomenės veiklos padarinys? Teigiama, kad švietimo 

sistemoje formaliai ugdomos pilietinės ir tautinės vertybės, kita vertus, jų ugdymo koncepcija ir 

priemonės kol kas netapo švietimo monitoringo politikos objektu (L.Jašinauskas,2008).  Anot 

L.Klimkos (2006) pilietiškumas – išvestinė sąvoka iš tautiškumo dimensijos. Šiandien pilietiškumą 

suvokiame kaip neatskiriamą laisvos, savarankišką politinį gyvenimą gyvenančios visuomenės 

tautiškumo dalį. Tai asmeninių pareigų tautai ir demokratinei valstybei sąmoningas suvokimas, 

gebėjimas ginti savo ir bendrapiliečių teises bei laisves, siekiant visos Lietuvos gerovės. Tikslingas 

veikimas pagal šias nuostatas žmogų daro patriotu ar politiku. Tautiškumą gi galima apibrėžti kaip 

asmens ir visuomenės susitapatinimą su valstybės istorija, istoriškai susiklosčiusiu ir tautiečių 

subjektyviai suvokiamu kultūros savitumu; gebėjimas jį saugoti, kūrybiškai praturtinti ir perteikti 

ateinančioms kartoms. Tautiškumas nebūtinai susijęs su genetine giminyste tautai, – svarbu žmogaus 

apsisprendimas save priskirti tam tikrai kultūrinei aplinkai. Taigi apskritai pilietiškumas atsiranda iš 

dvasinio ryšio su gimtine, suteikusio žmogui viską – gyvybę, gimtąją kalbą, pradinę sociologizaciją. 

Tikslas. Ištirti ugdomų vertybių raišką pilietiškumo ugdyme.   

Objektas: vertybių raiška pilietiškumo ugdyme.  

Uždaviniai: 

1. Atskleisti vertybių, kaip edukacinio veiksnio sampratą; 
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2. Apibrėžti veiksnius darančius įtaką pilietiškumo ugdymui; 

3. Nustatyti vertybių raišką vyresnių klasių moksleivių tarpe ugdant pilietiškumą. 

Metodai: 

1. Mokslinės ir dokumentinės literatūros analizė 

2. Interviu  

Kiekvieną žmogų valdo individuali vertybių sistema, kurią formavo tėvai, papročiai, tradicijos, 

asmeninės savybės ir dar daugybė faktorių. Mokyklos vietą ir švietimo reikšmę visuomenėje nulemia 

ne tiek įgytos žinios ar teikiamos paslaugos, o gėrį kuriančios vertybės, nusakančios, kaip žmogus 

turi gyventi tarp kitų, rūpintis savimi ir kitais. Anot E. Skarbalius (2014) toks teiginys leidžia daryti 

prielaidą, kad tautinio tapatumo ugdymo pamatai turi būti dedami vaikystėje, o pradėti tautinį ugdymą 

vertėtų nuo ankstyvos vaikystės, stiprinant šeimos kartų ryšius, ypač pradinėje mokykloje. Kadangi, 

neišugdžius tautiškumo pagrindų, aukštesnėse klasėse mokiniai su juo susiduria pavėluotai, 

emociškai nepasirengę jo priimti. Minčiai pritaria ir D. Urbanavičienė (2010). Apibendrinusi vertybių 

raišką pilietiškumo ugdyme galima teigia, kad tokiu atveju, jeigu trūksta pilietiškumo ugdymo 

pagrindų pradinėse klasėse, vėliau tokių vertybių ugdymas iš esmės nėra toks efektingas. Galbūt būtų 

galima teigti, jog per menkas valdžios bei pačių mokytojų dėmesys trukdo vertybių raišką ugdant 

pilietiškumą. Pasitelkiant ugdomas bendrąsias kompetencijas, tautos kultūrine patirtimi, tautinė ir 

pilietinė savimonė, pagarba gyvenamajai aplinkai ir Lietuvai, šeimos, bendruomenės ir tautos 

tradicijoms, savo ir kitų tautų kultūrinėms vertybėms, dvasinis ir fizinis tautos sveikatingumas. 

Pilietiškumo ugdymas puoselėja bendravimo ir darnaus bendruomenės gyvenimo tradicijas, ugdo 

pozityvią asmens būties pasaulėjautą, žmogaus ir gamtos darną, iš kartos į kartą perduodamą pagarbą 

gyvybei ir gėriui. 

  

 

KULTŪROS IR SPORTO VADYBOS SPECIALISTŲ RENGIMAS ŠIANDIENINEI 

RINKAI 

Liveta Urbanavičiūtė,  Algirdė Adomaitytė, Birutė Petrošienė, Marijampolės kolegija, 

Marijampolė, Lietuva  

 

 

Socialiniai, ekonominiai bei technologiniai pokyčiai šalyje, ypač integracijos į Europos Sąjungą 

kontekste, kelia naujus reikalavimus asmens profesiniam pasirengimui. Ypatingą reikšmę įgauna 

problema, ar išsimokslinimas bei kvalifikacijos atitinka esamus ir būsimus ūkio poreikius, nes aukštai 

išsivysčiusių technologijų bei gamybinio potencialo efektyvus panaudojimas vis labiau priklauso nuo 

žmogaus profesinio pasirengimo kokybės. Todėl būtina nuolat derinti kvalifikacijų pasiūlą su darbo 

rinkos poreikiais, kelti šalies darbo jėgos konkurencingumą. Siekiant išsimokslinimą turinčios darbo 

jėgos konkurencingumą bei pasiūlos ir paklausos struktūrų atitikimą, svarbu tirti specialistų padėtį 

darbo rinkoje. 

Kūno kultūrai ir sportui tampant vis svarbesnėmis ūkio ir kultūros dalimis, itin svarbiu įrankiu savo 

veiklos plėtros modeliavimui pripažįstami strateginio valdymo principai ir metodai. Todėl, 

analizuojant kūno kultūros ir sporto situaciją šalyje ir braižant jos plėtros scenarijus, būtina 

vadovautis strateginio planavimo dokumentuose naudojamų vertinimo kriterijų sudarymo ir taikymo 

metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1K-

330.  

Ilgalaikės valstybinės strategijos kūno kultūros ir sporto srityje nebuvo parengta per visą Lietuvos 

valstybės nepriklausomybės laikotarpį. Ir tik po Lietuvos įstojimo į Europos sąjungą, 2007 metų 

vasarą buvo parengtas valstybinės strategijos kūno kultūros ir sporto srityje projektas., pavadintas 

Kūno kultūros ir sporto plėtros strategijos (2008 – 2020) projektu. 
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Kūno kultūros ir sporto plėtros strategijos (2008-2020) projekto autoriai pagrindinį dėmesį skiria 

sporto socialinei misijai, siekimui sudaryti sąlygas įtraukiant visas socialines grupes į kūno kultūros 

ir sporto veiklą. Po diskusijų projektas buvo tobulinamas ir pristatytas kaip 2010–2020 metų 

Valstybinės sporto plėtros strategijos projektas, kuriam 2010 metais pritarė Seimas (Dėl Lietuvos 

Respublikos Seimo nutarimo „dėl Lietuvos gyventojų 2008-2020 metų fizinio aktyvumo skatinimo 

strategijos patvirtinimo― projekto (XP-2797), 2010 m. lapkričio 10 d., Nr. 106-P-52 Lietuvos 

Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto išvados).  

Objektyvios prielaidos kūno kultūros ir sporto strategijos kūrimui sietinos su keletu dokumentų. 

1997 m. Amsterdamo sutartyje (kuria iš dalies keičiama ES sutartis, Europos Bendrijų steigimo 

sutartis ir tam tikri aktai) pirmą kartą buvo paminėtas sportas, 1999 m. buvo pateiktas Helsinkio 

pranešimas dėl sporto. 2000 m. gruodžio mėnesį Europos Vadovų Tarybos deklaracijoje dėl tam tikrų 

sporto ir jo socialinės funkcijos ypatumų Europoje pripažįstama sporto svarba Europos visuomenėje 

ir teigiama, kad į sportą reikėtų atsižvelgti įgyvendinant bendras politikos kryptis (Nicos deklaracija, 

kurios 5 skirsnyje minimas sportas). 2007 metų liepą Europos komisija priėmė Baltąją knygą dėl 

sporto, kurioje buvo nurodyti 53 konkretūs veiksmai, kuriuos reikia įgyvendinti, taip pat žinomi kaip 

―Pjero de Kuberteno veiksmų planas‖ . 2009 m. gruodžio 1 d. įsigalioja Lisabonos sutartis, kurioje 

teigiama, kad „Europos Sąjunga prisideda prie Europos sporto reikalų skatinimo, kartu atsižvelgdama 

į jo specifinį pobūdį, savanoriška veikla paremtas struktūras bei jo socialinę ir švietimo funkciją“. 

Tyrimo problema - ar šiandieninei rinkai pakanka rengiamų kultūros ir sporto vadybos specialistų  

Tyrimo objektas – kultūros ir sporto vadybos specialistų rengimas šiandieninei rinkai. 

Tyrimo tikslas – atlikti kultūros ir sporto vadybos specialistų poreikio analizę. Tyrimo uždaviniai:  

1. Atlikti mokslinės literatūros šaltinių analizę. 

2. Įvertinti kultūros ir sporto veiklos vadybos specialistų padėtį Marijampolės darbo rinkoje. 

3. Išanalizuoti kurios specializacijos sporto ir kultūros vadybininkų trūksta šiandieninei rinkai. 

4. Atlikti kultūros ir sporto vadybos specialistų poreikio šiandieninei rinkai analizę  

5. Pateikti išvadas. 

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros šaltinių analizė, anketinė analizė, statistinė duomenų analizė. 

Siekiant tikslo buvo atliktas anketinis tyrimas. Tyrimo analizė parodė, kad darbo rinkai labiau 

reikalingas kultūros  specializacijos vadybininkas, kuris būtų kūrybiškas, pasitikėtų savimi, gebėtų 

spręsti iškilusias problemas ir turėtų komandinio darbo įgūdžių.  Atlikto tyrimo išvados: didesnį 

dėmesį skirti mokomųjų ir profesinių praktikų rengimui; gerinti kultūros ir sporto vadybos 

specialybės studentų profesinį – praktinį parengimą; Darbo biržos įsidarbinimo galimybių prognozių 

barometras 2016 metams, parodė, kad sporto ir kultūros vadybos specialistai turi mažas įsidarbinimo 

galimybes.  

 

 

MARIJAMPOLIEČIŲ POŽIŪRIS Į SVEIKĄ MAISTĄ: TYRIMO REZULTATAI 

L. Glaveckaitė, K. Vasiliauskaitė, V. Jakštienė, Marijampolės kolegija 

 

Pranešime aptariami Marijampolės gyventojų mitybos įpročiai bei požiūris į sveiką maistą, 

įvertinant respondentų amžių, lytį, socialinę padėtį bei gaunamas pajamas. Pranešimo tikslas – 

atskleisti marijampoliečių požiūrį apie sveiką maistą, todėl aptariamas respondentų domėjimasis 

sveikos, subalansuotos mitybos principais. Taip pat įvardijami marijampoliečių sveikos mitybos 

propagavimo būdai ir individualūs mitybos įpročiai, sveikų ir ekologiškų produktų vartojimo rutina 

ir priežastys lemiančios šių produktų paklausą ar nepopuliarumą. Pranešime atskleidžiama sveikos, 

subalansuotos mitybos nauda žmogaus organizmui, maisto etikečių sudėtyje esančių priedų svarba 

respondentui.  

 Pranešime remiamasi anketinės apklausos rezultatų duomenimis, atliktos Marijampolės mieste, 

dalinant anketas bei jas publikuojant internete. Taip pat moksliniais straipsniais apie sveiką 

gyvenseną bei mitybos įpročius ir moksline literatūra. 
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Pastebėta, jog respondentai sveika mityba domisi tik vidutiniškai, t.y. pagal individualų poreikį, 

o sveiką mitybą supranta kaip mitybos paįvairinimą kuo įvairesniu maistu, gausų vaisių bei daržovių 

vartojimą ir riboti riebalų bei cukraus, turinčių maisto produktų suvartojimą. Didžioji dauguma 

respondentų kasdien arba beveik kasdien į mitybos rutiną stengiasi įtraukti daržoves. Visgi, įsigydami 

maisto produktus, ne maža dalis apklaustųjų tik kartais atkreipia dėmesį į produkto sudėtį bei dėl 

rinkoje vyraujančių aukštų kainų nesirenka sveikų maisto produktų, kas turi didžiausią įtaką 

marijampoliečiams sveikai maitintis. 

 

КУЛЬТУРОГЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

М. Будько, Мелитопольский государственный педагогический университет имени 

Богдана Хмельницкого, Мелитополь Украина 

Е. Бортников, Запорожский национальный университет, Запорожье, Украина 

 

Научные изыскания начала нового тысячелетия свидетельствуют со всей 

очевидностью, что главным объектом внимания становится культура: как творческое начало 

человеческой деятельности, как пространство порождение жизненных смыслов, как 

объединяющая людей основа и одновременно как основание для разобщения, отделения, а 

порой и вражды. Начался активный процесс самопознания культуры, обращения 

к культурным истокам, постижения смыслов и духовных устоев бытия. Человек стремится 

постичь законы, определяющие динамику культуры, научиться распознавать их в 

повседневной жизни и, по возможности, влиять на их ход. Как структурообразующая основа, 

культура способна модернизировать традиционные и продуцировать новые формы. В XX в. 

такой новой культурной формой стал массовый туризм, понимаемый и трактуемый весьма 

разнообразно и зачастую противоречиво: и как вид путешествий, и как динамично 

развивающаяся отрасль экономики, форма досуга, образ жизни, способ познания культуры, 

средство межкультурной коммуникации и мн. др. В настоящее время туризм представляет 

собой неотъемлемую часть жизни глобального общества, превратившись в феномен мирового 

масштаба; вместе с тем, он представляет жизнь культурных локалов во всем многообразии. 

Вопреки экономическим обоснованиям туризма, все отчетливее проявляется его 

социокультурная сущность: он осознается как структурный элемент культуры, одна из 

функциональных сфер культуры, средство познания, сохранения и популяризации культуры, 

фактор культуротворчества. Следовательно, туристскую деятельность можно рассматривать 

как культурологическую по существу; соответственно, гармоничное развитие этой сферы 

требует не только знаний социальных и экономических законов, но и культурологического 

осмысления. 

Иерархическая шкала мотивов человеческой деятельности, включая деятельность 

туристскую, подвержена преобразованиям, – в ней все отчетливее проявляются факторы 

саморазвития и самоидентификации личности, интерсубъектного взаимодействия, 

межгрупповой и межкультурной коммуникации. И здесь нелишне вспомнить, что как 

индивид, так и культура обретают идентичность только путем сравнения с другими 

идентичностями. Как отмечал Б. Вальденфельс, сравнение предполагает нечто такое, что 

требует сравнения, вызывает беспокойство, привлекает и отталкивает взгляд. Оно само по 

себе является формой ответа, в которой Чужое измеряют иным и сравнивают с ним.  Однако 

не стоит забывать, что, выступая средством культурного взаимодействия, туризм 

одновременно способен порождать и культурные конфликты в случае непонимания, 

неприятия или игнорирования кодов чужой культуры – будь то уровень личности, культурной 

или социальной группы. Эта проблема выходит за рамки собственно туризмологии и 

туристических практик и приобретает в глобальном мире принципиально-мировоззренческое 

звучание. Свидетельством глубины и масштабности этой проблемы является и то, что к ней 

уже привлекают внимание не только социальные и культурные международные институты, но 
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и церкви и религиозные общины. В частности, ей уделяет внимание социальная программа 

западной христианской церкви, подчеркивая, что международный туризм «может стать 

существенным фактором экономического развития и культурного роста, но может также 

превратиться в инструмент вымогательства и моральной деградации» (Caritas in veritate, 2009: 

61). Действительно, международный туризм как, наверное, ни одна другая сфера 

деятельности, способен помочь экономическим аспектам развития локальных сообществ – 

при условии сообщения с культурными аспектами, а прежде всего – с образовательными. 

Однако случается и так, что он превращается в антивоспиттельное явление и для туриста, и 

для местного населения. А значит, он не способствует настоящей встрече людей и культур. 

Поэтому нужно думать о другой модели туризма, способной пропагандировать настоящее 

взаимное познание, не сужая пространства для отдыха и здорового развлечения; необходимо 

поддерживать туризм такого типа, который развивается благодаря тесной связи с опытом 

международного сотрудничества и на благо развития. 

Как видим, высказанные здесь идеи вполне созвучны мыслям о партнерстве культуры 

и туризма как велении времени, одном из категорических императивов XXI в., высказанным 

классиком отечественной туризмологии В. Квартальновым. Действительно, туризму для его 

расцвета необходима культурная составляющая, а культуре, чтобы быть вполне 

востребованной повсеместно в мире, нужна поддержка и со стороны туризма. Между тем для 

практики туристической деятельности культура чаще всего выступает всего лишь ресурсом, к 

которому еще и нередко «забывают» применять ресурсосберегающие механизмы. Поэтому 

впору вспомнить об основоположных интенциях культурного туризма, в основе которого – 

потребность в духовном освоении и духовном присвоении культуры мира через 

непосредственное постижение и переживание различных культур в разных местах, когда 

лично увиденное навсегда становится достоянием, принадлежностью мысли и чувства, 

раздвигая горизонты мировосприятия. И именно это в туризме должно быть первичным. И 

только из него должно вырастать вторичное, по-своему значимое: грамотное использование 

ресурсов культурного туризма, связанное с экономическими и социальными выгодами для 

тех, кто формирует, продвигает и реализует на рынке туристический продукт, – прежде всего 

для локальных сообществ, стремящихся не только найти новые мотивы для экономической 

деятельности, но и представить себя миру как неповторимые культурные миры. 
 

 

САКРАЛЬНОСТЬ ПРИРОДЫ КАК ТУРИСТИЧЕСКИЙ РЕСУРС  

А. Бортникова, Мелитопольский государственный педагогический университет имени 

Богдана Хмельницкого, Мелитополь, Украина 

 

Осознанное возвращение к собственному культурному наследию является 

положительным явлением, когда человек обращается к проверенным временем культурным 

образцам, которые в течение длительного времени недооценивались. Сегодня наше «новое» – 

это хорошо забытое «старое», познать и возродить которое нам способны помочь не только 

традиционные этно- и культуроориентованные науки, но и новейшие практики глобального 

мира, в том числе туризм. Активное развитие внутреннего туризма и насущная необходимость 

изучения ресурса для его развития стали новым толчком для изучения и популяризации 

нематериального культурного наследия, в частности мифов, легенд, преданий и пр. Именно с 

учетом этого мы и прибегли к изучению мифологического содержания сакральных природных 

объектов как туристического ресурса. 

Природные объекты как Святые Места существовали на каждой ступени развития 

человечества и существуют для адептов всех современных религий. Для предоставления 

такому объекту статуса святости и дальнейшего ему поклонение необходимы две 

разновидности тесно взаимосвязанных факторов-предпосылок: ландшафтно-географические 

(природные) и социокультурные (исторические, этнографические и под.). Природной 
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предпосылкой становления культового объекта является его уникальность. Под сакральными 

природными объектами обычно понимают почитаемые в народе элементы ландшафта – места 

поклонения и одновременно элементы культурного наследия этносов и народов. К таким 

объектам относятся природные источники, отдельные деревья и целые рощи, участки леса, 

озера, реки, водопады, скалы, пещеры, горы, отдельные камни, острова и др. Сакральные 

природные объекты имеют особое значение как специфические места духовного единения 

человека с Природой, служат образцами бережного отношения к ней. 

Одним из проявлений сакрального измерения бытия является феномен «genius loci» 

(лат. дух места) – неуловимая духовная характеристика, насыщающая и одухотворяющая то 

или иное место, обусловливая его уникальность и определяя его положение в общем порядке 

вещей (П. Вайль). Концептуализацию понятие обрело в творчестве И.- Г. Гердера («Идеи к 

философии истории человечества») в контексте целей, к которым стремится человек: истина, 

красота, любовь. Философско-эстетический подход к осмыслению понятия «genius loci» как 

исключительного уровня творческой одаренности человека связан с именами К. Гельвеция, 

Д. Дидро, І. Канта (природа формирует эстетическую картину мира, в которой главную роль 

получает человек-гений). Феноменологическая традиция осмысления отношений человека с 

ландшафтом утверждается в трудах Г. Башляра, М. Хайдеггера, Е. Гуссерля, Е. Кассирера, 

П. Сартра и др. Обращение к данной проблематике в контексте туризмологии 

актуализировано угрозой уничтожения природной и культурной окружающей среды, в том 

числе и в результате туристской деятельности, и необходимостью выработки 

туризмологичних концепций, которые бы предусматривали сохранение физических свойств 

природных и культурных ландшафтов, их сакрального содержания и культурно-исторической 

уникальности. 

Любой сакральный природный объект – дух места, «центр мира», символ территории. 

В силу этого такие объекты особенно значимы как места проявления неповторимого 

своеобразия локальных культур и тех природных ландшафтов, которые эту неповторимость 

породили. Феномен «genius loci» базируется на идентичности конкретного локуса, 

характеризующегося специфической структурой и сакральным смыслом, и ценностном 

отношении человека к нему, выражающемся в чувственном восприятии жизненных форм, 

способе бытия, духовной сути познаваемых феноменов. Через феномен «genius loci» 

раскрывается механизм указанных отношений: человек, с одной стороны, обретает 

гармоничный природный компонент, с другой – по принципу мимезиса осваивает и 

преобразует природное и культурное пространство. С течением времени дополнительному 

определению подлежат уже не только первичные, природные признаки, но и вторичные – 

выработанные культурой и ею переосмысленные. Сакральные локусы как географически 

определенные места обрастают культурными значениями, символизируются, превращаются в 

особые топосы (д.-гр. τόπος – букв. «место»; перен. «тема», «аргумент»), образы которых, 

мифологизируясь, способны транспонировать функции путем имитации – умножать «копии» 

святых мест. В одних случаях природа, выступая лишь в роли вдохновителя, сохраняет 

собственное пространство, в других – оно трансформируется в «культурное», независимо от 

аксиологии тех изменений, которые происходили в нем.  

Очевидно, что под бременем техногенной цивилизации традиционные культуры 

атрофируются, теряются неповторимые мифологические картины мира, свойственные 

традиционным обществам, и принимаются другие – обездуховленные. И уже под видом 

сверхсовременной и «продвинутой» туристической услуги (да еще и под авторитетным 

лозунгом «международных стандартов») нам предлагают смесь произвольно соединенных 

десемантизированных элементов унифицированных культур, не забывая одновременно 

подчеркивать необходимость формирования эксклюзивной, неповторимой услуги. Наша 

неповторимость – в нас самих: в глубине нашего сознания, в уникальности нашей природы, в 

древности нашей культуры, знаки которой мы должны научиться прочитывать. Поэтому не 

только туристически привлекательными, но и перспективными для популяризации 

культурного своеобразия регионов нам видятся только те формы, которые сочетают 
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современные методы и технологии проектирования с бережным отношением к локальным 

мирам, духу местности. 

 

VADOVO IR DARBUOTOJO KOMPETENCIJOS LEMIANČIOS SĖKMINGA ĮMONĖS 

VEIKLĄ 

I. Čenkutė, Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, Kaunas, Lietuva  

Šiandieninėse organizacijose pagrindiniu konkurenciniu pranašumu tampa darbuotojų žinios ir 

sugebėjimai, t.y. kompetencija. Nuo vadovų ir darbuotojų kompetencijos priklauso jų darbo 

rezultatai, o kartu ir verslo sėkmė. Neretai darbuotojų pasirinkimą lemia vadovo savybių, 

kompetencijų, požiūrio ir vertybių visuma, tokiu atveju, vadovas vertina savo pavaldinius pagal 

subjektyvias nuostatas, remdamasis simpatijomis ar antipatijomis. Darbuotojai, tobulindami savo 

žinias ir įgūdžius, mokydamiesi turi realių galimybių padėti savo organizacijai prisitaikyti prie nuolat 

besikeičiančios aplinkos ir išlikti konkurencingai. Įmonės personalas vertinamas kaip svarbiausias 

išteklius ir verslo sėkmės garantas. Šiuo metu ypatingas dėmesys skiriamas vadovo lyderio savybėms 

pabrėžti - kiek jis sugeba skatinti darbuotojus siekti iškeltų tikslų, panaudoti ir valdyti viso kolektyvo 

potencialą. Tam turi įtakos efektyvi komunikacija su darbuotojais, komandinio darbo skatinimas. 

Organizacijų veiklos sėkmę dažnai lemia sugebėjimas tinkamai pasinaudoti darbuotojų žiniomis, 

kvalifikacija, atskleisti ir ugdyti jų potencialą, todėl kompetencijų plėtra turi būti viena iš prioritetinių 

organizacijos krypčių. Įgyvendinti savo užsibrėžtus tikslus organizacija gali tik turėdama tam 

reikalingus žmones, taip vadinamus darbo išteklius. Kasdien didėja žmogaus įtaka organizacijos 

veiklos rezultatams, o organizacijos vadovui svarbu mokėti valdyti savo turimą personalą, tam, kad 

galėtų pasiekti užsibrėžtų organizacijos tikslų. Šiandien daug pažangių organizacijų kuria specialius 

kompetencijų modelius, kurie yra puiki priemonė kryptingai ugdyti darbuotojus siekiant ilgalaikių 

organizacijos tikslų. Kompetentingi ir atsidavę darbuotojai dažnai yra pagrindinai įvairių organizacijų 

sėkmės garantai. Tikslas - Įvertinti kompetentingo vadovo ir darbuotojų  įtaką sėkmingai įmonės 

veiklai. Metodai - siekiant atskleisti straipsnio temą, buvo naudota mokslinių literatūros šaltinių 

analizė, jų sisteminimas ir apibendrinimas. Išvados: Apibendrinant galime teigti, kad kompetencija - 

tai visuma žinių, įgūdžių, elgsenos, kurią asmuo panaudoja ne tik kasdieniame darbe, sugeba pats 

spręsti problemas, bet ir veikti tam tikrose nenumatytose situacijose. Darbuotojai, jų žinios bei 

sugebėjimai tampa pagrindiniu konkurenciniu pranašumu, kuris remiasi išskirtinėmis vadovų ir 

darbuotojų kompetencijomis. Vadovas pasirenka darbuotoją pagal savo objektyvią ir subjektyvią 

nuomones. Vertinama ne tik profesinė kompetencija ,bet ir požiūris, vertybės. Todėl svarbu, kad 

vadovas turėtų ir lyderio savybių, motyvuotų nepaminant vertybių ir įsitikinimų. Tuomet atiranda 

stiprus ryšys tarp darbuotojo ir vadovo, kurio dėka įmonė pasiekia išsikeltus tikslus ir tampa 

konkurencinga. Vadovas turi sugebėti netiesioginiais būdais įtakoti darbuotojus, siekti organizacijos 

tikslų, turi gebėti organizuoti ir koordinuoti komandinį darbą, pasižymėti patikimumu, iniciatyva, 

asmenine atsakomybe, kūrybingu mąstymu. Darbuotojai vertina įmonę, kurios vadovas lankstus, 

ryžtingas, demokratiškas, pasitariantis, skiriantis didelį dėmesį organizacijos mikroklimatui. Šių 

savybių visumai atitinkant pavaldinių savybes, jų elgesį, pažiūras, tai turi ypatingai didelę reikšmę 

organizacijos veiklos rezultatams. Organizacijos, turinčios tokį žmogiškąjį kapitalą, susibūrusios į 

klasterį bus konkurencingos, antrepreteriškos ir pasieks išsikeltus tikslus.    

 

SLYPINČIŲ ŽINIŲ IŠREIŠKIMO ORGANIZACINĖS PRIELAIDOS 

V. Bakūnas,  Kauno technologijos universitetas, Kaunas, Lietuva 

A. Lazauskas,  Lietuvos sporto universitetas, Kaunas, Lietuva 
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 Aktualumas – kasdienėje organizacijos veikloje, vidinis žinių pasidalijimas tampa vis 

svarbesnis procesas. Tai tampa vienas iš kompanijos sėkmės veiksnių, sukuriančių konkurencinį 

pranašumą. Smith (2001), teigia, kad kompanijos tūrėtų plėtoti/kurti darbuotojams palankias 

aplinkas, kurios skatintų laisvą dalijimąsi ir naudojimą visomis esamomis žiniomis organizacijoje 

(išreikštomis, neišreikštomis). Vadinasi dėl žinių specifikos organizacijos nariams ne tik sudėtinga 

naudotis neišreikštomis žiniomis, bet taip pat ir sunku jas išlaikyti organizacijoje, dėl šių žinių 

sklaidos, išsaugojimo ar panaudojimo sudėtingumo. 

Darbo tikslas – atskleisti slypinčių žinių išreiškimo prielaidas organizacijoje. 

Tyrimo metodai - mokslinės literatūros šaltinių analizė, dokumentų analizė, lyginamoji 

analizė. 

Rezultatų aptarimas. Nagrinėjant išreikštas ir slypinčias žinias, visų pirma reiktų trumpai 

susipažinti su žinių sąvoka. Trumpai tariant žinios yra faktai, informacija ar įgūdžiai, įgyti per patirty 

ar išsilavinimą. Taip pat žinios gali būti traktuojamos kaip teorinis ar praktinis subjekto supratimas 

(Oxford, 2013).  Žiūrint į žinias iš organizacijos pusės atsiskleidžia kiek kitoks požiūris. Pasak Smith 

(2001), žinios organizacijoje prilyginamos įmonės turtui, tokiam kaip valdymo sistema, prekės 

ženklas, klientų informavimas, kompanijos reputacija. Žinios taip pat yra asmeninis žmogaus turtas, 

kuris parodo asmenį kaip tam tikros srities žinovą. Įdomu, kad 99% žmonių darbo yra paremta 

žiniomis. Tad nors žinios ir atrodo nematomos, jos sukuria svarbią neapčiuopiamą vertę. Žinių vertė 

nuolat auga kai jos turi tikslą ir orientuotos į misiją bei turi esmines vertybes ir strateginius prioritetus. 

Tad žinios yra turtas, kurio vertė priklauso nuo to kokiame kontekste bus pasirinkta žinių 

panaudojimo strategija įgyvendinimui. Esant organizacijos susiliejimui, performavimui ar pasikeitus 

kultūrai, vertingos informacijos žinios nyksta arba „paskęsta“ naujoje informacijoje. Taigi žinių 

tinkamas naudojimas, turi lemiamos įtakos organizacijos konkurencingumui. Siekiant žinias suprasti 

geriau, jos yra išskirtos i kelis tipus. Dažniausiai pasitaikantys žinių tipai yra slypinčios ir išreikštos 

žinios. Didžioji dalis šių žinių kapitalo slypi žmonių patirtyje, žinojime ir įgūdžiuose (Puusa, 

Eerikäinen, 2008). Tad toliau aptariamos slypinčios ir išreikštos žinios, kurios yra dažniausiai 

sutinkamos mokslinėje literatūroje. 

Žmonės turi skirtingas slypinčias ir išreikštas žinias, kurias kiekvienas individas taiko unikaliais 

metodais. Individai linkę galvoti skirtingai apie tas pačias problemas ar galimybes. Lyginant 

slypinčias ir išreikštas žinias svarbu pabrėžti, kad tai yra mąstymo būdas, o ne būtinybė išskirti šių 

žinių skirtumus. Tad žemiau pateikiama lentelė, kurioje pateikiama, kaip išreikštos ir slypinčios 

žinios yra naudojamos organizacijoje. Taip pat, sugrupuojamos pagrindinės slypinčių ir išreikštų 

žinių kategorijos. 

Žinių perkėlimo procesas. Slypinčios žinios yra gaunamos iš vidinių procesų, tokių kaip patirtis, 

refleksija, internalizacija, ar individo talentas. Tad šios žinios negali būti valdomos ar išmokstamos 

kaip kad yra valdomos ar išmokstamos išreikštos žinios. Išreikštas žinias galima išsaugoti ir išreikšti 

per knygas informacines sistemas, o slypinčios žinios dažniausiai gludi individų galvose. Slypinčios 

žinios negali būti išsaugotos duomenų bazėse, knygose, instrukcijose. Slypinčių žinių pasidalinimui 

yra taikomi kitokie metodai: amato, tiesioginės sąveikos, tinklo ar mokymosi veikiant veiksniai, kurie 

apima akis į akį socialinę sąveiką ir praktinę patirtį ir yra labiau tinkamos slypinčių žinių 

pasidalinimui (Haldin-Herrgard, 2000).  Slypinčių žinių savybės yra sunkiai koduojamos, kad būtų 

galima jas perduoti. Mokslinėje literatūroje išsiskiria dvi skirtingos nuomonės apie slypinčių žinių 

perkėlimą. Vieni sako, kad slypinčios žinios turi būti perdaromos į išreikštas, kad jomis galiam būtų 

pasidalinti, o kiti teigia, kad slypinčios žinios visada lieka slypinčiomis. 

Išvados. Išreikštos žinios yra apčiuopiamos, žinomos, artikuliuojamos. Neišreikštos žinios yra 

patirtinis žinojimas slypintis žmogaus pasąmonėje. Nagrinėjant slypinčių ir išreikštų žinių sąvokas, 

išryškėjo, kad šios žinios tarpusavyje yra persipynusios. Nors ir mokslinėje literatūroje siekiama jas 

išskirti, tai padeda jas tik atpažinti, tačiau ne giliau pažinti. Šios dvi sąvokos nors ir išskiriamos, tačiau 

turėtų būtu vertinamos kaip žinios kurios viena kitą papildo. Slypinčios žinios papildo išreikštas 

žinias ir atvirkščiai. Šios žinios visuomet „egzistuoja“ kartu ir yra neatskiriamos viena nuo kitos. 

Slypinčių žinių dalinimasis vyksta per sąveiką su kitais individai, per patirtį, pažinimą, veiklą. 

Slypinčių žinių negalime išmokinti, apmokyti, jos gali būti išmoktos tik individo asmeninėmis 
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pastangomis. O šiam procesui būtina sąlyga – nuolatinis mokymasis ir kontaktas su mokančiuoju 

individu. 

Siekiant perkelti slypinčias žinias į išreikštas, visų pirma reiktų panaikinti tam tikrus barjerus 

(dviprasmiškumas, sistemos, organizacinė kultūra, tarpusavio santykiai, informacijos sudėtingumas) 

trukdančius šiam procesui. Slypinčių žinių perdavimas organizacijoje grindžiamas pasitikėjimu, 

bendradarbiavimu, vertybėmis, kultūra. Netgi esant palankioms sąlygoms perduodant slypinčias 

žinias yra svarbus žinių kontekstas, kuris turi būti panašus abejuose organizacijos padaliniuose 

siekiant užtikrinti efektyvų žinių perkėlimą.  

 

PILIETIŠKUMO SVARBA DARBUOTOJŲ MOTYVACIJAI TRANSPORTO 

ORGANIZACIJOSE 

L. Sliesoraitienė, L. Jesevičiūtė-Ufartienė, Lietuvos sporto universitetas, Kaunas, Lietuva 
 

Bedny ir Karwowski (2006) teigia, kad darbuotojų motyvacija yra vienas iš svarbiausių 

psichologinių veiksnių, kurie lemia, darbo efektyvumą. Darbuotojų motyvacija yra analizuojama tiek 

teoriniame (Appleby, 2003), tiek praktiniame (Guillen, Ferrero, Hoffman, 2015) lygmenyje. Atlikta 

daug tyrimų (Viningienė, 2012; Korzynski, 2013; Guillen, Ferrero, Hoffman, 2015) ir pateiktos 

rekomendacijos kaip padidinti darbuotojų motyvaciją, tačiau dar mažai nagrinėta kaip darbuotojų 

pilietiškumas susijęs su motyvacija. Pilietiškumo skatinimo sąsajų su darbuotojų motyvacija analizė 

šiame straipsnyje siejama su turizmo sektoriumi. Šiame sektoriuje darbuotojų motyvacija ypač svarbi 

dėl aukšto kontakto su vartotojais. Tuo tarpu transportas yra svarbi turizmo struktūrinė dalis, nes 

turistai norimus objektus gali pasiekti įvairiomis transporto priemonėmis. Dėl šių priežasčių, šio 

darbo problema yra siejama, kaip pilietiškumas gali padėti kelti transporto organizacijų darbuotojų 

motyvaciją ir tokiu būdu didinti jų darbo efektyvumą. 

Tyrimo objektas – pilietiškumo svarba darbuotojų motyvacijai. 

Tyrimo tikslas – įvertinti pilietiškumo svarbą darbuotojų motyvacijai transporto 

organizacijose. 

Hipotezė - pilietiškumu pasižymintys darbuotojai yra labiau motyvuoti. 

Tyrimo metodai: literatūros šaltinių analizė, anketinė apklausa, aprašomoji statistinė analizė. 

Pagrindiniai rezultatai ir išvados: 

1. Literatūros analizė atskleidė, kad organizacinis pilietiškumas – tai darbuotojo savanoriška 

veikla organizacijoje, kurią jis atlikdamas nereikalauja atlygio. Organizacinis pilietiškumas 

analizuojamas skirtingose dimensijose, tokiose kaip sąžiningumas, pilietinės vertybės, 

altruizmas.  

2. Sudarytas pilietiškumo ir darbuotojų motyvacijos sąlyčio modelis, kuris padeda atskleisti, kad 

darbuotojų pilietiškumas susijęs su jų motyvacija. 

3. Nustatyta, kad pilietiškumas yra svarbus darbuotojų motyvacijai transporto organizacijose. 

Nustatytas statistiškai patikimas ryšys tarp darbuotojų pilietiškumo ir motyvacijos transporto 

organizacijose. Darbuotojai, kurių motyvacija didesnė yra labiau pilietiški ir atvirkščiai – 

pilietiškumu pasižymintys darbuotojai yra labiau motyvuoti. 
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POŽIŪRĮ Į IMIGRACIJĄ FORMUOJANTYS EKONOMINIAI IR SOCIALINIAI-

KULTŪRINIAI VEIKSNIAI 

E. Mažutaitytė, Vilniaus Universitetas, Kauno Humanitarinis Fakultetas, Kaunas, Lietuva 

 

Šiuolaikiniame globaliame pasaulyje migracija auga, ji reikšmingai keičia demografines 

struktūras ir kelia naujas socialines ir ekonomines problemas. Mokslinėje literatūroje plačiai 

išnagrinėta emigracija, kadangi tai yra pakankamai senas ir dažnas reiškinys. Lietuvoje taip pat 

pagrindinis dėmesys yra skiriamas emigracijos procesų analizei ir aiškinimui. Tačiau atsižvelgiant į 

emigracijos padarinius Lietuvoje, tokius kaip blogėjanti demografinė padėtis, darbo jėgos stygius, 

ekonomikos nestabilumas, tarptautinėje arenoje prognozuojama, kad vykstant ekonominei Vakarų 

Europos ir Rytų Europos konvergencijai, Lietuvoje per artimiausią dešimtmetį migracijos saldo taps 

teigiamas ir imigrantų srautas, neskaitant reemigrantų, ženkliai išaugs. Straipsnyje, remiantis 

mokslinės literatūros ir atliktų požiūrio į imigraciją ir imigrantus tyrimų analize, aptariamos teorinės 

požiūrio į imigraciją prielaidos ir veiksniai, lemiantys atvirumą imigracijai. Straipsnio tikslas yra 

įvardinti veiksnius, lemiančius atvirumą imigracijai ir požiūrį į ją. Atlikus mokslinių tyrimų analizę 

išskirti ekonominiai ir socialiniai-kultūriniai veiksniai, darantys didžiausią įtaką požiūriui į imigraciją 

ir imigrantus. Atliktos analizės išvadas galima pateikti veiksnius sugrupuojant į ekonominius 

veiksnius ir socialinius – kultūrinius. Vieni iš dažniausiai tyrimuose pastebimų veiksnių, lemiantys 

atvirumą imigracijai yra vietinės bendruomenės išsilavinimo lygis ir šalies ekonominė padėtis (BVP 

vienam gyventojui), taip pat konkurencija darbo rinkoje, rasė, etinė priklausomybė, imigrantų 

keliamų grėsmių suvokimas.  

Raktiniai žodžiai: požiūris į imigraciją, atvirumas imigracijai, imigracija, globalizacija. 

 

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ STRATEGIJOS FORMAVIMO NAUDA 

A. Ūsas, E Jasinskas,  Lietuvos sporto universitetas, Kaunas, Lietuva 

 

Aktualumas. Apžvelgiant įmonių veiklų ypatumus, pastebima didelių skirtumų, tačiau vienas 

ypatumas randamas visose organizacijose tai – strategija. Įmonės veikia nusistačiusios tam tikro 

laikotarpio strategijas, kurių pagalba siekia gauti maksimalų pelną išleidžiant minimalius kaštus. 

Sėkmingai strategijai  suformuoti būtina atsižvelgti į skirtingų pažiūrų esamus darbo metodus 

(Gudonavičius ir Savanevičienė, 2008). Dvidešimtajame amžiuje vienu svarbiausiu darbo metodu 

tapo informacinių technologijų sistemos ir prietaisai.  Darbą organizacijose vargiai išsivaizduojame 

be elektorinio pašto, interneto, kompiuterio ar išmaniojo telefono. Techcrunch (2010) teigimu   IT 

skatina verslą, mažina įmonių laiko ir finansines sąnaudas,  tiesiogiai prisideda prie elektorinės 

prekybos. Elektorinės prekybos mastai kiekvienais metais auga apie 5-10 proc. (Techcrunch 2010).  

Heiko at all. (2015) teigimu IT technologijų plėtra didės, tai sąlygos naujos informacinių 

technologijų sistemos, bei jų pritaikomumas kasdieniams vartotojams. Svarbu kreipti didelį dėmesį į 

šios technologijų krypties plėtros galimybes Lietuvoje. Šiuo metu tokios informacinių technologijų 

įmonės, kaip „Google“ „Apple“ ar „Facebook“ ne tik sugeneruoja dideles pajamas, bet ir kuria didelę 

pridėtinę vertę sau ir aplinkiniams.   2014 metai Lietuvoje veikė 2833 informacinių technologijų (IT)  

įmonės, lyginant su 2013 metais įmonių skaičius didmeninės prekybos  bei paslaugų ir pramonės 

sektoriuose padidėjo atitinkamai 9 ir 6 procentais. Visos įmonės uždirbo 2 596,4 mln. EUR pajamų 

(Lietuvos statistikos departamentas 2015).   

Darbo tikslas - identifikuoti informacinių technologijų strategijos formavimosi naudą.   

Tyrimo metodai - mokslinės literatūros analizė, lyginamoji analizė. 
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Tyrimo rezultatai ir aptarimas. 

1. Strategijos samprata ir reikšmė įvairioms organizacijoms kito priklausomai nuo laikmečio ir 

esamos politinės, ekonominės padėties. 1962 metais strategijos apibrėžime buvo akcentuojami trys 

pagrindiniai dalykai: organizacijos veiklos sritis, veiklos sritį atitinkantys tikslai, tikslams pasiekti 

reikalingi ištekliai ir veiklos būdai. 2012 metais strategija jau orientuota į sprendimus ir veiksmus 

organizacijos aplinkoje siekiant sukurti konkurencinį pranašumą.2015 metais strategijos tikslas 

padaryti organizaciją išskirtine ir kuo geriau pritaikyta tenkinti klientų norus.  

2. Strategija ir informacinės technologijos papildo viena kitą. Strategija leidžia tinkamai ir 

efektyviai išnaudoti informacinių technologijų sistemas ir prietaisus gaunant didžiausią naudą ir 

patiriant mažiausius kaštus. Informacinės technologijos yra svarbi strategijos sudėtinė dalis, leidžianti 

per produktų pritaikomumą pasiekti strategijoje numatytų tikslų.  

3. Informacinių technologijų strategijos nauda pasireiškia per uždirbamas pajamas, tikslingas ir 

nuoseklus strategijos laikymasis leidžia užtikrinti efektyvų tikslų įgyvendinimą. Darbuotojai yra 

vertingesni ir laimingesni nuolat besimokydami ir gaudami naujas žinias, kurių srautą užtikriną IT 

priemonės. IT strategijos įgyvendinimas  leidžia efektyviau išnaudoti turimus informacinių 

technologijų išteklius, jų pagalba geriau suprantami ir efektyviau sprendžiami vartotojų poreikiai..  
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SMARTPHONE APPLICATION USE IN PHYSICAL ACTIVITY AND HEALTHY 

LIFESTYLE 

D. Stirbytė, A. Simanavičius Lietuvos sporto universitetas, Kaunas, Lietuva 
             

Background. Over the last decades, physical inactivity has rapidly reached pandemic 

proportions both in high and low and middle-income countries (Hallal, Ramirez, 2015). One of the 

main problems of physical inactivity started with the technological rush. Computers and machines 

stopped us moving, though they helped in a lot of different ways, but in this case, it started a pandemic 

physical inactivity.  Smartphones have increasingly become the mobile device of choice among users 

around the world. Mobile technologies have become an indispensable component of our daily lives, 

and mobile devices have altered the way people communicate and interact with one another (Kim, 
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Law, 2015).  With a smartphone, it became popular to use an application, or in shorter version – an 

app. It is a computer program designed to run on mobile device.  With this gadget people started using 

different types of physical activity and healthy lifestyle enhancing apps. 

These programs typically provide workouts for users and way to track performance. The types 

of workouts include aerobic conditioning (running, biking), weightlifting, calisthenics, yoga and 

lifestyle physical activities (walking, gardening) (Sibley, McKethan, 2012). There are some other 

smartphone applications for physical activity. These apps use GPS (Global Positioning System) for 

tracking your smartphone. With the GPS, you use orienteering and geocaching apps. These are 

sport/fitness activities that depend on map and compass reading skills. Each of these activities 

requires participants to read maps and use a compass to navigate to control points (specified locations) 

(Sibley, McKethan, 2012). These are the main applications that can be used in physical activity.  

            Purpose:  to identify smartphone application use in physical activity and healthy lifestyle. 

            Methods: literature review. 

            Results:  
1. There is a wide range use of apps in physical education classes. With smartphone application it is 

easier to remember human anatomy. Students also make their own workout routines depending on 

the types of muscles that they want to strengthen. Apps also enhance students to eat healthy and drink 

more water.  

2. Smartphone application is widely used in society as well as in the physical education classes. 

People use workout routines in everyday life for the purpose to be healthy and fit. Apps are also used 

in leisure activities like orienteering or geocaching. 

3. With the smartphone applications physical education classes becomes more authentic and 

interesting not just for the students, but also for their teachers. Apps for everyday use makes working 

out or living healthy easier.  
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RIZIKOS IR PELNINGUMO ASPEKTAI AB„KLAIPĖDOS NAFTA“ VEIKLOJE 

G. Matusevičius, V. Giliuvienė, Marijampolės kolegija, Marijampolė, Lietuva 
 

Išsivysčiusioje rinkoje kiekvienas verslas patiria riziką. Įmonė nėra garantuota, kad jos veikla 

bus visada pelninga irgeneruos pelną. Įmonės vadovas siekdamas pelno, imasi rizikingos veiklos, 

tačiau jis turi žinoti rizikos ribas ir jų neperžengti, antraip gali patirti bankrotą. Rizika – tam tikri 

nuostoliai, susidarę dėl nepasiekto užsibrėžto tikslo. Vakarų šalių patirtis rodo, kad kiekvienas 

verslininkas, prieš kurdamas savo verslą, pirmiausia analizuoja veiksnius lemiančius jo verslo riziką. 

Bendra rizikos analizė grindžiama išteklių, pajamų bei pelno ir nuostolių analize, pasitelkiant 

finansinių ataskaitų horizontalią ir vertikalią analizę. Darbe analizuojama AB „Klaipėdos nafta“ 

pelningumo aspektai bei bankroto rizika. 

Darbas aktualus ne tik įmonėms, turinčioms finansinių sunkumų, bet ir sėkmingai vystančioms 

verslą. Įmonės susiduria su įvairiomis pavojingomis situacijomis ir laiku nesureagavus, įmonė patiria 

krizę, o jai užsitęsus bankroto grėsmę. Todėl negatyvių tendencijų įvardijimas leidžia laiku 

pakoreguoti ir atkurti normalią įmonės ūkinę – ekonominę veiklą. Įmonių bankroto tikimybės 

įvertinimas gali būti impulsas ne tik išvengti bankroto, bet ir rasti veiksmingų finansinių – 

ekonominių sprendimų, stabilizuojant kritinę įmonės būklę. Problema: AB „Klaipėdos nafta“ veiklos 

pelningumo mažėjimas ir bankroto rizika. Darbo tikslas – išanalizuoti rizikos ir pelningumo aspektus 

AB „Klaipėdos nafta“. Darbo objektas: AB „Klaipėdos nafta“ finansinių ataskaitų rinkinys. 

Uždaviniai: atlikti vertikalią ir horizontalią balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos analizes; 

apskaičiuoti ir išanalizuoti pelningumo rodiklius; apskaičiuoti bankroto tikimybę; pritaikyti „auksines 

balanso taisykles“ finansinėms ataskaitoms. Metodai: įmonės dokumentų analizė, santykinių 

finansinių rodiklių skaičiavimas, „auksinių balanso  taisyklių“ analizė, lyginimas, grafinis 

atvaizdavimas. 

Nafta kartu su dujomis, šiuo metu universaliausias žmonijos energijos šaltinis. Praktiškai 

kiekvienas kitas energijos šaltinis gali būti nesunkiai pakeičiamas nafta, todėl kiti rinkoje esantys 

energetiniai ištekliai yra mažiau lemiantys ir šiandien negali ekonomiškai pakeisti naftos. Dėl šios 

priežasties, bet kuri pasaulio valstybė yra energetiškai priklausoma kitoms, jeigu pakankamai neturi 

savo išteklių. 2015 metais Lietuva tapo energetiškai nepriklausoma nuo Rusijos giganto „Gazprom“. 

Pagrindinė to priežastis AB „Klaipėdos nafta“ valdomas SGD terminalas „Independence“. 

AB „Klaipėdos nafta“ Valstybės registrų centre įregistruota 1994 metais. Įmonė vadovaujasi 

NASDAQ OMX Vilnius listinguojamų bendrovių valdymo kodeksu. Įmonės įstatinis kapitalas virš 

110 mln. eurų. Valstybei, kurią atstovauja Energetikos ministerija, priklauso 72,32% akcijų, 10,24% 

akcijų priklauso UAB koncernui „Achemos grupė“, likę 17,44% priklauso smulkiems 

investuotojams.  Įmonės veikla naftos ir jos produktų perpylimas, laikymas, kokybės kontrolė, nafta 

užteršto vandens valymas, laivų aprūpinimas kuru ir vandeniu, nuo 2014 m. spalio 27 d. veikia SGD 

terminalas ir kt. 

Analizuojamu laikotarpiu (2013-2015 m.), AB „Klaipėdos nafta“ pardavimų apimtis augo, 

2014 m. lyginant su baziniais 2013m. išaugo 8%, o 2015 m. - 199%, tačiau pardavimo sąnaudos augo 

kur kas greičiau nei pajamos, 2014m. išaugo 14%, o 2015 m. - 266%. Šie duomenys rodo, jog būtina 

išanalizuoti pelningumo rodiklius. Bendrųjų pardavimų ir veiklos pelningumo rodikliai analizuojamu 

laikotarpiu mažėjo, tai rodo jog parduodamų prekių savikaina ir kainodaros politika įmonėje buvo 

nepakankamai kontroliuojama, įprastinė veikla neefektyvi. Grynojo pelningumo rodiklis 

analizuojamu laikotarpiu tai pat krito, tai įtakojo sparčiai augančios pardavimo sąnaudos. 2013 m. 

grynasis pelningumas siekė 28,10%, 2014 m. sumažėjo iki 23,27%, o 2015 m. rodiklis siekė jau tik 

20,09%. Ilgalaikio turto pelningumas 2013-2015 m. svyravo nuo 6,7% iki 12,2%, tai rodo, kad 2015 

m. vienas ilgalaikio turto euras uždirbo 12 euro centų pelno. Analizuojamu laikotarpiu trumpalaikio 

turto pelningumas augo nuo 23% iki 38%, vadinasi vienas investuotas trumpalaikio turto euras 2013-

2015m.uždirbo nuo 23 iki 38 euro centų pelno. Nuosavo kapitalo pelningumas 2013-2014 m. buvo 
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žemiau 10%, tai rodo nepakankamą įmonės vadybą, naudojant investuotą kapitalą, 2015 m. rodiklis 

siekė 11% ir buvo patenkinamas. Nestabilūs pelningumo rodikliai, stimulas analizuoti bankroto 

tikimybę.  

Bankroto tikimybės tyrimui pasirinktas, dažniausiai Lietuvoje naudojamas, Edvardo Altmano 

„Z“ modelis. 2013 m. rodiklis – 2,85 pateko į intervalą: 2,71<Z<2,90, buvo galima prognozuoti 

bankrotą, 2014 m. rodiklis siekė – 1,96 ir pateko į: 1,81<Z<2,70 intervalą, bankroto tikimybė dar 

labiau išaugo, to priežastis 103,58 mln. eurų paskola skirta SGD terminalo projekto finansavimui. 

2015 m. rodiklio vertė viršijo 3, todėl bankrotas įmonei negrėsė. Įmonės padėtį pagerino pirmosios 

pajamos iš SGD terminalo. Didelė bankroto tikimybė buvo 2014 m., kadangi AB „Klaipėdos nafta“ 

projektų įgyvendinimui buvo paimta stambi paskola.  

Pritaikius „auksinę balanso taisyklę“ ir atlikus skaičiavimus, koeficiento reikšmė analizuojamu 

laikotarpiu buvo optimali, nes nesiekė 1. Atlikus analizę paaiškėjo, jog AB „Klaipėdos nafta“ 

pardavimų apimtis analizuojamu laikotarpiu augo lėčiau, nei pardavimo sąnaudos. Bendrųjų 

pardavimų, veiklos ir grynojo pelningumo rodikliai analizuojamu laikotarpiu krito, tai lėmė sparčiai 

augančios pardavimo sąnaudos.  

Išvados. Atlikus AB „Klaipėdos nafta“ analizę, galima teigti, jog įmonės būklė 2013-2014 m. 

buvo patenkinama, o 2015 m. vidutinė. Įmonės vadovybė priima rizikingus sprendimus, tačiau 

sėkmingai juos įgyvendina ir plečia savo veiklą, rodikliai gerėja, generuojamas pelnas, galima 

prognozuoti teigiamas veiklos plėtros perspektyvas. 
 

AUGALININKYSTĖS VERSLO RIZIKOS VERTINIMAS LIETUVOJE 

R. Rakštys, Verslo ir kaimo plėtros vadybos institutas, Kaunas, Lietuva  

J. Greblikaitė, Aleksandro Stulginskio universitetas, Kaunas, Lietuva 

 

Versle rizika neišvengiama, kadangi verslo aplinka yra nuolat kintanti. Dėl begalės aplinkos 

veiksnių, kurių įtaka pasireiškia ne vien nuoseklia priežasties - pasekmės grandine, tačiau ir apibusiu 

poveikiu, sudėtinga tiksliai prognozuoti verslo rezultatus. Verslo aplinka gali kisti labai greitai, tuo 

tarpu atliktus investicinius, finansavimo, gamybinius sprendimus greitai pakeisti sudėtinga, arba tai 

kainuoja santykinai daug.  Žemės ūkyje verslo sprendimai priimami dar sudėtingesnėmis sąlygomis 

dėl specifinių šakos apribojimų – gamybos procesas santykinai ilgas, jame dalyvauja gamtos 

veiksniai, kurie yra menkai įtakojami. Pastarųjų suvaldymas, jų įtakos minimizavimas išlieka sunkiai 

sprendžiamas ir aktualus uždavinys Lietuvos žemės ūkio sektoriuje.  

Siekiant priimti ekonomiškai pagrįstus sprendimus pirmiausiai reikia turėti informaciją, kuri neturi 

apsiriboti tuo, kiek viena ar kita veikla pelninga. Rizikos teorija teigia, kad paprastai pelningumas yra 

tampriai susijęs su rizikos lygiu. Verslininkas turi įvertinti, ar uždirbamas arba planuojamas 

pelningumas nėra santykinai mažas su patiriama rizika. Taigi šio pranešimo tikslas – nustatyti 

Lietuvos ūkiuose vyraujančios augalininkystės produkcijos derlingumo, kainų ir pajamų riziką ir jos 

įtaką ūkių pagrindiniams finansiniams rezultatams. Tyrimo objektas – verslo rizika, su kuria 

susiduria ūkiai besiverčiantys augalininkystės verslu. 

Tyrimo uždaviniai: 

1) Apskaičiuoti augalininkystės produkcijos derlingumo, kainų ir pajamų kintamumą, bei 

nustatyti jų rizikos lygį; 

2) Nustatyti, ar produkcijos kainų ir derlingumo įtaka turi akumuliacinį pobūdį pajamų 

kintamumui; 

3) Nustatyti koreliacinius ryšius tarp produkcijos kainų, derlingumo, pajamų ir pagrindinių 

finansinių ūkių rodiklių; 

4) Nustatyti Lietuvos ūkiuose vyraujančios augalininkystės produkcijos rizikos lygio kitimo 

tendencijas. 

Tyrime nagrinėjamas ūkių veiklos laikotarpis – 1993 – 2014 metai. 

Pagrindiniai tyrimo rezultatai. Atlikus tyrimą nustatyta, kad didžiausią riziką turi ūkiai auginantys 

žieminius javus, daržoves ir vaisius. Derlingumo kasmetinis kintamumas sudaro 15-20 proc., lyginant 
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su vidurkiu, kainų kintamumas dar didesnis, ypač daržininkystės ir sodininkystės sektoriuje (20-30 

proc.). Tuo tarpu pajamų gaunamų iš vieno pasėlių hektaro kintamumas sudaro apie 20-25 proc. Tai 

reiškia, kad ne visada mažesnis derlingumas, mažesnė vietinės produkcijos pasiūla rinkoje, sąlygoja 

aukštesnes kainas. Nenuostabu, nes Lietuvos gamybos apimtys neturi esminės įtakos pasaulinėms 

žemės ūkio produktų kainoms. Tai reiškia, kad atskirais metais, gali būti akumuliuoti tiek teigiami, 

tiek neigiami kainos ir derlingumo efektai, kurie turi neigiamos įtakos ūkių finansiniams rodikliams 

(koreliaciniai ryšiai tarp rizikos veiksnių ir finansinių rodiklių yra vidutinio stiprumo). Pastebėtina, 

kad rizikos lygis per nagrinėjamą laikotarpį turėjo nežymią tendenciją mažėti. Tokias tendencijas 

galima laikyti dėsningomis, įvertinus tai, kad per pastaruosius metus žemės ūkio subjektai daug 

investavo į technologijų diegimą. 

 

UAB „MANTINGA“ BANKROTO VERTINIMAS 

S. Žinaitytė, N. Gedvilienė, Marijampolės kolegija, Marijampolė, Lietuva 

 

Dabartinėmis šalies ekonomikos sąlygomis kiekvienas verslas patiria didesnę ar mažesnę 

riziką. Nė viena įmonė nėra garantuota dėl savo veiklos tęstinumo, gaminamos produkcijos ar 

paslaugos paklausumo. Bankrotas – tai tokia situacija, kada įmonė, ar asmuo negali įvykdyti savo 

įsipareigojimų. Labai svarbu išsiaiškinti, kodėl įmonėms kyla bankroto grėsmė ir kokios pagrindinės 

ją lemiančios priežastys. Pasak Mackevičiaus (2007) įmonių bankrotai yra įprastas rinkos 

ekonomikos reiškinys, sukeliantis daug neigiamų padarinių ne tik pačiai įmonei, visuomenei bet ir 

valstybei. Bankrutuoja visų rūšių ekonominę veiklą plėtojančios įmonės, todėl reikia nuolat tirti ir 

tikrinti įmonių veiklą, taikyti pažangius analizės metodus, kurie padėtų laiku imtis bankroto veiksmų, 

siekiant sumažinti neigiamas veiklos pasekmes. Įmonės, kuriose yra gerai organizuojama analitinė 

veikla ir įmonių vadovai stengiasi kuo efektyviau valdyti su verslo rizika susijusius procesus, gali 

kuo anksčiau numatyti artėjančią veiklos krizę, operatyviai į ją reaguoti ir taip sumažinti bankroto 

tikimybę. 

Darbo aktualumas. Visiškai išvengti rizikos yra neįmanoma, todėl būtina ją valdyti. Temos 

aktualumas pasireiškia tuo, kad įmonėms svarbu gebėti valdyti savo gaminamos produkcijos ar 

paslaugos paklausumo veiksnius. Pagal Rugenytę, Menciūnienę ir Dagilienę (2010) įmonių bankroto 

prognozavimo modelių svarba išryškėja, kai jie pritaikomi kaip priemonės, leidžiančios įmonėms 

diagnozuoti pirminius požymius bei užtikrinti veiksmingą prevencinių priemonių naudojimą įmonių 

veikloje. Pagal būklės vertinimo rodiklius galima ieškoti būdų sumažinti ar net pašalinti bankroto 

grėsmę. Įmonių bankroto grėsmės nustatymas iš anksto gali būti impulsas netik išvengti bankroto, 

bet ir rasti veiksmingų strateginių sprendimų pagerinti įmonės būklę. Darbo problema. UAB 

„Mantinga“ susiduria su finansine rizika. Finansinis stabilumas priklauso nuo veiklos efektyvumo, 

finansinių rezultatų, gaunamų ir išleidžiamų pinigų skirtumo (pinigų srauto). Būtina ištirti rizikos 

požymius, jų įtaką įmonės veiklai. Darbo tikslas. Įvertinti UAB „Mantinga“ bankroto tikimybę. 

Darbo uždaviniai: išanalizuoti informacijos šaltinius bankroto diagnozavimo klausimais; atlikti UAB 

„Mantinga“ bankroto vertinimą; pateikti išvadas. Darbo metodas. Santykinių rodiklių skaičiavimas. 

UAB „Mantinga“ – 1998 metais įsikūrusi įmonė, užsiimanti šaldytų kepinių ir užkandžių 

gamyba. UAB „Mantinga“ yra atidariusi 2 modernias gamyklas – UAB „Mantinga FOOD“ ir UAB 

„Mantinga Eurobagetas“. Įmonėje yra įdiegta logistikos sistema, kuri leidžia pristatyti kliento 

užsakymą į bet kurį Lietuvos ar pasaulio tašką laiku, greitu ir patikimu būdu. Geri tarpusavio santykiai 

su tiekėjais sudaro galimybes gamyboje naudojamas žaliavas įsigyti patraukliomis kainomis, todėl 

visiems klientams savo gaminius gali pasiūlyti lanksčiai, konkurencingomis kainomis. Ypatingas 

įmonės gaminamos produkcijos privalumas – ilgas greitai užšaldytų gaminių realizacijos laikas (9-

18 mėn.). Be to, būdas greitai užšaldyti gaminius pasižymi labai naudinga savybe vartotojams – jis 

leidžia ilgai išsaugoti greitai užšaldytuose produktuose šviežių kepinių skonį ir kvapą. Taigi, greitai 

užšaldyti gaminiai yra ideali bet kurios prekybos vietos asortimento dalis, išlaisvinanti nuo daugelio 

nuolatinių problemų. 
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Įmonių grėsmei vertinti plačiausiai yra naudojamas E.I. Altman penkių kintamųjų modelis. 

Penkių rodiklių Altman modelis bankroto tikimybę prieš vienerius metus leidžia numatyti 90, prieš 

dvejus metus – 70, prieš trejus metus – 50 procentų tikslumu. Kadangi tai yra penkių kintamųjų 

modelis, tai yra skaičiuojami penki koeficientai. Pirmasis koeficientas yra apskaičiuojamas 

apyvartinis kapitalas padalintas iš turto, antrasis – nepaskirstytas pelnas padalintas iš turto, trečiasis 

– pelnas iki apmokestinimo padalinta iš turto, ketvirtas – nuosavo kapitalo rinkos vertė padalinta iš 

įsipareigojimų, penktasis – pardavimo pajamos padalintos iš turto. Apskaičiavus bankroto tikimybę 

pagal E.I. Altman penkių kintamųjų modelį matyti, kad UAB „Mantinga“ bankroto tikimybė didelė 

visą analizuojamą laikotarpį. Kadangi analizuojamą laikotarpį koeficientas buvo intervale 1,81 – 

2,70,  tai reiškia, kad bankroto tikimybė yra didelė. 

Taip pat įmonių rizikai vertinti gan plačiai naudojama Didžiosios Britanijos mokslininkų Taffer 

ir Tisshaw modelis. Pagal šį modelį bankroto tikimybę galime nustatyti 97 procentais atlikus vienerių 

metų analizę. Šiam modeliui apskaičiuoti yra naudojami keturi koeficientai. Pirmasis koeficientas yra 

apskaičiuojamas pelnas prieš apmokestinimą padalintas iš trumpalaikių įsipareigojimų, antrasis – 

trumpalaikis turtas padalintas iš įsipareigojimų, trečiasis – trumpalaikiai įsipareigojimai padalinti iš 

turto, ketvirtasis – iš trumpalaikio turto atėmus trumpalaikius įsipareigojimus ir šią gautą sumą 

padalinus iš veiklos sąnaudų. Pagal Taffler ir Tisshaw  modelį matyti, jog UAB „Mantinga“ bankroto 

tikimybė yra didelė 2013 – 2014 metais, kadangi koeficientas buvo mažesnis už 0,3, o 2015 metais 

jau koeficientas buvo didesnis už 0,3 vadinasi, bankroto tikimybė labai maža. 

Atlikus įmonės UAB „Mantinga“ bankroto rizikos vertinimą pagal du metodus, galime daryti 

tokias išvadas, kad įmonė 2013 – 2014 metais, turėjo sunkumų ir patyrė didelę veiklos riziką, 2015 

metais įmonės rizika sumažėjo. Bankroto tikimybei sumažėti įtakos turėjo tokie veiksniai kaip: pelno 

padidėjimas ir trumpalaikių įsipareigojimų sumažėjimas. Bankroto vertinimui ir nustatymui buvo 

pasirinkti būtent šie modeliai, t.y. E.I. Altman ir britų mokslininkų Taffler ir Tisshaw, nes E.I. Altman 

modelis plačiausiai naudojamas Lietuvoje. Bankroto diagnozavimui buvo pasirinktas Taffer ir 

Tisshaw metodas, nes pagal šį modelį bankroto tikimybę nustatyti galime 97 proc. tikslumu, atlikus 

vienerių metų analizę.  

Siekiant išvengti įmonių bankrotų ir jų sukeliančių pasekmių, reikia nustatyti, įvertinti ir spręsti 

įmonėse iškilusias problemas gerokai anksčiau nei paaiškėja, kad įmonės yra nemokios ir joms reikia 

kelti bankroto bylą. Todėl svarbu, kad kiekviena įmonė turėtų savo veiklos stabilumo ir tęstinumo 

vertinimo metodiką, kuri padėtų iš anksto nustatyti gresiančią bankroto tikimybę ir imtis strateginių 

veiksmų įmonės veiklai gerinti. 

 

LIETUVOS PIENO PERDIRBIMO ĮMONIŲ PELNINGUMO RODIKLIŲ ANALIZĖ 

G. Buržinskaitė, R. Janulevičiūtė, V. Giliuvienė,   Marijampolės kolegija, Marijampolė, 

Lietuva 

 

Lietuvoje pieno pramonė yra viena iš svarbiausių maisto pramonės šakų. Pieno rinka Lietuvoje, 

kaip ir kitose Europos Sąjungos valstybėse, apima keturis ekonominiu požiūriu svarbius lygius: žalio 

pieno gamybą, supirkimą, perdirbimą ir pieno produktų platinimą. Pastaruoju metu Lietuvoje daug 

diskutuojama apie maisto produktų kainų augimą. Ne išimtis ir pieno produktai, kurių kainoms įtaką 

daro sumažėjusi Lietuvos gyventojų perkamoji galia, šalies ekonominė būklė, bet ir pasaulinės 

tendencijos. Todėl įmonės siekiančios išsilaikyti rinkoje privalo įvertinti ne tik savo, bet ir konkurentų 

finansinę būklę. Tiek praktikai, tiek mokslininkai ypatingą dėmesį skiria pelningumo rodiklių 

analizei, nes šie geriau parodo ūkio subjekto veiklos efektyvumą nei absoliuti jo pelno suma. 

Pelningumas yra pelno ir tam tikro įmonės veiklos rodiklio, susijusio su pelnu – pardavimo 

pajamomis, turtu, kapitalu – santykis. Daugelis pelningumą tiesiogiai sieja su verslo sėkme, t.y. kuo 

aukštesnė pelno norma, tuo verslas atrodo sėkmingesnis bei patrauklesnis. Tačiau ne visada žema 

pelno norma ar netgi nuostolingumas reiškia, kad įmonė yra nepatikima ar nestabili. 
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Lietuvoje pieną perdirba per 20 įmonių, tačiau 4 didžiausios pieno perdirbimo įmonės (AB 

„Pieno žvaigždės“, AB „Rokiškio sūris“, AB „Žemaitijos pienas“ ir AB „Vilkyškių pieninė“) 

perdirba apie 65 proc. viso perdirbamo pieno Lietuvoje. Visos didžiosios pieno perdirbimo įmonės 

yra akcinės bendrovės, pieno gamintojai jų akcijų neturi. 

Pasaulinis pienininkystės kongresas atskleidė, kad tvarus pieno sektorius yra tas, kuriame 

sutvarkyta visa vertikalė, pradedant pieno gamyba ir baigiant galutiniu pieno produktu. Kaip rodo ES 

patirtis, tvarus pieno sektorius yra tas, kuriame pieno gamintojai už žaliavą gauna pajamas, 

prilygstančias apie 35 proc. galutinio produkto kainos vertei. Lietuvoje šis rodiklis vidutiniškai siekia 

25 proc. Skirtingai nei ES šalyse, didesnę produkto kainos dalį Lietuvoje pasilieka pieno perdirbėjai 

ir prekybininkai. 

Darbo aktualumas. Sudėtinga padėtis pieno sektoriuje kilo dėl pasaulinės pieno krizės ir 

žaliavinio pieno pertekliaus. Šią situaciją pablogino ir 2014 metų vasarą Rusijos paskelbtas maisto 

produktų embargas iš ES, be to, didelę įtaką sektoriui padarė pernai pavasarį panaikintos ES taikytos 

pieno kvotos, kurios reguliavo jo gamybą visoje bendrijoje. Tačiau net ir esant tokiam neefektyviam 

pieno perdirbimui, su kokiu šiandien susiduria Lietuvos pieno perdirbimo įmonės, perdirbėjai sau 

pasilieka nepamatuotai didelę pelno dalį. Kas dar svarbiau, kad šis pelningumas, kaip rodo statistika, 

nekrenta netgi esant pačiai giliausiai krizei pieno sektoriuje. 

Darbo problema. Kokią įtaką pieno perdirbimo įmonių pelningumui turėjo žaliavinio pieno 

gamybos perteklius? 

Darbo tikslas. Atlikti Lietuvos pieno sektoriaus įmonių pelningumo rodiklių analizę 2013 – 

2015 metais. 

Darbo uždaviniai: 1. Išanalizuoti mokslinius šaltinius ir apibūdinti pelno ekonominę reikšmę, 

pelningumo rodiklių analizės teorinius aspektus. 2. Išanalizuoti Lietuvos pieno perdirbimo rinką 2013 

– 2015 m. ir palyginti gautus rezultatus. 3. Apskaičiuoti pieno perdirbimo įmonių pelningumo 

rodiklius. 

Darbo metodika. Mokslinės literatūros analizė, statistinė duomenų analizė, duomenų 

apdorojimui: įmonės finansinių ataskaitų analizė, lyginimas ir detalizavimas, pelningumo rodiklių 

skaičiavimas, analizės vertinimas. 

Išvados. Rinkos tyrimo metu nustatyta, kad Lietuvos pieno supirkimo kainos iš esmės atspindi 

pasaulinės rinkos tendencijas, tačiau dėl GDT indekso ir vidaus rinkos kainų skaičiavimo 

metodologinių skirtumų, vidaus rinkos kainos į pasaulinių kainų pokyčius reaguoja su 1-2 mėnesių 

atsilikimu. 

Taip pat buvo atkreiptas dėmesys į tai, jog Lietuvoje, skirtingai negu kitose šalyse, yra daug 

smulkių pieno gamintojų. Tai lemia, jog pienas yra surenkamas patiriant didesnius kaštus, o 

superkamo pieno kokybė yra žemesnė. Kitaip tariant, kuo didesnis parduodamo pieno kiekis ir 

geresnė jo kokybė, tuo daugiau galimybių susiderėti dėl pieno gamintojui, kooperatyvui ar kitam 

supirkėjui palankesnės kainos. 

Sumažėjus eksporto apimtims ir turint omenyje, kad eksportas į Rusijos Federaciją kai kurių 

didžiųjų pieno perdirbėjų visuose pardavimuose sudarė 20-36 proc., pieno perdirbėjai tapo labiau 

priklausomi nuo vidaus rinkos.  

Apibendrinant pieno perdirbėjų pateiktus duomenis apie Rusijos Federacijos paskelbto 

embargo poveikį, galima daryti išvadą, jog jis lėmė iš dalies sumažėjusius superkamo pieno kiekius 

bei sumažėjusias superkamo pieno kainas. Taip pat sumažėjo pieno perdirbėjų pardavimų apimtys 

bei kainos. Tačiau remiantis rinkos dalyvių pateiktais duomenimis, 2013 m. - 2015 m. supirkėjai 

dirbo pelningai. Atlikti skaičiavimai rodo, kad keturių didžiųjų pieno perdirbimo įmonių (AB „Pieno 

žvaigždės“, AB „Rokiškio sūris“, AB „Žemaitijos pienas“, AB „Vilkyškių pieninė“) vidutinis 

grynasis pelningumas 2013 m. siekė 4,33 proc., 2014 m. sumažėjo iki 0,98 proc., kadangi vienintelis 

AB ,,Rokiškio sūris“ dirbo nuostolingai, o 2015 m. vidutinis grynasis pelningumas siekė 2,33 proc. 

Pieno perdirbimo įmonių bendrasis pardavimų pelningumo rodiklis analizuojamu laikotarpiu 

didžiausias buvo AB „Žemaitijos pienas“. Šis rodiklis rodo, kad įmonė tinkamai kontroliuoja prekių 

savikainą. Mažiausias bendrasis pardavimų pelningumas analizuojamu laikotarpiu buvo AB 

„Rokiškio sūris“, kuris 2014 m. siekė tik 2,63 proc. Kalbant apie turto pelningumo rodiklius AB 
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„Pieno žvaigždės lyginant 2013 m. su 2014 m. turėjo didžiausią teigiamą pokytį, todėl, kad 2014 m. 

pardavė nenaudojamo nekilnojamo turto ir rodiklis išaugo beveik 2 kartus. Atlikus nuosavo kapitalo 

pelningumo rodiklių analizę, nustatyta, kad analizuojamu laikotarpiu AB „Vilkyškių pieninė“ pasiekė 

geriausią rezultatą pagal šį rodiklį. Šios įmonės nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis vidutiniškai 

siekė 12,19 proc. ir yra vertinamas patenkinamai. Analizuojamu laikotarpiu pieno perdirbimo įmonės 

nepasižymėjo aukštais pelningumo rodikliais, tai įtakojo ir žaliavų supirkimo kainas.  

 

ASMENINĖS SAVYBĖS IR STUDIJŲ DALYKAI MARKETINGO IR PARDAVIMŲ 

VADYBININKO KOMPETENCIJŲ UGDYMO KONTEKSTE 

A.Gabrevičienė, B. Petrošienė, D. Šidlauskienė, Marijampolės kolegija, Marijampolė, Lietuva

  
Pagrindinis auštosios mokyklos vykdomų studijų tikslas – paruošti darbo rinkai specialistą, 

gebantį adaptuotis prie besikeičiančių ekonominio gyvenimo sąlygų. Informacinių technologijų 

plėtros ir ekonomikos globalizacijos sąlygomis darbuotojų žinios ir gebėjimai tampa pagrindiniu 

konkurenciniu pranašumu. Siekiant, kad būsimas specialistas sėkmingai peržengtų ribą nuo žinojimo 

iki praktinio tų žinių taikymo, į būsimo darbuotojo kompetencijų ugdymo procesą turi būti įtraukta 

ne tik specialybės krypties studijų modulių, derinančių teoriją su praktika, bet ir sudarytos sąlygos 

išugdyti specialistus, atsižvelgiant į darbdavių poreikius. Šiuolaikiniame versle ypač akcentuojama 

organizacijų vidinės kultūros ir darbo organizavimo kaita – lankstumo reikalaujančios darbo sąlygos, 

nehierarchinių santykių plėtra, asmeninės atsakomybės didėjimas, kūrybiškumo ir individualios 

iniciatyvos skatinimas bei nuolatinis mokymasis. Darbdaviai suinteresuoti samdyti vadybininkus, ne 

tik gerai išmanančius šiuolaikinius valdymo, planavimo, finansų, marketingo, pardavimų metodus, 

bet ir gebančius juos efektyviai taikyti darbinėje aplinkoje. Todėl reikalavimai darbo vietai užimti 

apima ne tik studijų procese įgytas kompetencijas, bet ir studento asmenines savybes. Problema: 

aukštojo mokslo studijų organizavimo proceso ir verslo pasaulio interesų ugdyti vadybos krypties 

specialistų kompetencijas neatitikimas. Nors studijų programų aprašuose akcentuojama orientacija į 

besikeičiančius darbo rinkos veiksnius, tačiau darbdaviai ne visada patenkinti būsimų darbuotojų 

įgytomis kompetencijomis. Tikslas: nustatyti asmenines savybes ir studijų dalykus, reikalingus 

išugdyti marketingo ir pardavimų vadybininko kompetencijoms. Uždaviniai: atlikti kompetencijų 

sampratos analizę; nustatyti darbdavių lūkesčius marketingo ir pardavimų vadybininko kompetencijų 

atžvilgiu; atlikti marketingo ir pardavimų vadybininko kompetencijoms įgyti reikalingų studijų 

dalykų analizę; įvertinti asmeninių savybių įtaką marketingo ir pardavimų vadybininko 

kompetencijoms įgyti. Tyrimas susideda iš dviejų etapų: pirmajame tyrimo etape taikomas  teorinis 

tyrimo metodas – remiantis Lietuvos ir užsienio autorių mokslo darbais, publikacijomis atlikta 

kompetencijų sampratos analizė, siekiant įvertinti jų vaidmenį konkurencingoje darbo rinkoje; 

antrajame tyrimo etape taikomas empirinis tyrimo metodas – atlikta darbdavių anketinė apklausa, 

siekiant išsiaiškinti darbdavių lūkesčius marketingo ir pardavimų vadybininko studijų metu įgytų 

kompetencijų atžvilgiu. 

Atlikus marketingo ir pardavimų vadybininkui reikalingų kompetencijų, studijų dalykų ir 

asmeninių savybių analizę, galima pastebėti tendenciją, kad į būsimas specialistas vertinamas 

modernumo požiūriu. Tiek autoriai, tiek respondentai akcentuoja, kad būsimas specialistas turi imtis 

iniciatyvos savo profesionalumo tobulinimui. Lyginant mokslininkų ir darbdavių nurodytas 

vadybininkui reikalingas kompetencijas, galima padaryti išvadą, kad didelė dalis vadybos 

kompetencijų iš dalies arba visiškai yra bendrųjų kompetencijų pobūdžio, išplaukiančio iš asmeninių 

savybių. Pavyzdžiui, kūrybiškumas sprendžiant iškilusias problemas – asmeninė savybė, tačiau 

gebėjimą kūrybiškai spręsti problemas turi lydėti gebėjimas pagrįsti sprendimą atitinkamomis 

žiniomis. Kita vertus ir specialių žinių taikymas turi remtis kūrybiškumu ieškant reikiamos 

informacijos, o tai jau vėlgi asmeninių savybių sritis. Todėl, remiantis atlikto tyrimo rezultatais, 

straipsnio autorės siūlo priemones marketingo ir pradavimų vadybininkui reikalingų kompetencijų 

ugdymo gerinimui: ruošti specializuotas vadybinių studijų programas, kuriose atskirai būtų ugdoma 
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marketingo vadybininko ir pardavimų vadybininko kompetencijos, nes šiems specialistams keliami 

visiškai kitokio pobūdžio reikalavimai; ruošiant pardavimų vadybininką, studijų procese mažinti 

strategines žinias teikiančių dalykų apimtis, o atsilaisvinančius kreditus užpildyti dalykais, ugdančiais 

studento kompetencijas nustatyti parduodamų produktų ir paslaugų funkcines vertes ir jas parduoti, 

o ne tik siūlyti kuo mažesnę kainą; vadybinių studijų programų aprašuose akcentuoti orientaciją į 

besikeičiančius darbo rinkos veiksnius: asmeninės atsakomybės didėjimą, kūrybiškumo ir 

individualios iniciatyvos skatinimą, nuolatinį mokymąsi ir prisitaikymą prie kintančių sąlygų. 

 

UGDYMO VEIKSNIŲ ĮTAKA SĖKMINGAM ASMENYBĖS FORMAVIMUI 

D. Papečkienė, M. Beržanskienė, D. Kalvaitienė,  Marijampolės kolegija, Lietuva 

 

Lietuvai atkūrus nepriklausomybę labai svarbu ne tik politinė, bet ir ekonominė 

nepriklausomybė. Norėdami ją užtikrinti, turėtume nuosekliai ir  atsakingai rūpintis pačiu svarbiausiu 

visų pokyčių elementu – žmogumi, jo ugdymu. Tik laisvas, kūrybingas, savarankiškas, darbštus ir 

atsakingas pilietis gali generuoti idėjas bei jas įgyvendinti. 

Tyrimo tikslas - išsiaiškinti, kokią įtaką asmenybės formavimui turėjo taikomi mokymo ir 

studijų metodai, ugdymo aplinka mokymosi įstaigose. 

Uždaviniai: 

1. Teoriniu aspektu išanalizuoti ugdymo veiksnius ir jų įtaką asmenybei. 

2. Ištirti mokymo įstaigose taikomų ugdymo veiksnių įtaką sėkmingam asmenybės 

formavimui. 

Metodai: Mokslinės literatūros šaltinių  analizė, kiekybinis tyrimas, taikant anketinę apklausą, 

statistinė  duomenų analizė. 

Tyrimo organizavimas. Buvo apklausti 442 aukštosiose mokyklose - Aleksandro Stulginskio, 

Lietuvos Sporto universituose bei  Kauno ir Marijampolės kolegijose studijuojantys studentai. 

Studijuojantys universitetuose sudarė 32,3 proc.,  kolegijose - 67,7 proc. Apklausa vykdyta 

Marijampolės ir Kauno miestuose 2015 m.  kovo – gruodžio mėnesiais. Anketa buvo parengta 

remiantis moksline ugdymo veiksnių įtakos asmenybės formavimui literatūra. Tyrimo rezultatai 

apskaičiuoti MS Excel programa, aprašomąja statistika skaičiuotas procentinis atsakymų skirstinys.  

Rezultatų aptarimas.  

Lietuvai reikia sėkmingų žmonių, kurie pasitikėtų savimi ir sugebėtų stropiai dirbti. Myers 

(2008) teigia, kad sėkmingam žmogui reikalingas savosios vertės pojūtis, nes tik pasitikintys savimi 

žmonės pateikia ne tik naujų idėjų, bet ir priima geresnius sprendimus, apgina savo nuomonę. 

Leliūgienė (2003) teigia, jog mes, pedagogai, turime  prognozuoti ir programuoti ugdymą pagal 

asmenybės išsivystymo lygį, organizuoti veiklą, kuri formuotų demokratinę tarpusavio santykių 

sistemą, suteiktų pagalbą socialinio ir profesinio vystymosi periode. Ramsden (2000) studijavimą 

skirsto į paviršutinišką ir giluminį. Geras dėstymas skatina kokybišką studijavimą. Gerai dirbantis 

dėstytojas atmeta paviršutinišką požiūrį į studijavimą ir aktyviai skatina domėjimąsi dėstoma 

medžiaga. Tuo pačiu ugdo ir studento pasitikėjimą savimi, savo galimybėmis. Tai sudaro sąlygas 

asmenybės savigarbos formavimuisi. Simonaitienė (2016)  pabrėžia, kad pats studijų procesas turi 

sužadinti studentų motyvaciją, įgalinti studentus dirbti. Mokymo modeliai turi būti nukreipiami ne 

tik į informacijos apdorojimą, bet ir asmenybės vystymą, socialumo mokymąsi, elgsenos keitimą.  

Analizuojant ugdymo veiksnių įtaką sėkmingam asmenybės formavimui, ypač svarbu buvo 

išsiaiškinti ar vidurinėje mokykloje, gimnazijoje buvo sudarytos mokymuisi geros psichologinės 

sąlygos, vyravo pagarba, atvirumas, palaikymas. Su šia nuomone visiškai ir iš dalies sutiko didesnė 

dalis 89,6 proc. respondentų, baigusių gimnazijas ir 85,7 proc. baigusių vidurines mokyklas. 13,7 

proc. besimokiusiųjų vidurinėje mokykloje nesutiko, kad  buvo sudarytos geros psichologinės 

sąlygos, vyravo pagarba, atvirumas. Su tuo nesutiko 9,9 proc. besimokiusių gimnazijoje. 93,5 proc. 

respondentų baigusių gimnazijas ir 88,6 proc. baigusių vidurines mokyklas visiškai sutiko ir iš dalies 

sutiko  su teiginiu, kad mokykloje buvo skatinamas aktyvumas. 92,2 proc. baigusių gimnazijas 

respondentų sutiko ir „iš dalies sutiko“ su nuomone, kad mokykloje buvo skatinamas jų 
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savarankiškumas. Tokiai nuomonei taip pat pritarė 91 proc. baigusių vidurines mokyklas 

respondentų. 92,2 proc. respondentų baigusių gimnazijas visiškai ir iš dalies sutiko su nuomone, kad 

mokykloje buvo skatinamas atsakingumas. 1,2 procentinio punkto mažiau su tuo sutiko baigę 

vidurines mokyklas.  

Analizuojant taikytas mokymo (si) procese priemones, išsiugdant bendruosius gebėjimus, 

pastebima, kad didžiausia dalis, t. yra 86 proc. gimnazijų ir 83,3 proc. vidurinių mokyklų respondentų 

teigė, kad išsiugdė kūrybiškumą. 69,5 proc. vidurinių mokyklų ir 65,3 proc. gimnazijas baigusių 

respondentų  nurodė išsiugdytą savarankiškumą, 67,2 proc. vidurinių mokyklų ir 64 proc. gimnazijų 

absolventų išsiugdė pareigą ir atsakomybę. 68,4 proc. vidurinių mokyklų absolventų išsiugdė 

pasitikėjimą savo jėgomis. Tuo tarpu 8,4 procentinio punkto  mažiau taip teigė baigę gimnazijas 

respondentai. Pozityvus požiūris į ateitį labiau buvo išsiugdytas taip pat vidurinėse mokyklose (63,8 

proc. respondentų nuomone). 17,2 procentinio punkto mažiau taip teigė gimnazijas baigę absolventai. 

Mažiausiai, t.y. mažiau negu trečdalis respondentų, (28,4 proc. gimnazijos absolventų ir 25,3 proc. 

vidurinių mokyklų absolventų) išsiugdė pilietiškumą. 47,7 proc. vidurines mokyklas ir 39,8 proc. 

gimnazijas baigusių respondentų  išsiugdė kryptingumą, tikslo siekimą. 17,2 procentinio punkto 

daugiau baigusių vidurines mokyklas respondentų, nurodė, kad išsiugdė pozityvų požiūrį į ateitį, 17,6 

proc. pasitikėjimą savimi, savo galimybėmis, 9,4 procentinio punkto daugiau išsiugdė ryžtingumą.   

Vienas iš svarbių aukštosios mokyklos uždavinių yra bendrųjų kompetencijų, atitinkančių  

darbo rinkos bei nuolat kintančios socialinės aplinkos reikalavimus, ugdymas. 61,1 proc. kolegijose 

ir 52,9 proc. universitetuose studijuojančių respondentų teigė, kad studijų programose skiriama 

pakankamai dėmesio atsakomybės ugdymui. Tačiau 7,2 proc. respondentų, studijuojančių 

universitetuose ir 3,7 proc. kolegijose teigė, kad skiriama nepakankamai dėmesio atsakomybės 

ugdymui.  

60,2 proc. kolegijose ir 56,8 proc. universitetuose studijuojančių respondentų pritarė, kad 

skiriama pakankamai dėmesio pareigingumui.  

Tačiau tik 48,6 proc. kolegijose ir 46,7 proc. universitetuose studijuojantys respondentai manė, 

kad sąžiningumo ugdymui studijų programose skiriama pakankamai dėmesio. Nemaža dalis - 11,7 

proc. studijuojančių universitetuose ir 8,8 proc. kolegijose, teigė, kad per mažai skiriama dėmesio 

sąžiningumo ugdymui.  

Kiek kitokia tendencija pastebima, analizuojant respondentų nuomonę dėl verslumo ugdymo. 

Tik 37,6 proc. respondentų, studijuojančių kolegijose ir 31,3 proc. studijuojančių universitetuose 

sutiko su teiginiu, kad programose skiriama pakankamai dėmesio verslumui. Tačiau net 16,4 proc. 

studijuojančių universitetuose ir 13,6 proc. kolegijose, manė, kad studijų programose skiriama per 

mažai dėmesio verslumo ugdymui. 

Universitetuose ir kolegijose studijuojantys respondentai panašiai vertino mokymo/si ir studijų 

procese taikytas priemones, kurios padėjo išsiugdyti bendrąsias kompetencijas. Daugiausiai, t.y. 86,3 

proc. studijuojančių universitetuose ir 83,8 proc. kolegijose respondentų pažymėjo, kad išsiugdė 

savarankiškumą, po 69,6 proc. -pasitikėjimą savimi bei savo galimybėmis. Pareigingumą ir 

atsakomybę išsiugdė 69,8 proc. studijuojančių universitetuose ir 62,7 proc. kolegijose. Mažiausiai, t. 

yra tik 28,1 proc. universitetuose ir 27,4 proc. kolegijose studijuojantys respondentai, mokymo/si ir 

studijų procese taikytomis priemonėmis išsiugdė pilietiškumą.  

Išvados. Gimnazijose ir vidurinėse mokyklose respondentai labiausiai buvo skatinami būti 

savarankiškais, atsakingais, aktyviais, mažiausiai  buvo skatinamas darbštumas, galimybė spręsti 

problemas.  

Universitetų ir kolegijų studijų programose daugiausia dėmesio skiriama pareigingumo, 

atsakomybės, komunikabilumo ugdymui. Tačiau nepakankamai yra ugdomas kalbų mokymas, 

verslumas, kūrybiškumas, nesudarytos sąlygos aktyviai dalyvauti programų tobulinime. 

Mokymo/si procese taikytų priemonių dėka, vidurines mokyklas ir gimnazijas baigę 

respondentai labiausiai išsiugdė kūrybiškumą, savarankiškumą, pareigos ir atsakomybės jausmą, 

mažiausiai – pilietiškumą, kryptingumą, tikslo siekimą. Universitetuose ir kolegijose labiausiai buvo 

išsiugdytas savarankiškumas, pasitikėjimas savimi, savo galimybėmis, pareigos ir atsakomybės 

jausmas, mažiausiai - pilietiškumas, kūrybiškumas, iniciatyvumas. Taigi, dėl mokymo/si, studijų 
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procese taikytų priemonių, baigę vidurines mokyklas, gimnazijas ir studijuojantys universitetuose ir 

kolegijose labiausiai  išsiugdė savarankiškumą, pareigos ir atsakomybės jausmą, mažiausiai – 

pilietiškumą.  

 

 

PROFESINĖS VEIKLOS PRAKTIKŲ VERTINIMAS STUDENTŲ POŽIŪRIU 

N. Gedvilienė, V. Giliuvienė, Marijampolės kolegija, Marijampolė, Lietuva 

 

Siekiant realizuoti įgytą kvalifikaciją praktinėje veikloje, ypatingai reikšmingi tampa 

profesiniai gebėjimai. Aukštajame moksle ugdymo tikslu tampa kompetencija, apimanti ne tik žinias, 

kurios sudaro įgyjamos kvalifikacijos branduolį, bet ir praktiniai gebėjimai, kurie padeda įsitvirtinti 

darbo rinkoje. Šiuolaikiniai darbo rinkos pokyčiai kelia didelius kvalifikacijos reikalavimus. Naujai 

į darbo rinką ateinantys specialistai privalo turėti išskirtinius asmeninius, socialinius, profesinius, 

praktinius ir kt. gebėjimus. Praktika – tai studijų proceso dalis, kurios metu studentai pagal specialybę 

tobulina savo kompetencijas tiek koleginėse praktikose, tiek praktikos įmonėse. Koleginių studijų 

programose profesinės veiklos praktikos yra privaloma studijų programos dalis. Praktika padeda per 

konkrečią praktinę veiklą patikrinti, kaip pasiekiami studijų rezultatai. Profesinė praktika studijų 

procese yra daugiau nei teorijos ar žinių pritaikymas. Ji suprantama kaip veikla ir kaip santykis 

galimame profesiniame lauke.  

Praktikos paskirtis – sudaryti sąlygas studentui pritaikyti turimas teorines žinias ir mokėjimus 

konkrečiose darbo situacijose ir įgyti gebėjimus ar patirtį, reikalingą būsimai profesinei veiklai. Todėl 

praktika padeda per konkrečią praktinę veiklą patikrinti, kaip pasiekiami studijų rezultatai. Šiuo 

aspektu studijos kolegijoje įgyja pranašumo prieš studijas universitete, kadangi koleginės studijos 

orientuotos į praktinę veiklą, baigus kolegiją, išduodamas profesinis bakalauro diplomas. Kolegijoje 

rengiami specialistai praktikai, gebantys savarankiškai įsitvirtinti darbo rinkoje. Anot O. Norkutės ir 

E. Stasiūnaitienės (2012), norint parengti rinkoje gerą ir gebantį konkuruoti specialistą dalis studijų 

turėtų būti organizuojamos ne teorinėje, bet realioje profesinės veiklos aplinkoje, nes tai suteikia 

naujų galimybių matyti, patirti, veikti, ugdyti profesinei veiklai svarbias vertybines nuostatas. Todėl 

šiandien aktualu nagrinėti praktikos, kaip studijų programos dalies, specifiką bendrame 

neuniversitetinių studijų kontekste, o praktikos veiksmingumą sieti su studento gebėjimais įsilieti į 

darbo rinką. Praktinis mokymas yra neatsiejamas studijų rezultatų siekimas. Nagrinėjamos temos 

problemiškumas pasireiškia per neuniversitetinių studijų praktikų organizavimo parametrus, 

sąlygojančius studijų programos rezultatus bei studijų kokybę ir sėkmingą studento perėjimą iš 

mokslo sistemos į savarankišką profesinę veiklą. Darbo objektas – profesinės veiklos praktikos 

neuniversitetinėse studijose. Darbo tikslas – įvertinti profesinės veiklos praktikas ir jų įtaką studijų 

kokybei studentų požiūriu. Darbo uždaviniai: apibūdinti profesinės veiklos praktikas; įvertinti 

profesinės veiklos praktikų reikšmę studijų kokybei; apibendrinti studentų požiūrį į praktikos 

organizavimą ir studentų profesinio parengimo lygį. Tyrimo atlikimo metodika. Buvo taikomas 

anketinės apklausos metodas. Anketa yra tam tikra forma bei loginiu nuoseklumu sudėliotų klausimų 

komplektas, kuris naudojamas iš apklausiamojo asmens informacijai surinkti. Apklausos tyrime 

respondentai buvo prašomi atsakyti į klausimus (tiek norint sužinoti jų nuomonę, tiek ir renkant 

faktinę medžiagą). Didesnę anketos dalį sudaro uždari multichotominiai klausimai, kur respondentas 

gali pasirinkti jam priimtiną atsakymą iš kelių pateikiamų variantų. Tyrimo imties dydis nėra didelis, 

nes į apklausą įtraukiami tik Marijampolės kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto baigiamųjų 

kursų studentai (buvo apklausti 59 studentai).. Kiekybinio tyrimo analizės tipas yra apibendrinantis, 

statistinis.  

Profesinės praktikos Marijampolės kolegijoje tai studijų dalis, kurių metu studentai įgyja 

gebėjimų, leidžiančių susikurti savo mokymosi procesą bei jį kontroliuoti, be to, norą mokytis ir 

reflektuoti bei įvertinti visą mokymosi procesą Duomenų analizė parodė, jog studentams aktualu 

susipažinti su praktikų programa, kad jie galėtų geriau pasiruošti praktikos atlikimui, t.y. išsiaiškinti 

praktikos tikslus, uždavinius ir užduotis, kurias reikia atlikti praktikos metu pateiktas praktikų 
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vadovų. Analizė patvirtino teorijos ir praktikos tarpusavio suderinamumo principą. Daugumai 

studentų praktikos metu buvo suteiktos tinkamos sąlygos praktikos atlikimui, tačiau labai blogai 

vertinti aspektai – kaip susipažinimas su IT sistemomis ir susipažinimas su apskaitos dokumentais 

rodo, kad ne visos įmonės praktikos metu studentams sudaro tinkamas sąlygas atlikti praktiką. Buvo 

gauta pastaba, kad praktikos organizavimas gruodžio mėnesį, nėra tinkamas laikas, nes tai įmonės 

finansų sistemos darbuotojams sudėtingas laikotarpis, kada įmonės praktikos vadovai net ir norėdami 

negali pakankamai skirti dėmesio praktikantams. Tyrimo rezultatai parodė, kad studentai gana gerai 

vertina bendruosius gebėjimus, įgytus praktikos metu, išskyrus darbo kompiuteriu įgūdžius ir 

užsienio kalbos žinias, nes kai kuriose praktikos vietose nėra tinkamų sąlygų šiems įgūdžiams 

realizuoti per praktiką. Tik maža dalis studentų praktikos metu neišmoko laiko valdymo įgūdžių, 

kurie padeda pasiekti kiek įmanoma geriausių rezultatų turimo laiko rėmuose. Punktualumo ir 

užduočių laiku atlikimo įgūdžių neįgijo, nes matyt pačioje įmonėje nesilaikoma šio asmeninio 

gebėjimo. Tyrimas parodė, kad ruošiant studentus profesinei veiklai didesnį dėmesį reikia skirti 

studentų specialybės teorinių žinių įsisavinimui, specialybės mokomųjų ir profesinių praktikų 

organizavimui, socialinių asmenybinių savybių ir gebėjimų ugdymui bei suteikti daugiau ir gilesnių 

specifinių žinių bei gebėjimų. Labai džiugu, kad daliai studentų (24 proc.) užtenka teorinių žinių, 

gilesnių specifinių žinių bei gebėjimų, o 14 proc. studentų pakanka dėmesio socialinių asmenybinių 

savybių ir gebėjimų ugdymui. Didžioji dauguma respondentų pripažino atliekamos praktikos 

naudingumą būsimai profesinei veiklai. Šio tyrimo duomenų analizė parodė, kad praktikos metu 

dauguma studentų ne tik pritaiko teorines ir praktines žinias, geba jas panaudoti realiose praktinėse 

situacijose, bet ir supranta jų naudą būsimai profesinei veiklai. 

Išvados. Tyrimas parodė, kad ruošiant studentus profesinei veiklai didesnį dėmesį reikia skirti 

studentų specialybės teorinių žinių įsisavinimui, specialybės mokomųjų ir profesinių praktikų 

organizavimui, socialinių asmenybinių savybių ir gebėjimų ugdymui bei suteikti daugiau ir gilesnių 

specifinių žinių bei gebėjimų. 

 

 

КУЛЬТУРА МЕНЕДЖМЕНТА: ТЕОРИТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

В. Воронкова, Запорожская государственная инженерная академия, Запорожье, 

Украина 

М. Ажажа, Запорожская государственная инженерная академия, Запорожье, Украина 

Р. Андрюкайтене, Мариямпольская коллегия, Мариямполе, Литва  

 
Культура менеджмента - понятие сложное, комплексное и многогранное и зависит от 

многих факторов, в частности от квалификации управленческого персонала. Культура 

менеджментаявляется  комплексной, обобщающаей характеристикой управленческого труда, 

который отображает его качественные черты и особенности, охватывает знание, 

мировоззрение, морально-этические нормы, отношения к труду, умению владеть собой и 

понимать окружающих. Овладение культурой менеджмента является необходимым для 

каждого работника менеджеров управления и  есть их прямой обязанностью, потому что 

эффективная работа любого подразделения, любой организации возможная лишь при высокой 

культуре его работников.. На практике уровень культуры системы управления оценивается по 

показателям отдельных элементов системы - культура работников, руководителей, культура 

процессов управления, техника управления, условия труда и другие факторы. Культура 

менеджмента базируется на соблюдении в процессе управления моральных, юридических, 

экономических, организационных, технических, эстетических норм. В. Г. Янчевский (2004), 

Скибицкая Л. И. (2009), Воронкова В. Г. (2006), П. Закарявичюс (2004) выделяют такие 

элементы культуры менеджмента: культура работников управления, которая характеризуется 

уровнем внутренней и внешней культурой каждого работника, владением искусством 

управления, наличием личных качеств, необходимых работнику на определенной должности, 
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стиль работников и стиль управления, культура дел общения; культура процесса управления 

включает в себя прогрессивность технологий управления, рационализацию управления труда, 

автоматизацию процесса управления, культуру телефонных переговоров, приемов 

посетителей, проведение совещаний, собраний и т. д;  культура условий труда включает в себя 

культуру служебных помещений, культуру организации рабочего места; культура 

делопроизводства включает в себя оформлени документации, долговечность, удобство 

пользования и надежность. Проблемы культуры менеджмента или отдельных элементов 

анализировали Лопез (2006), Пино, Gardey, Hagen (2008), Ford, Collison (2011), Cooke (2008), 

Antonioli, Mazzanti, Pini (2009), Graetz, Smith (2009) и другие авторы. P. Doeringer, Ch. Evans-

Klock, D, Terkla (2005) исследовали значение прланирования и политики в практике 

менеджмента и ее зависимость от внешних экономических условий, A. Decramer, C. Smolders, 

А. Vanderstraeten (2013) указали на важность управления человеческими ресурсами и 

поведение  руководящего персонала, Z. Zoltay (2010) анализировала културный аспект  

принятия решений менеджмента в в разных этапах, В. Гиргинов (2011) выявил значение  

знаний о функциях  и процесах менеджмента, 

Цель исследования – обобщить теоритическое понятие менеджмента культуры, выявляя 

значение усовершенствования отдельных ее елементов в процесе улутшения практических 

управленческих решений в организации. Методы: анализ  и синтез теоритических и 

эмпирических исследований.  

Выводы. Повышение культуры менеджмента является важнейшим условием повышения 

эффективности управленческих решений, и в каждом конкретном случае те или другие 

элементы могут приобретать решающее значение для повышения эффективность процеса 

менеджмента.  Низкий уровень культуры менеджмента практически не допускает 

возможности реализовать ни одну из рекомендаций, разработанных наукой менеджмента. 

Таким образом необходимо  проводить детальный комплексный анализ уровня культуры 

менеджмента с целью выявления тех направлений ее усовершенствования, которые могут дать 

наибольший эффект, при этом уделяя внимание ко всем элементам культуры менеджмента и 

соблюдая моральные, юридические, экономические, организационные, технические и 

эстетические нормы. Социальные трансформации переживающее общество формирует 

предпринимательским организациям новые требования оценить культуру менеджмента как 

инструмент, гарантирующий функциональность организаций.  

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

О.  Кивлюк,  Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова, 

Киев, Украина 

 

The article is considering the need of formation of the value-oriented foundation within 

education and scientific community. Mentioned need is reviewed as a tool of educational reform. As 

a result, it would transform science into a source of development of global, universal, multicultural, 

tolerant society. These socio-cultural transformations would lead to the formation of the unity of 

mankind on the basis of reason, patience, kindness, understanding. 

Наука XXI века рассматривается, прежде всего, как социокультурный феномен, 

поскольку не может существовать и развиваться вне образовательного процесса. Сложность 

определения науки как социокультурного феномена заключается в том, что наука 

рассматривается как форма деятельности или социальный институт, который формирует 

цивилизационное сознание: политику, идеологию, искусство, культуру и т.д., как система 

научно-теоретического знания.  Таким образом, наука является одной издетерминант 

общественной жизни. 

Подлинно истинным есть тот факт, что в ХХ веке философское, социальное, 

политическое, экономическое, и вообще, мировоззренческо-ценностное видение 
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образования и науки складывалось достаточно противоречиво и неоднозначно. Сейчас, в 

начале XXI века, ситуация несколько изменилась и продолжает меняется, но не всегда в 

положительном направлении. 

Система образования и достижения науки, как и любая другая подсистема общества, 

является результатом длительного исторического процесса. Во все времена образование и 

наука были и остаются главным сокровищем и транслятором культурных традиций в 

неразрывном сочетании сохранения и развития не только отдельного социума, но и 

человеческой цивилизации вообще. На каждом конкретном этапе развития общества 

образование, наука, культура формируются на базе определенной парадигмы, а именно 

системы теоретических, методологических и ценностных основ, принятых в качестве 

образца для решения конкретных, научно-образовательных, отраслевых и т.д. задач, 

азделены и выполняются всеми членами научного сообщества на данном этапе 

исторического развития.  Согласно концепции, Т. Куна, парадигмы формируют и исполняют 

нормативную и познавательную функции, являются источником принципов, методов, 

приемов, стандартов и т.д. в образовательно-научных сообществах. 

Сейчас действительно заметной стала фундаментальная зависимость современной 

цивилизации от тех особенностей и характеристик, которые закладываются в образовании и 

науке. Это объясняется тем, что мышление современного человека приобретает глобальные 

масштабы. 

Появляется необходимость формирования такой ценностно-ориентированной 

парадигмы, которая способна была бы реформировать образование. Как следствие, 

трансформировать науку в источник развития глобального, универсального, 

поликультурного, толерантного и т.д. общества, что в дальнейшем привело бы к становлению 

и единствучеловечества на основе разума, терпения, добра, взаимопонимания и т.д. (как бы 

утопично это не звучало). 

Первым шагом в реализации этой сложной задачи является установление 

разновекторных отношений между различными научно-образовательными центрами и 

сообществами. Осознание социумом коммуникационной роли науки и образования должно 

привести к преодолению многих негативных тенденций и факторов, например, зарождения и 

развития межцивилизационных конфликтов, проблематика экологической безопасности и 

других запросов и последствий глобализации. 

Ещё одним, не менее важным шагом, по универсализации значения феномена науки 

и образования, является технологизация и информатизация нашей жизни на разных уровнях 

существования человека (промышленность, образование, наука, экономика, медицина, быт и 

т.д.) независимо от типа региона, среды, социума. Возникает цивилизованный 

информационный спрос людей, а на его основе формируется высокая информационная 

культура. Происходит интенсивное накопление и концентрация теоретического знания. 

Казалось бы, технологизация и информатизация должны способствовать интенсивному 

развитию цивилизации, однако результаты использования и распространения 

информационно-коммуникационных технологий не соответствуют этим ожиданиям, а 

именно: минимизация off-line общения, интернет-зависимость, компьютерная игромания и 

другие негативные психологические, социальные, экологические последствия. 

В интеллектуально-сетевом пространстве возникли и эволюционируют такие 

трансдисциплинарные концепции, как информационное общество, общество знаний, 

нетократия, сетевое мышление, информационная культура, информационная педагогика, 

информационная война и т.д. Учитывая вышесказанное, логичным является вывод о том, что 

необходимо иметь соответствующее общее понимание того, как этими технологиями 

пользоваться и рационально использовать. 

Новые парадигмы формируют современные представления о картине мира, меняется 

восприятие человеком своего места по отношению к цивилизации и информационного 

общества, или же общества знаний, в котором она существует, и соответственно новейшее 

осознание себя и своей свободы. 
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Кроме того, феномен науки и образования представляет собой явление, которое 

включает в себя мировоззренческие надежды по решению многих общественно-значимых 

проблем современности, которые во многих сферах жизнедеятельности человечества 

достигли критического уровня. Мировая система достигла такого этапа функционирования, 

который определяется наличием заметных кризисов: экономического, экологического, 

эпидемиологического, энергетического, информационного, а также стремительным 

обострением национальных, политических, религиозных и социальных конфликтов во многих 

регионах планеты. Перспективность удачного преодоления этих кризисов и конфликтов, в 

большей степени определяется уровнем научного развития, образованности и культуры 

цивилизации. 

Всё больше людей понимают, что решения кризисных ситуаций лежит в плоскости 

образовательного и научного сотрудничества, для которой не должно быть никаких границ. 

Дальнейшее существование общества и личности напрямую зависит не просто от подъема и 

развития научного знания, а от обще-цивилизационного осознание роли науки как 

социокультурного и интеграционно-ценностного феномена, способного преодолевать любые 

факторы: цивилизационной неприязни, агрессии, конфликтности и тому подобное. 

Итак, образование и наука, как две составляющие одного целого является 

социокультурным феноменом и одновременно выступают как часть культуры и особый 

социальный институт. Субъекты образовательной и научной деятельности становятся 

носителями культурного и социального, поэтому их модернизация должна вестись в русле 

социокультурного подхода. Кроме того, социокультурным феноменом образования и науки 

проявляются и в том, что выполняет по отношению к обществу и культуре значимые функции, 

без осуществления которых гармоничное развитие этих сфер невозможно. А как отмечалось 

выше, и гармоничное развитие цивилизации и ее будущее также исключается. 

Образование и наука, таким образом становятся своеобразным механизмоv 

«прививки» и «внушения» соответствующим сообществам, субъектам, цивилизациям 

ощущение мировоззренческой необходимости единения и межцивилизационной 

солидарности, исключительно на основе которых станет возможным преодоление негативных 

для всего человечества и личности последствий процессов информатизации, глобализации, 

загрязнение окружающей среды, корпоративизации современного мира.  

Образование и наука представляет собой интегративный социокультурный феномен 

мировоззренчески-ценностной основы единства, стабильности, развития и солидарности 

общепланетарной цивилизации. 

 

MECHANISMS CREATING FOR DIAGNOSTICS OF THE RISK CONTRIBUTING 

FACTORS AND IMPLEMENTATION OF THE INNOVATIVE PROGRAMS OF HIGH 

TECHNOLOGY PRODUCTION DEVELOPMENT 

L. Chernova, Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv, Ukraine 

 

Abstract. The article deals with the mechanisms for diagnostics of the risk-contributing factors under 

current conditions of globalization and proposes the concept of managing the production development 

in today's risk society. The research objective is to find synergistic harmony and to overcome the 

specific factors of the crisis on the way toward sustainable social and economic development. The 

obtained results establish the basis for forming the policy of innovative programs implementation and 

innovation potential development, which contributes to the technological development of the state. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КОНЦЕПЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И 

ЕВРОИНТЕГРАЦИИ 

В. Мельник, Национальный педагогическийуниверситет имени М.П.Драгомановаб 

Киев, Украина 
 

Аннотация. В статье раскрывается сущность и основные направления концепции 

стратегического менеджмента устойчивого развития, в основе которой преодоление 

глобальных проблем  современности, выработка экологического императива современности, 

достижение устойчивого развития. Это практически менеджмент выживания каждой 

организации и общества в целом, поэтому каждая организация должна разработать концепцию 

стратегического менеджента выживания своей организации и достижения состояния 

устойчивости. В статье представлены принципы построения концепции стратегического 

менеджмента  устойчивого развития, основные вехи ее развития, представлено становление и 

развитие концепции стратегического менеджмента устойчивого развития  в условиях 

глобализации и евроинтеграции как создание такой стратегии менеджмента, которая бы 

способствовала бы  экономической, политической и социальной стабильности 

Основные направления развития стратегического менеджмента устойчивого развития 

в условиях глобализации и евроинтеграции представляют  собой совокупность идей, взглядов, 

принципов, методов, представляющих собой особый класс процессов управления в отличие 

от регулирования, текущего, оперативного, тактического управления. В первом приближении 

концепция менеджмента устойчивого развития связана с переходными состояниями в жизни 

организаций, с процессами их перевода в качественно новые состояния. Все более популярное 

использование термина «стратегический менеджмент устойчивого развития» отражает 

тенденцию к более комплексной оценке целей, средств, результатов и среды управления. В 

практике бизнеса концепция  стратегического менеджмента устойчивого развития относится 

преимущественно к деятельности высшего звена управляющих.  

Выводы. Под устойчивым развитием следует понимать  такое развитие, которое не 

возлагает дополнительные затраты на следующие поколения, минимизирует негативные 

внешние эффекты между поколениями. В рамках устойчивого развития человечеству следует 

жить только на проценты с природного капитала, не затрагивая его самого. Загрязнение 

окружающей среды в перспективе не должно превышать его современный уровень, должна 

быть обеспечена минимизация загрязнения до социально и экономически приемлемого уровня 

[2, с.212]. Можем отметить, что  устойчивое развитие общества – это достаточно сложый 

синергетический процесс, в который втянуты все народы, страны и цивилизации. Становление 

и развитие концепции стратегического менеджмента устойчивого развития  в условиях 

глобализации и евроинтеграции – это создание такой стратегии менеджмента, которая 

способствовала бы  экономической, политической и социальной стабильности общества, 

обеспечивала бы решение проблем экологической безопасности, экобезопасного развития, в 

основе которого решение глобальных проблем современности, устойчивое развитие, 

формирование экологических императивов общества во имя выживания цивилизации.  
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ФИЛОСОФСКАЯ КУЛЬТУРА УЧИТЕЛЯ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

С. Македонская,  Запорожский национальный университет, Запорожье, Украина 

 

Философская культура как совокупность ценностей представляет собой способ 

регуляции человеческого поведения и реализации человеческой активности, поэтому 

рассматривается в совокупности с органической деятельностью как учителя, так и ученика. 

Философская культура призвана отобразить общественную деятельность специфического 

способа педагогической практики, в которой должны представлены кооперативные 

отношения учителя и ученика, которые базируются на сотрудничестве и напрваленные на 

решение проблем, которые должны решаться синергийно. В контексте данного проблемного 

поля философская культура представлена как способ деятельности, представленный в виде 

организованной системы, в которой учитель и ученик выступают в форме субъект-

субъектного общения и сотрудничества. Вариант деятельностной концепции философской 

культуры имеет очень широкое распространение в педагогических кругах современности и 

имеет плодотворные последствия.  

Основные условия устойчивого социального развития,  которые включают: 1) 

эффективность в управлении природопользованием и экономикой общества; 2) повышение  

эффективности природпользования и связанной с ней эффективности производства; 3) новый 

поход к защите природных систем, которые способствуют сбалансированному развитию 

общества; 4) изменения в развитии экономики должны бать такими, чтобы она способствовала 

переходу к устойчивому развитию организаций; 5) здоровье населения должно 

обеспечиваться полной гармонией влияния человека на окружающую среду с его 

жизнеспособностью и продуктвиностью систем; 5) социальная справедливость должна 

способствовать устранению экономического неравенства, увеличению благосостояния и 

уверенности в достижении  справедливого и социально защищенного общества.  

Таким образом, философская культура учителя как фактор устойчивого социального 

развития требует становление и развитие носферного взгляда на мир, которая вселяет веру в 

то, что на вершине своего развития  человек  станет творить мир параллельно с природой, не 

разрушая мира, созданного человеком.  Философская культура личности как фактор 

устойчивого социального развития должна быть направлена на: а) противостояние процессов 

саморазрушения человеческой личности и разрушительных тенденций внешней среды; б) 

создание условий для гармонизации открытых саморегулирующих систем: организации, 

человека, среды, общества;  в) создание  условий для реализации творческого потенциала 

каждого человека независимо от уровня его сознания для выявления вектора  ноосферного 

устойчивого развития. В условиях информационного общества человек вступает в жизнь при 

сверхбыстрой изменяемости окружающей среды – техника, технологии, информация, 

межчеловеческие отношения, вступает  в инновационный тип прогресса. Поэтому высшая 

школа  должна готовить инновационного человека – по типу мышления, культуры, 

способности к инновационной деятельности, готового изменяться и  создавать инновационные 

технологи, способного жить в устойчивой среде  и формировать ноосферную философскую 

культуру.   

Литература: 

1. The programme of action of the "Agenda for the XXI century"/ Translated from English. - K.: 

Ìntelsfera, 2000. -360 c. 

2.  Basics of strategic forecasting political situations and processes: tutorial [V.Volovik, M.Leps′kij, 

A.Gugnin, etc.]; for the floor. Ed. M.Leps′kogo. Zaporozhye: KCK – Alliance, 2012. - 468 s. 

 



 
 

67 
 

 

SAUGOS NUO PSICHOLOGINIO SMURTO UŽTIKRINIMAS: SOCIALINIŲ ĮMONIŲ,    

Į DARBO RINKĄ INTEGRUOJANČIŲ PAŽEIDŽIAMAS VISUOMENĖS GRUPES, 

FUNKCIJOS  

J. Vveinhardt, Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas, Lietuva 

 

Šiame tyrime atkreipiamas dėmesys į tai, kad valstybės neįgalių asmenų įdarbinimo programas 

įgyvendinančios socialinės įmonės orientuojasi tik į fizinių darbo sąlygų garantijas, tačiau lieka 

nesprendžiami psichologinės saugos, psichologinės gerovės ir patiriamos socialinės atskirties 

klausimai. Pastarieji klausimai nei valstybės programoje, nei įmonių politikoje lieka neaptarti, todėl 

sprendžiami priklausomai nuo nusistovėjusios organizacijos valdymo kultūros. Socialinės įmonės 

statusą turinčių įmonių vadovaujantis personalas įmonės funkciją suvokia kaip tam tikrą verslo nišą 

rinkoje, sulaukiant valstybės paramos už įvykdytus neįgalių asmenų įdarbinimo ir jiems pritaikytos 

fizinės aplinkos reikalavimus. Ši prieiga išryškina šalutines pasekmes, tokias, kaip: nutylimą 

diskriminuojantį požiūrį į negalią turinčius įmonėse dirbančius asmenis, organizacinį silpnumą 

sprendžiant tarpasmeninius konfliktus, vadovaujančiojo personalo kompetencijos ir sisteminių darbo 

su personalu žinių trūkumus. Tokiu atveju kyla diskusinis klausimas, ar valstybės pastangos pasieks 

laukiamo tikslo – visavertės darbinės ir socialinės žmonių, kuriems skiriamos investicijos, 

integracijos ar pratęs nutylėtos socialinės segregacijos tradicijas? Šis tyrimas rodo, kad būtina 

kritiškai peržvelgti pasirinktą integracijos į darbo rinką verslo įmonių skatinimo modelį, kuriame 

neįvertinti psichosocialinės gerovės klausimai ir socialinė įmonių iniciatyva.     

Daugelis pastarųjų metų tyrimų koncentruojasi į vertybinę organizacijų santykio tarp pelno 

maksimizavimo ir filantropinės veiklos, ekonominės laisvės ir prisiimtos atsakomybės už socialinių 

uždavinių įgyvendinimo problematiką (Sepulveda ir kt., 2013; Mswaka, Aluko, 2014; Agafanov, 

2015; ir kt.), o taip pat teisinį reguliavimą (Mswaka, Aluko, 2014). Ypatingą vietą šiame kontekste 

užima įmonės, kurios savo iniciatyva ir / arba palaikomos vyriausybės planų sprendžia socialiai 

pažeidžiamų visuomenės narių integracijos į darbo rinką ir visuomenę klausimus. Tokios, į darbo 

rinką integruojančios, socialinės įmonės, pasak E. E. Garrow ir Y. Hasenfeld (2014), turi išlaikyti 

pusiausvyrą tarp dviejų prieštaringų institucinių logikų: rinkos ir socialinių paslaugų. Vis dėl to, A. 

Agafanow (2015) atkreipia dėmesį į tai, kad moksliniai tyrimai socialinių įmonių plotmėje yra 

aklavietėje, be to, išlieka daugybė ginčų ir neapibrėžtumo, ką galima laikyti socialine įmone ir kokie 

yra esminiai tokios įmonės bruožai (Teasdale, 2012). Mokslinėje literatūroje plėtojamame socialinės 

įmonės diskurse, kuris orientuojasi į aktualių plataus spektro visuomenės socialinių ir aplinkos 

problemų sprendimą, nepelnytai mažai dėmesio lieka darbuotojų tarpusavio santykiams ir 

neigiamoms individualioms bei socialinėms pasekmėms, kurias sukelia įvairiomis formomis 

pasireiškiantis psichologinis smurtas (Duffy, Sperry, 2007; Bryant ir kt., 2009; Jenkins ir kt., 2011; 

Stuart, Jose, 2014; ir kt.). Tuo labiau, kad ir pačios socialinės įmonės savo pačių vidinių procesų 

valdyme susiduria su aktualiomis visuomenėje problemomis, pasireiškiančiomis, pavyzdžiui, 

nelygiaverčiu savo narių traktavimu ir pan. (Lyon, Humbert, 2012), kuris itin aktualus sprendžiant 

socialiai pažeidžiamų visuomenės grupių integravimo į darbo rinką problemą socialinėje įmonėje. 

Tokiu būdu kyla realus pavojus, kad socialinės įmonės tikslai nebus pasiekti arba pasiekti tik iš dalies. 

Be to, nepakankamai įvertinus darbuotojų apsaugos nuo psichologinio smurto reikšmę kyla klausimų, 

kiek plačiai ir išsamiai įmonėje yra suvokiama socialinė atsakomybė kaip vertybė. 

Tyrimo tikslas – aptarus darbo su personalu organizavimo specifiką socialinėse įmonėse, kurios 

vykdo valstybės remiamą socialiai pažeidžiamų visuomenės grupių integravimo į darbo rinką 

funkciją, įvertinti, kaip yra užtikrinama darbuotojų sauga nuo psichologinio smurto.   

Tyrimo metodai. Mokslinės literatūros analizė ir sintezė, pusiau struktūrizuotas interviu. 

Tyrimo rezultatai. Šio tyrimo apimtyje buvo atlikti interviu su keturiais socialinėse įmonėse 

dirbančiais vadovaujančiojo personalo atstovais ir trimis psichologinį smurtą patyrusiais socialinių 

įmonių darbuotojais. Tyrimas buvo vykdytas oficialų valstybės suteiktą socialinės įmonės statusą 
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turinčiose privataus kapitalo bendrovėse, kurios atlieka negalią turinčių visuomenės atstovų 

integracijos į darbo rinką funkciją, įvairiomis formomis subsidijuojant valstybei. Tyrimo rezultatai 

parodė, kad stigmatizuotų visuomenės narių įtraukimo į darbo rinką ir valstybės investicijos 

socializacijai skatinti negali apsiriboti fiziniu darbo vietos suteikimu ir darbo vietos pritaikymu 

individualiems poreikiams, tuo pat metu ignoruojant psichologinio komforto veiksnius, kurie 

priklauso nuo organizacijos valdymo kultūros. Formalus valstybės suteikiamas socialinės įmonės 

statusas gali būti suvokiamas ir įmonių veiklos praktikoje traktuojamas kaip specifinė verslo niša ir 

neformuoti socialinės įmonės vertybių, kylančių iš socialinės atsakomybės suvokimo, kuris skatina 

plataus spektro socialinį inovatyvumą.  

Išvados. Tyrimo metu identifikuotą situaciją lemia nusistovėjusi verslo, darbo su personalu 

organizavimo kultūra, kurios iš esmės nekeičia suteikiamas specialus socialinės įmonės statusas ir 

esamuoju momentu vyriausybės numatyti specialūs reikalavimai. Formalūs fizinės darbo aplinkos 

pritaikymo negalią turintiems asmenims reikalavimai nesprendžia ir negali spręsti darbuotojų 

psichologinio saugumo, netiesioginio diskriminavimo klausimų bei gali sukelti papildomų traumų, 

kylančių iš socialinės atskirties ir psichologinio spaudimo darbuotojų santykiuose. Tačiau įvertinant 

tai, kad įmonės nuosekliai laikosi darbo vietos pritaikymo specialių poreikių turintiems žmonėms ir 

socialinės integracijos reikalavimų, kaip dalinis problemos sprendimas galėtų būti vyriausybės 

numatytos psichosocialinės saugos darbo vietoje programos. Tačiau tai iš esmės nespręstų 

egzistuojančios socialinės integracijos problemos. Kituose tyrimuose reikėtų įvertinti valstybės 

iniciatyvos transformacijos į privačias socialiai atsakingas iniciatyvas sąlygas.  

 

 

NEAPIBRĖŽTUMAS, SOCIALINIS OSTRAKIZMAS IR MOBINGAS: ORGANIZACINĖS 

DEVIANTINIO DARBUOTOJŲ ELGESIO SĄLYGOS 

J. Vveinhardt, Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas, Lietuva 

 

Maždaug prieš tris dešimtmečius darbuotojų tarpusavio santykių tyrimai įgavo naują pavidalą 

ir kryptį, kai buvo išskirta ir suformuluota mobingo darbo vietoje koncepcija. Remiantis C. M. 

Brodsky (1976), kuris išryškino priekabiavimo problemą, S. B. Matthiesen ir kt. (1989), kurie 

mobingą aptarė kaip vieno ar daugiau asmenų atliekamą nuolatinį aukos spaudimą, bei H. Leymann 

(1990), mobingą apibrėžusio neigiamų veiksmų trukmės ir laiko atžvilgiu bei šiuos veiksmus 

tipologizavusio, darbais pradžioje Švedijoje, o vėliau ir kitose Europos šalyse bei JAV darbuotojų 

padėtis ėmė keistis. Priimami teisiniai apsaugos nuo mobingo aktai, mokslinių tyrimų ir darbuotojų 

spaudžiamos įmonės peržiūri savo politiką, įtraukdamos apsaugos nuo nuodingų tarpusavio santykių 

instrumentus, kuriamos pagalbos aukoms programos. Tačiau skaičiuojama, kad Europos šalyse, 

skirtingose profesinės veiklos srityse mobingą patiria nuo kelių iki keliolikos procentų darbuotojų, o 

nuostoliai skaičiuojami dešimtimis milijardų eurų.  

Pirmuosiuose mobingo darbuotojų santykiuose tyrimuose išryškėjo psichologiniai, sveikatos, 

darbo santykių ir socialiniai aspektai. Tačiau prisijungiant vis gausesniam mokslininkų iš skirtingų 

pasaulio šalių ratui ėmė ryškėti vis nauji ir nauji problemos aspektai, tyrinėtojų žvilgsnius kreipiantys 

į organizacinius įmonių veiklos aspektus. Nustatyti ryšiai su psichologiniu organizacijos klimatu, 

visuomenėse vykstančiais kultūriniais, socialiniais bei ekonominiais procesais. Tačiau, nepaisant 

gausaus tyrimų skaičiaus ir mokslinių įrodymų, vis dar lieka daug pilkų dėmių, pokyčiai šiuo atžvilgiu 

daugelio organizacijų valdyme vyksta lėtai, o paties reiškinio apibrėžtumas darbuotojų santykiuose 

tebėra problematiškas. Viena iš tokių sudėtingų problemų – vidinio ir išorinio neapibrėžtumo 

veiksnių įtaka mobingo procesams ir paties mobingo keliamo neapibrėžtumo darbo vietoje santykis, 

o taip pat – paties mobingo, kaip tam tikros deviacijos, neapibrėžtumo problema (Salin, 2003; Lutgen-

Sandvik, 2008; O‘Donnell ir kt. 2010; ir kt.).  

Neapibrėžtumas dažnai analizuojamas moksliniuose darbuose, kuriuose nagrinėjama 

investicijų, sprendimų priėmimo problematika. Socialiniuose tyrimuose neapibrėžtumas aptariamas 
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iš įvairiausių, t.y. psichologijos, komunikacijos, organizacinės elgsenos ir kitų perspektyvų. 

Darbuotojų santykiai organizacijose vystosi nuolatinių tarpusavyje glaudžiai susijusių vidinių ir 

išorinių pokyčių bei nuo jų neatsiejamo neapibrėžtumo kontekste.  

Pastarasis amžius dažnai įvardijamas kaip dinamiškų, vis sunkiau prognozuojamų pokyčių 

amžius. Viena vertus,  pokyčiai organizacijų aplinkoje skatina susitelkti ir mobilizuoti jėgas, kita 

vertus, šiame kontekste dažnai lieka neįvertinti neigiami pokyčių ir neapibrėžtumo aspektai. 

Neapibrėžtumas organizacijose yra stiprus streso šaltinis, kuris dėl vadovavimo klaidų neigiamai 

paveikia vertikalios ir horizontalios krypties darbuotojų tarpusavio santykius. Tarpusavio santykių 

destrukcijos ne tik formuoja nepalankų padalinio ar visos organizacijos klimatą, bet pažeidžia ir 

daugelio procesų (komunikacijos, žinių, kokybės, žmogiškųjų išteklių valdymo ir kt.) funkcionalumą. 

Galiausiai tai turi įtakos pačios organizacijos gebėjimams lanksčiai įgyvendinti naujoves, tapti 

konkurencingesnėmis, ilgaamžiškesnėmis.   

Nuolatinė neapibrėžtumo keliama įtampa priverčia įmonių strategus kreipti pastangas į 

kūrybinio potencialo aktyvinimą ir vystymą, tačiau, numatant galimus neigiamus šios įtampos 

padarinius grupėse ir komandose, drauge skatina ieškoti veiksmingų organizacinių priemonių 

mažinant darbuotojų patiriamą stresą ir gerinant organizacijos klimatą. Tyrimai rodo, kad procesai 

makro (rinkos, socio-ekonominė, politinė aplinka), mezo (vadybos, struktūros ir kt.), mikro (darbo 

aplinka, personalas) lygmenyse tiesiogiai ir netiesiogiai veikia tarpasmeninių santykių kokybę bei 

organizacijos klimatą. Pokyčiai, tiek planuoti, tiek ir neplanuoti, realios ir numanomos grėsmės yra 

stiprus psichosocialinio streso šaltinis. Tam įtakos turi organizacinė sistema, darbuotojų suvokiamos 

formaliai ir / arba neformaliai apibrėžtos ir funkcionuojančios saugumo garantijos, individualios 

vadovų ir jiems pavaldaus personalo savybės. Vadybinėje organizacijos dimensijoje neįvertinus šių 

sąlygų sudaromos prielaidos darbuotojų santykių disfunkcijai, kuri pasireiškia trumpalaikiais ir 

ilgalaikiais konfliktais, nesveika konkurencija, išsivysto į socialinį ostrakizmą ar mobingą. 

Veiksmų poreikis, kuriais sprendžiama mobingo problema, yra akivaizdus, nes, priešingu 

atveju, įmonės patirs bereikalingų išlaidų dėl darbuotojų pravaikštų, fizinės/psichologinės 

reabilitacijos, padidės socialinės ir draudimo bendrovių išlaidos. Be to, įmonių vadovai turi suprasti, 

kad įmonės įvaizdis priklauso ne tik nuo sėkmingos veiklos rinkoje, bet ir rūpesčio darbuotojų 

sveikata bei psichologine jų gerove. Ir tai svarbu ne tik įmonių socialinę atsakomybę 

deklaruojančioms organizacijoms, sulaukiančioms didesnio suinteresuotųjų subjektų dėmesio bei 

griežtesnių vertinimų, bet ir likusioms privataus ir viešojo sektoriaus organizacijoms. Socialinio 

ostrakizmo ar mobingo kontekste neapibrėžtumas iškyla kaip sudėtinė problema, kuri dažnai 

netiesiogiai įvardijama daugelyje darbuotojų santykių tyrimų, tačiau išliekanti plačiau neišnagrinėta. 

Todėl šio tyrimo tikslas: įvertinus neapibrėžtumo, pasireiškiančio sisteminėmis organizacijos 

valdymo spragomis, įtaką darbuotojų tarpusavio santykių disfunkcijai, numatyti neapibrėžtumą 

mažinančios organizacinės sistemos vystymo gaires. 

Tyrimo metodai. Tyrime analizuojami pastarųjų trijų dešimtmečių teorinio ir empirinio 

pobūdžio mokslo darbai, kuriuose nagrinėjama neapibrėžtumo ir/arba destruktyvių darbuotojų 

santykių problematika, apibendrinamos ir sisteminamos įžvalgos, pateikiamos rekomendacijos ir 

aptariamos tolimesnių tyrimų kryptys. 

Išvados. Deviantinis darbuotojų elgesys gali būti traktuojamas kaip natūralus kompensacinis 

mechanizmas, reaguojant į neapibrėžtumą. Organizacinės sistemos apibrėžtumo didinimas šalinant 

valdymo defektus kompensuoja išorinio neapibrėžtumo keliamas įtampas darbuotojų tarpusavio 

santykiuose. Socialinio ostrakizmo ir mobingo institucionalizavimas organizacijoje iškyla kaip viena 

iš svarbiausių užduočių siekiant sukurti organizacinę sistemą, kuri leistų įvardyti ir laiku atpažinti 

deviantinės elgsenos požymius ir taikyti intervencinio pobūdžio priemones.  
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VERTYBIŲ SVARBOS VERTINIMO SKIRTUMAI SOCIODEMOGRAFINIŲ 

CHARAKTERISTIKŲ IR ORGANIZACIJOS TIPO POŽIŪRIAIS 

E. Gulbovaitė, J. Vveinhardt, Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas, Lietuva 

 

Asmeninių ir organizacinių vertybių kongruencija pasireiškia, kai darbuotojas mąsto, kalba ir 

elgiasi, remiantis organizacijos vertybėmis, kurios yra harmoningos jo asmeninėms vertybėms. Todėl 

suvokus vertybių kongruencijos reiškinio organizacijoje naudą, šis pradėtas tirti įvairiai pjūviais. 

Tačiau empirinių tyrimų analizė rodo (Vveinhardt, Gulbovaitė, 2013), kad subjektyvios vertybių 

kongruencijos tyrimai grindžiami prielaida, kad nei sociodemografiniai skirtumai, nei organizacijos 

tipas individualių vertybių, organizacinių vertybių ir vertybių kongruencijos suvokimui ir vertinimui 

įtakos neturi, todėl kongruencijos stiprinimo programos remiasi tik vertybių atotrūkio diagnozavimu 

ir jo šalinimo užtikrinimu, neatsižvelgiant į minėtus kriterijus. Ren ir Humann (2014) teigimu, 

vertybės turi individualų ir socialinį pamatą, o konkrečios darbovietės kontekste, nepraktiška, jei tai 

apskritai įmanoma, gauti visapusį darbuotojų vertybių profilio ir su darbu susijusių pasekmių 

paveikslą neatsižvelgiant į visų tipų darbuotojų skirtumus. Todėl šio tyrimo tikslas – nustatyti 

skirtingų darbuotojų sociodemografinių charakteristikų ir skirtingų organizacijų tipų įtaką asmeninių 

vertybių, organizacinių vertybių, subjektyvios asmeninių ir organizacinių vertybių kongruencijos  bei 

poveikio asmeniui ir organizacijai vertinimui. 

Tyrimo metodai ir organizavimas. Tyrimas parengtas taikant mokslinės literatūros analizės, 

bendrosios ir loginės analizės, kompleksinio apibendrinimo ir lyginimo metodus. Empiriniam tyrimui 

atlikti taikytas kiekybinis tyrimo metodas, apklausiant organizacijose dirbančius darbuotojus taikant 

kompleksinį asmeninių ir organizacinių vertybių kongruencijos diagnozavimo klausimyną 

(Vveinhardt, Gulbovaitė, 2014). Tiriant buvo fiksuotos tokios darbuotojų sociodemografinės 

charakteristikos - amžius, lytis, išsilavinimas, užimamos pareigos, pareigų atitikimas specialybę, 

darbo stažas organizacijoje, bei tokios organizacijų charakteristikos - sektorius, veiklos sritis, 

kultūriškumas. Tyrimas atliktas 15-oje skirtingo tipo organizacijų, kuriose viso apklausa 374 

darbuotojai. 

Tyrimo rezultatai. Atliktas subjektyvios vertybių kongruencijos, asmeninių vertybių, 

organizacijoje vyraujančių vertybių ir poveikio asmeniui ir organizacijai skirtumų palyginimas per 

darbuotojų sociodemografinius bei organizacijoms priskiriamų charakteristikų pjūvius. Dviem 

nepriklausomoms imtims palyginti taikytas Stjudento t-testas, trijų ar daugiau nepriklausomų imčių 

lyginimui – paprasta dispersinė analizė ANOVA. Duomenys laikyti statistiškai patikimi, kai p <0,05. 

1 lentelėje pliuso ženklas apibendrintai rodo, kurioms sociodemografinėms ir organizacijos tipo 

charakteristikoms nustatyti statistiškai reikšmingi skirtumai grupėse vertinant subjektyvią vertybių 

kongruenciją, asmenines vertybes, organizacijos vertybes ir poveikį asmeniui ir organizacijai. 

 

1 lentelė. Fiksuoti skirtumai į vertybių vertinimą tirtų charakteristikų atžvilgiu 

Vertinamo-

sios dimensijos 

Sociodemografinės charakteristikos Organizacijos tipas 

Ly-

tis 

Am-

žius 

Išsilavi-

nimas 

Parei-

gos 

Specia-

lybės 

atitiki-

mas 

Dar-

bo 

sta-

žas 

Sek-

torius 

Veik-

los 

sritis 

Kul-

tūriš-

ku-

mas 

Subjektyvi 

vertybių 

kongruencija 

+ - - + + + - - - 

Asmeninės 

vertybės 
+ - - - - - - - - 

Organizacijos 

vertybės 
+ - - - - + - + - 

Poveikis 

asmeniui ir 

organizacijai 

+ - - - - - - - - 
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Nustatyta, kad sociodemografiniu požiūriu vidurkiai statistiškai reikšmingai nesiskiria tarp grupių, 

sudarytų pagal amžių ir išsilavinimą, tačiau statistiškai reikšmingi skirtumai nustatyti grupėse, 

sudarytose pagal lytį, pareigų atitikimą įgytą specialybę ir darbo stažą organizacijoje. Organizacijos 

tipo požiūriu, statistiškai reikšmingi skirtumai nenustatyti skirtingo sektoriaus ir kultūriškumo 

organizacijose, tačiau nustatyti organizacijos veiklos atžvilgiu. Tyrimas patvirtino, kad negalima 

atmesti fakto, jog sociodemografiniai kintamieji neturi įtakos požiūriui į vertybes, o ypač į 

vertybių kongruenciją. Tačiau išryškėjo tendencija, kad visgi tik nedaugelis tirtų  

sociodemografinių ir organizacijos tipo charakteristikų turi įtakos asmeninių vertybių, 

organizacijoje vyraujančių vertybių bei poveikio asmeniui ir organizacijai vertinimui.  

Išvados. Gauti tyrimo rezultatai praplečia supratimą apie subjektyvų vertybių, vertybių 

kongruencijos bei poveikio asmeniui ir organizacijai vertinimą, o tai skatina toliau plėtoti tyrimus 

ypatingai atsižvelgiant į darbuotojų lyties, užimamų pareigų ir darbo stažo organizacijoje aspektus. 

Nors ir nustatyta, kad subjektyvi asmeninių ir organizacinių vertybių kongruencija skiriasi 

priklausomai nuo daugumos tirtų sociodemografinių charakteristikų, išskirčių analizė neparodo, kiek 

konkrečios asmens ir organizacijos vertybės kongruentiškos, todėl tolimesniuose tyrimuose tikslinga 

detaliau išanalizuoti suvokiamą vertybių kongruenciją skalių ir pavienių teiginių lygmenimis. 


