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1. NATIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 
 

Tepavicharova M.  
Doctor of  Economics, Associate Professor 

Dean of the Faculty of "Economics and Management" 
Boykova L. 

Doctor of Sociology 
University of Security and Economics (Plovdiv, Bulgaria) 

 

THE NEW ACADEMIC EXPERIENCE - FACEBOOK STUDENT GROUPS AS 
A SEMESTER-LEVEL PHENOMENON  

 

The role of social media in everyday life represents a focal point in social debate in the past few years. In this 
article we examine how student perception of FSGs changes through the semesters. We outline any differences in 
student’s perception of the role of FSGs through the different stages of their education experience. 

Key words: Facebook student groups, ICT, education 
 

The role of social media in everyday life represents a focal point in social debate in the past 
few years. For young people Facebook is a tool for self-presentation of identity [1] in both the 
online and offline world, a medium for communication [2, 3] a place for leisure activities [4,5]. 
SNS like Facebook can help students in the process of transition from school to college [6]. We 
consider the role of Facebook as a complementary space in student’s academic experience [7, 8] as 
students integrate Facebook in their academic routines both formally and informally [9]. We find 
that when used as a complementary educational tool Facebook could facilitate collaborations 
between students, collaborative sensemaking on academic projects and stimulate student’s co-
curricular activities [7, 8, 10]. 

In this article we examine how student’s perception of FSGs changes through the semesters? 
We want to outline any differences in student’s perception of the role of FSGs through the different 
stages of their education experience. Previous research suggests that being part of Facebook student 
groups (FSGs) could support the participation in the learning process and better performance at 
examinations [10, 11]. 

We conducted in-depth semi structured interviews with sixteen students every last semester 
of the academic year (May 2013, April – May 2014 and June 2015) for three consecutive years (the 
students were pursuing a three year bachelor degree in the University of Security and Economics – 
Plovdiv).  We interviewed the same group of students each year. Through qualitative analysis 
(qualitative content analysis) of the interview data we outlined the evolution of FSG participation 
through the years. The data was coded and analyzed with the help of the Atlas computer software.  

The students were informed about the purposes of the research and participated voluntarily 
without any form of remuneration or other compensation. The age range of the respondents was 19-
37 years (in 2013), the mean age - 22 years. The big difference in the age of students is influenced 
by the profile of the university. The institution is a private education establishment popular among 
the already graduated and working individuals who would like to receive a degree relevant to their 
field of work in a flexible educational environment. The gender distribution of the respondents is as 
follows: 5 male and 11 female.  

Results and discussion 
General remarks 
Initially we purposely approached students only in their first year of study as we wanted to 

be able to examine their attitude towards FSGs throughout their complete academic experience in 
the bachelor degree. Sixteen students agreed to participate in our research experiment. They were 
initially informed of the longitudinal character of the study and the purposes of the study. We 
conducted individual semi structured in depth interviews with the participants and repeated the 
process the following years. In 2013 the duration of the interviews was between 23 minutes and 86 
minutes. We find that the duration of the first year interviews corresponded to the psychological 
type of the students as assessed by the interviewer. Two of the students with the shortest interview 
times – respectively 23 min and 31 min (both female) manifested traits of shyness and introversion. 



 7

They tended to give short yes/no answers and didn’t provide much detail when describing their 
experience. Three students (two female and one male) were at the other end of the spectrum with 
the longest interviews respectively 71 min, 83 min and 86 min. They demonstrated seemingly high 
degrees of extroversion, tending to give detailed comprehensive answers and ask additional 
questions in order to clarify the topic.  

Academic year 2012-2013 
All the participants became university students for the first time despite the big age gap 

between them (18 years). The older students (27, 31, 27 years, female) were more enthusiastic 
about their academic experience and their participation in the study. All the participants were part of 
at least one FSG. They reported that most of the groups were created by students (not academic 
personnel) in the beginning of the school year. The participation in the FSG was voluntary and most 
of the students are part of different FSGs in order to stay informed and communicate with the 
others. Some of the participants ( one male and three female) expressed privacy concerns towards 
what is said and exchanged in the FSG so they reported to monitor strictly not only what they share 
in the FSG but also if they are tagged in any photos or posts. The privacy concerns were mainly 
related to what the professors and the academic staff may read on the FSG wall. The students 
reported that two of the groups are hidden and only one of the FSGs includes two professors in their 
communication. The other groups are closed and used only for communication between the 
students. We were able to outline four main types of information shared in the FSGs:  

 Arranging meetings and events – this type of content is related to offline meetings with 
academic and non-academic purposes such as conferences, student parties, sports activities 
etc. 

 Academic related content – includes all communication on academic related topics such as 
information about examinations, lectures, changes in the study schedule and joined work on 
academic projects. 

 Online exchange – this type of content is related to exclusively virtual communication such 
as the exchange of songs, interesting articles not directly related to the study curricula, 
humorous pictures or short humorous text posts, sharing of personal thoughts, motivation 
quotes, holiday greetings etc. Students report that this type of communication intensifies 
during the period of examinations and serves as medium for motivation and encouraging 
each other.  

 Political/Activist content – although rare this type of content is related on some burning 
political issues but more often to a personal donation campaigns (raising money for 
expensive lifesaving treatment), volunteering activities etc. 

Only one of the respondents stated to actively create content in the FSG, the others report to 
mainly check what’s new on the FSG wall and in some instances ask a question or demand 
materials for certain lectures. The participants report that generally only a small group of people 
maintain constant activity in the FSG and the others just observe and partake sporadically. 

Academic year 2013-2014 
We approached the same 16 students who have successfully transferred to their second year of 

study. The duration of the interviews was in the range of 17-71 min. The respondents considered the 
FSG as an integral part of their university experience. They reported the importance of sharing their 
offline group meetings on Facebook through photos, comments and other posts. For example after 
every offline leisure meeting (student party etc.) the students exchange photos from the event 
through the FSG. Students find the communication in the FSG to be friendly and to reflect the 
general patterns of offline interactions in the group. Students who don’t attend some of the lectures 
(two male and five female) state the importance of the FSG as a source of academic information. 

Academic year 2014-2015 
All 16 students have successfully transferred to their third year of study and some of them 

consider pursuing a master degree. Although the general tone of communication in the FSG is 
positive or neutral in some of the groups there are sporadic conflict exchanges on the FSG wall but 
they are mostly due to interpersonal clashes and not a general rule of the FSG communication. Most 
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of the students (3 male and 8 female) characterize the FSGs as vital part of their academic 
experience especially as a source of academic information and communication with peers. 

Conclusion 
Our analysis showed that the general positive attitude towards the FSGs remained at the same 

levels through the years with however slight decrease of the student enthusiasm in the final year of 
education. The interviewed students were not active creators of content in the FSGs but they report 
to visit the FSGs several times per day during the examination period and on a daily basis during 
the semester. Consistent with previous research membership in FSGs is beneficial for all the 
members of the group either they are passively involved (reading the posted information and 
comments) or if they are actively involved in online interactions like posting information, 
comments etc. [11]. Furthermore we consider that formal educational practices should address the 
fulfillment of the social needs of students [12, 13] and focus on building competences [12,14] thus 
FSG could be a valuable tool as both formal and informal practice that helps students transition into 
professional life. 
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THE IMPACT OF MONEY LAUNDERING IN ALBANIAN SOCIETY 
 

The purpose of this paper is the description on the money laundering phenomenon in Albania and its impact on 
the Albanian society. The paper treats above all, the social, economic, institutional and reputational impact that causes 
the phenomenon of blooming economy as a result of money laundering. As one of the most disturbing financial 
phenomena for many countries in the world and not only for Albania, money laundering, especially in Albania, has its 
origins in the lack of processes and organizational structures of modern Albanian state. The article will briefly reflect 
on the important highlights of this phenomenon and its contribution - negative as well as positive - in Albanian society 
in recent years. This will be done after a brief economic, political and social analysis that Albania has experienced in 
the last century, focusing broadly on the transition period, which correspond with the period of nineties until today.  

Key terms: money laundering, economy, society, transition 
 

1. Money laundering: the phenomenon and the reasons 
Money laundering or shadow economy1 constitutes a serious problem for the economies of 

developed countries. Money laundering has many definitions and almost by all the authors 
described as an illegal, negative and harmful process in a country's economy. Briefly money 
laundering refers to the economic activities carried out in a country which are not officially 
registered2. In practice, the problem simplified, don’t affect only in terms of illegality these 
activities, but regards the organization and the control or prohibition of activities by the state and 
creating conditions favorable to the majority of such activities not find terrain suitable for 
flowering. We refer in this context the activities that correspond to the field of investment, work-
granting, loan-making many similar activities. Such a situation - almost ideal - requires more 
consolidated legislative institutions, a long democratic economic, cultural and social tradition.  

Albania is a country that in a relatively short period has developed a modest democracy, 
which is still far from Western European societies, where Albania aims to make part. The modest 
development of the Albanian society and the consolidation of the institutions is still far from the 
requirements of the European Union3. In short it can be said that the problems in Albania have 
originated in the non-functioning of institutions, also a significant impact has had the lack of 
democratization of the society. Albania is a country with nearly 25 years of capitalism, system 
based on private property and fair competition, controlled by the government. Unlike many Western 
European countries, Albania capitalist system was applied after a period of nearly fifty years under 
the communist totalitarian system, and the form set can be called a kind of mediation between 
totalitarianism and capitalist system, which is called ‘transition’. The early years of the capitalist 
system in Albania, found the country completely un-prepared in terms of institutional tradition. 
Also agrarian reform, which was applied in the first years of transition, has created many problems 
in the Albanian society. These aspects led to the flourishing of illegal activities and the development 
of country's informal economy, that was deteriorated even more with the destruction of the 
pyramidal system and the beginning of the war in Kosovo.  

The short description of the socio-political situation helps us to understand the overall 
picture of the Albanian society and the main reasons for the flourishing of the informal economy, 
which is expressed primarily by the non-registered economic activities that, as a consequence, cause 
the money laundering.  

 
 

                                                 
1 Schneider F., Kearnley A. T., 2013. 
2 Trebicka B. 2014, p.2. 
3 Commission staff working document, Albania 2015 Report, p. 47. 
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2. Economic impact 
The economic impact of money laundering in Albania does not have a precise picture, but it 

is assumed that approximately 30-50% of the country's financial revenue in order to circulate non-
registered4. This phenomenon has caused in the past two decades constant erosion in the 
development of financial sectors. Financial institutions are too weak to block the entry of dirty 
money in their circulatory system and state institutions fail to prohibit transactions which arise from 
the circulation of dirty money due to lack of professional capacity and technological infrastructure. 

The main problem is not only the phenomenon of money laundering, but the chain of illegal 
activities that are caused by this phenomenon. After entering into a legal network of transactions, 
the dirty money enter in the development of less productive activities, such as casinos, disco-bars, 
construction industry, real-estate, and so on. In Albania there have been several attempts in recent 
years to the limitation and control of these activities, but the results have been rather modest. In 
fact, the number of such economic activities based on gambling is the biggest in Europe for the 
number of inhabitants, followed by the regions of Southern Italy (Sicily, Puglia and Reggio 
Calabria, areas characterized by high unemployment)5. Same situation can be sad about the 
explosion of real-estate activity or construction industry. Coastal areas, which once were the 
vanguard of Albanian tourism are completely exploited. Free terrains are decreasing and informal 
constructions prevail in the coastal areas.  

The flourishing of such activities have increased the contractual power for people near 
underworld. The legitimization of this category as providers of labor, for a considerable number of 
individuals, have arisen the undeclared employment, the so-called ‘black work’ (illegal labor). The 
phenomenon of illegal labor gives a contradictory picture about the real employment rate, because 
the new efforts of the government to register people in tax system does not affect the real situation 
of unemployment but only changes their status for fiscal reasons. This attempt has led to real 
growth of unemployment, as the young labor force of the country, practically fails to be integrated 
into the labor market (legal or illegal) is forced to migrate. In some ways, the creation and 
strengthening of this system (illegal activities that employ individuals) reduces the payment of taxes 
to the state, which in turn reduces the investment in public services6. 

 Practically, this vicious circle is an antithesis of economic development, since it is based 
only on the introduction of dirty money in the economy of the country and reduction of the raw 
sources, at the same way as the growth of the brain drain. In appearance, this does not seem too 
harmful, but in the long-term analysis constitute the biggest problem in the slow economic progress 
of Albania.  

3. Legal impact 
If the economic impact of money laundering is invisible for a country, it can’t be sad so for 

the legal impact! Consequences of money laundering are reflected visibly in a rise of criminality, 
organized crime, terrorist financing and other activities of this nature.  

Recycling and criminal economy are two problems that can’t function without each other. 
Without recycling, dirty money would be a unnecessary profit, so it is necessary that this money, 
which are mainly controlled by the underworld, to be putted in a country's financial system. 
Precisely, at this moment the process turn into an illegal activity, since this moment represents the 
meeting point between crime and corruption and the possibility of the corruption of State officials.  

The problems of the judicial system are among the most acute problems for Albania in 
recent years, as they not only weaken the confidence of citizens in the state but also strengthen the 
legitimacy of the organized crimes. Without going into details, but soft sentences on economic 
crime are numerous and the corruption of the lawyers is a widespread practice, which in the recent 
years has been the subject of justice reform. Beyond corruption, other major problems are faced in 
seizures made to the non-declared assets of criminal groups, which in most cases are re-purchased 

                                                 
4 Fortuzi 2015; Nota 3. 
5 Saviano 2013. 
6 United Nations Office on Drug and Crimes, 2013 Report.   
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by people associated directly or indirectly on economic crime, creating in way manner a vicious 
circle.  

Also, the circulation of money laundering, has created a continuous generation of crime, 
organized or not. Organized criminal gangs are known nationwide for their undisputed role and 
possessing of immense properties. In recent years there have been a lot of cases of racketeering or 
kidnapping, kind of typical mafia practices.  

A serious legal impact of money laundering lies in the fact that the victims of these activities 
potentially affects most people than other crimes can affect. Typical example is the bankruptcy of 
banking institutions, or the closure of business activities, which besides the growth of 
unemployment, increase the possibility of generating other illegal activities. Pyramid schemes are a 
clear example of this kind of activities in Albania, which has caused the loss of savings for all the 
Albanians.  

One of the most important sectors, although not addressed a lot regarding the activities of 
money laundering, is the sector of construction. Money laundering in this sector picked up alarming 
figures. In fact, the only way to measure the devastating effects of the construction is the 
comparison between the changes that the land has suffered in these two decades. In the nineties the 
territory has been mostly virgin, and in the present days everything is changed, which in one way or 
another they are affected by the uncontrolled urbanization by the influx of money laundering. The 
environmental destruction effects are difficult to quantify.  

The construction process followed a logic quite different compared to the normal process. 
So, in Albania the process was: planning, legalization, construction. This whole process, to be 
legalized had to cross the channels of illegal procedures. This process caused the growth of informal 
urbanization, and the whole chain (investment, construction, legalization) occurred generally in 
illegal way7.  The evade of the state in this process affects directly the country's financial system. 
Also, the prospect of many families, as well as it cause social degradation of urban areas.  

4. Social impact 
The money laundering process in Albania started during the changes of the political system, 

by totalitarian communist into a liberal democratic system. The transition period, suffered the 
change from the totalitarian system of total control by the state, into a liberal system with weak 
institutions, with officials without sufficient qualification and professional experience. This delicate 
period, created the mentality of rampant institutional and economic liberalization into Albanian 
society that in the second decade (early 2000s) began to show the first effects. State institutions and 
negative social problems were piling up. Academic educational institutions lost their legitimacy and 
a good part of them were only accredited institute in granting diplomas. The young people don’t 
still see in education a mode of providing a better future. The degradation of education system is a 
given fact. It is demonstrated by those categories of wealthy families which turn their children to 
private education institutions - with high cost and un-affordable for most Albanians.  

The dominating mentality of enrichment and assurance of the future for young people are 
out legitimate activities, mostly based on the cultivation and trafficking of narcotics, arms, human 
beings and smuggling.  The total depression of society, finds their reasons in the minimum living 
standard of families and in the low salaries, which is approximately € 140, so many times smaller 
compared to the countries of the region.  

Social and re-education institutes are another big problem in the country. In small countries 
and in the rural areas this services doesn’t even exist. The implication of younger people in illegal 
activities, stated above, makes them more vulnerable to drug use, drug addiction, which in recent 
years reach alarming figures. In the same situation are also social support institutions, where the 
government support for family needs are quite low.  

Social problems are a result of non-efficiency of economic policies, which should contribute 
to increased investment in services to citizens, strengthening of state institutions, reducing of 

                                                 
7 Kullolli 2015.  
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crimes, market regulation and economic activities, all these by reducing circulation and investment 
of dirty money and regulating the financial system.  

It is assumed that the informal market is the tip of the iceberg, around which the illegal 
activities flourishes, that in one way or another have not only weakened institutions and society, but 
they have also created economic conditions for empowerment of criminal groups, whose political 
influence is increased dramatically in the recent years.  

5. Reputational impact 
Devastating consequences of money laundering, beyond economic, social and legal impacts 

have a significant impact in the reputation of a country in the world. Specifically, the identification 
of Albania as one of the main destinations of treatment and exportation of drugs, prostitution, 
trafficking arms, human beings has impacted negatively on the reputation of the country in the 
international arena.  

This impact has caused the lack of investments from major international institutions. It has 
created problems in the privatization sector of the most important assets of the country, also as the 
reduction of the credibility of the country. As it is known, in the global economy, reputation is an 
essential elements to attract foreign investors. The credibility of the market and its integrity are 
crucial for financial institutions services and attraction of new investors. Negative reputation, 
resulting from money laundering and related activities. It reduces the possibilities that are offered 
by the market and increase the possibility of investing by international criminal organizations and 
damages the overall reputation of the country in a long-term period. The recovery by the decline of 
a country’s reputation is a very difficult process, since it requires great economic strain and the 
reforms can be included in an ongoing vicious circle and their practice application can be almost 
impossible. 

In some cases, in Albanian market, money laundering scheme, by foreign investors has been 
quite frequent. The nature of investment by individuals or foreign companies with criminal 
precedent on construction services need constant sources of income to survive. The closing of such 
activities creates a chain of actions with serious economic consequences for the country, as there 
has been in some cases. For example - just to give an idea of the phenomenon – the closure of 
business activities by the Italian entrepreneurs, Francesco Becchetti - because of implications with 
money laundering - beyond the dismissal of hundreds of its employees, there was a reflection 
regarding the nature of investments made by foreign investors, and the fragility of fiscal system 
against such activities. In this case, as in others cases, there were negative effects in Italian market 
and the problem offered a long debate about the nature of investments on private sector  

6. Conclusions  
We can say that money laundering has caused a truly erosion in the economy, institutions 

and the society of Albania. The phenomenon, has deviated the nature of many businesses, has 
caused  uncertainties on the financial system and the risk of bankruptcy of banking institutes. That, 
because the lack control on state revenues has increased the decision-making power of krinimal 
groups.  

Also, the reputational damage from Albania is significant. This can be seen from slowing 
down the process of obtaining the status of candidate country by the European Union and the 
leaving of serious foreign investors, leaving the use of raw materials of the country in the hands of 
non-serious investors, which are subject of continued fiscal speculation.  

Above all, it is worth mentioning that the most acute problem caused by money laundering 
is the chain effect that it causes in the economy and society of the country, characterized by the lack 
of perspective for young people and their approach to activities related to the world crime. Problems 
that cause the loose of confidence on state institutions and the economic empowering of the 
underworld,  forcing most prepared people to leave the country, and to those who can’t to prevail 
the pessimism.  
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Статья посвящена проблемам реформирования системы социальных услуг населению с учетом 
региональной дифференциации.  
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На сегодняшний день перед Украиной стоит одна из важнейших задач – построение 
социального государства. Его решение невозможно без существенных реформ во всех 
сферах общественной жизни, ведь социальное государство – это государство, стремящееся к 
обеспечению каждому гражданину достойных условий существования, прав на социальную 
защиту, на участие в управлении производством. 

Следует отметить, что социальное обслуживание населения играет не последнюю 
роль в создании социального демократического государства. Прежде всего, это объясняется 
тем, что данная сфера напрямую связана с поддержкой отдельных групп или индивидов, 
которые находятся в кризисных обстоятельствах и нуждаются во внешней помощи. Но 
сегодня эта сфера нуждается в серьезном реформировании.  

Трансформация украинского общества актуализировала поиски новых научных 
подходов к управлению социальным развитием, что нашло свое отражение в трудах таких 
ученых, как В.Д.Бакуменко, С.О.Борисевич, В.И.Гилко, А.М.Михненко, А.В. . 
Решетниченко, С. М. Серегин и др. К научным работам, в которых раскрывается сущность 
социальной политики, относятся монографии, отдельные научные и научно-методические 
работы В.А.Гошовськои, М. В. Кравченко, Е. М. Либановой, О.М.Палий, П.К.Ситника, 
В.П.Трощинського, О.О.Яременка и других ученых. 
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Целью данной статьи является обоснование основных направлений реформирования 
системы социального обслуживания населения в Украине. 

Создание действенной системы социального обслуживания населения невозможно без 
учета особенностей социально-экономического развития отдельных регионов Украины. В 
первую очередь, это обусловлено тем, что территориальные различия в значительной 
степени выступают в качестве предпосылок для разработки программы мероприятий по 
преодолению бедности в регионе, борьбы с безработицей, поддержки наименее защищенных 
слоев населения и др [1]. Исследование региональной дифференциации социального 
обслуживания населения Украины целесообразно осуществлять с помощью кластерного 
анализа как одного из методов многомерного статистического анализа, поскольку именно он 
позволяет классифицировать многомерные наблюдения, каждое из которых характеризуется 
несколькими признаками. При этом в отдельные кластеры попадут регионы с высокими 
значениями выбранных показателей, в другие регионы со средними и низкими значениями 
[2]. 

Основная цель реформы в социальной сфере ориентирована на повышение качества 
жизни, трудоспособности, защиты малообеспеченных слоев населения. Процессы 
реформирования системы социальной защиты и основной ее составляющей – 
общеобязательного государственного социального страхования – должны быть обеспечены 
развитой, стабильной финансовой базой, адекватной принципам личной ответственности, 
паритетного финансового участия социальных партнеров, принятого в рыночной среде [3]. 

В качестве исходных данных для исследования региональной дифференциации 
социального обслуживания населения Украины были избраны показатели социально-
экономического развития регионов Украины за отчетный период. Данные показатели 
относятся к социальному сектору экономики: уровень безработицы, темп роста/уменьшения 
реальной заработной платы, доля работников, которым начислена заработная плата ниже 
прожиточного минимума, темп роста/уменьшения задолженности по выплате заработной 
платы [4].  

Следовательно, для каждого региона должна быть определена своя социальная 
программа в отношении своевременного предоставления комплекса социальных услуг, в 
которых нуждается население. Такие региональные программы должны учитывать 
специфику того или иного региона Украины, что позволит повысить эффективность 
социального обслуживания населения Украины в целом. 

Актуальным является вопрос управления системой органов социального 
обслуживания, которое представляется в виде, как социальных услуг, так и материальной 
поддержки. Принятие Верховной Радой Закона Украины «О социальных услугах» и ряда 
других нормативно-правовых актов предусматривает участие в поддержке наиболее 
незащищенных категорий граждан негосударственных органов. Программы, 
обеспечивающие социальную защищенность широкого круга лиц, предусматривают тесную 
координацию взаимодействия всех отраслей, охваченных данными программами, а также 
ответственный политический контроль со стороны центральных правительственных органов 
[5]. 

Реформирование социальной помощи - сложный процесс не только в связи с большим 
разнообразием видов и форм социальных выплат, но и в связи с тем, что данное 
реформирование касается наименее обеспеченных слоев общества. Повышение 
эффективности социальной помощи - ключевая проблема ее реформирования. Практика 
применения существующей системы предоставления социальной помощи обнаружила в ней 
ряд недостатков и противоречий. 

Министерством труда и социальной политики Украины разработан проект Концепции 
реформирования системы социальных услуг в Украине. В этом документе обозначены 
подходы и стратегические направления реформирования системы, описаны принципы, 
согласно которым должен действовать усовершенствованная система социальных услуг.  
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Анализ положений Концепции указывает на то, что она является той парадигмой 
развития социальной сферы Украины, соблюдение которой, должно качественно повысить 
уровень социального обеспечения граждан нашего государства. Как государственные, так и 
эксперты негосударственных организаций достаточно высоко оценивают появление этого 
документа, однако акцентируют внимание на необходимости разработки, так называемой 
дорожной карты по внедрению в жизнь удачной теоретической составляющей Концепции. 

Одной из приоритетных задач реформирования системы социального обслуживания 
является совершенствование управления государственными расходами на социальные 
услуги с целью их рационального использования. Эту задачу можно реализовать путем 
постепенного перехода от содержания учреждений социальной защиты и обслуживания, 
которые в настоящем оказывают социальные услуги, к финансированию расходов на 
предоставление социальных услуг. 

С этой целью необходимо определить: 
- социально и экономически обоснованный перечень базовых социальных услуг, 

которые гарантируются государством на безвозмездной основе, и категории лиц, на которых 
они распространяются; 

- методику расчета предельной стоимости конкретной услуги на одного получателя в 
зависимости от того, кому оказывается услуга (одиноким лицам пожилого возраста, 
инвалидам или больным, не способным к самообслуживанию) и где она предоставляется (по 
месту проживания на дому, в стационарных учреждениях, в учреждениях дневного 
пребывания). 

Таким образом, разработка и утверждение единого социально и экономически 
обоснованного перечня социальных услуг, гарантированных государством безвозмездной 
основе лицам, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, и определения 
предельной стоимости таких услуг является чрезвычайно актуальным задачей. Это позволит 
усилить финансовый контроль за предоставлением социальных услуг, способствовать 
эффективному планированию и использованию средств государственного и местных 
бюджетов на сферу социальных услуг, особенно важно в условиях экономического кризиса, 
и обеспечить самые необходимые нужды людей, которые оказались в сложных жизненных 
обстоятельствах, в пределах государственных социальных стандартов. 

В качестве основных направлений совершенствования системы социального 
обслуживания населения Украины следует определить следующие: совершенствование 
нормативно-правового обеспечения в сфере социальной политики; развитие инфраструктуры 
социальных услуг, их модернизация; создание полноценного рынка социальных услуг; 
увеличение численности поставщиков социальных услуг и улучшение их качества для 
клиентов; разработка социальных стандартов на услуги; разработка четких требований по 
осуществлению мониторинга, контроля, санкций, использование комплексной оценки 
потенциала заявителя и условий его работы; передача полномочий по оказанию социальных 
услуг с государственного на региональный и местный уровни. Это позволит решить 
насущные проблемы повышения качества социального обслуживания населения в Украине 
на основе стандартов Европейского Союза. 
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aimed at solving of environmental problems.  
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У статті розглядається трансформація теоретичних підходів і пріоритетів екологічної політики. 
Існуючі тенденції у визначенні проблем чіткої спрямованості (екологічні, економічні, соціальні), втрачають свою 
актуальність. Сучасні підходи до вивчення вимагають не тільки нових концептуальних напрацювань, а й нової 
логіки досліджень. Окреслюються основні напрямки екополітики, спрямованої на вирішення екологічних проблем. 

Ключові слова: екологічна політика, економічний напрям екологічної політики, правовий підхід, 
соціологічна компонента, політологічний аспект, навколишнє середовище. 

 

В умовах зростаючого техногенного навантаження на навколишнє природне 
середовище та подальшої його деградації, питання охорони довкілля і формування 
ефективної екологічної політики набувають в останні десятиліття особливої гостроти, 
наукової значимості й актуальності.  

Серед фундаторів розробки основ екологічної політики та механізмів її реалізації 
варто виокремити І. Бистрякова, Н. Верестуна, Д. Ветвицького, Т. Галушкіну, С. 
Дорогунцова, О. Заржицького, Л. Мельника, І. Синякевича, М. Хвесика, М. Хилько, Є. 
Хлобистова та інших.  

У науковий обіг термін «екологічна політика» введений американським політологом 
Л. К. Колдуелом [1], який заклав основи екологічної політики, а у своєму дослідженні 
«Навколишнє середовище: новий напрямок державної політики?» обґрунтував необхідність 
вироблення державної політики відносно навколишнього середовища як єдиного цілого [2]. 

В екологічному словнику [3] дається наступне визначення терміну: екологічна 
політика – це система заходів, пов’язаних із цілеспрямованим впливом суспільства на 
природу з метою попередження, мінімізації або ліквідації негативних для людини і природи 
наслідків такого впливу. Тут відзначається, що метою екологічної політики є охорона 
довкілля, раціональне використання природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки, 
а також збереження і розвиток соціосфери, яка забезпечує нормальну життєдіяльність 
людини. 

Як зазначає у своєму дослідженні М. Хилько, поява терміна «екологічна політика» є 
цілком виправданим, оскільки він висвітлює багатогранність екологічних проблем та їх 
взаємозумовленість і зв’язок  із соціально-політичними проблемами суспільства. Вчений 
підкреслює, що екологічна політика – це сукупність засобів і заходів, пов’язаних із впливом 
суспільства на природу і спрямованих на забезпечення екологічно збалансованого розвитку і 
цивілізованості [4, с. 14]. 

Відомий український учений І. Синякевич [5, с. 27] екологічну політику визначає як 
систему принципів та інструментів, які використовуються  національними і 
наднаціональними органами влади, політичними партіями і громадськими організаціями для 
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відстоювання інтересів світової спільноти або окремих груп населення у сфері відтворення, 
використання і збереження природних ресурсів і довкілля.  

У дослідженні Д. Ветвицького [6, с. 8] екологічна політика  трактується як система 
цілей і дій органів державної влади та управління, спрямованих на забезпечення екологічної 
безпеки держави і задоволення екологічних потреб населення. Зауважимо, що Д. Ветвицький 
і О. Заржицький [7, с. 9] екологічну політику розглядають у двовимірній площині: 
нормативній (система правил та норм) і регуляційній (конкретні дії для охорони 
навколишнього середовища). Дослідники визначають державну екологічну політику як 
комплекс засобів і заходів, спрямованих суспільством і державою на охорону та 
оздоровлення довкілля, ефективне поєднання природокористування і природоохорони та 
забезпечення нормальної життєдіяльності громадян. 

Імпонує думка, висловлена Н. Верестуном [8, с. 27], який екологічну політику 
визначає як сферу діяльності, спрямовану на збереження і відтворення здорового і 
безпечного довкілля, забезпечення збалансованого використання природних ресурсів, 
мінімізації негативного впливу господарської діяльності на природу і здоров’я населення.   

Грунтовний аналіз проблем природокористування дозволив відомим російським 
ученим Н. Пахомовій та К. Ріхтеру [9, c. 262], екологічну політику держави розглянути як 
цілісну сукупність методів та інструментів управління, за допомогою яких організовуються, 
регулюються та координуються процеси охорони навколишнього природного середовища в 
сукупності з виробничими та соціально-економічного процесами, відтворюється якість 
навколишнього середовища як специфічне загальносуспільне благо, задовольняються 
сировинні та екологічні потреби суспільства.  

Інший дослідник [10, с. 233] екологічну політику тлумачить як «регулювання в 
суспільстві відносин людини до природи з метою захисту і розвитку навколишнього 
середовища». 

Різноманіття наукових і обґрунтованих визначень свідчать про складність даного 
поняття, оскільки воно охоплює широке коло питань (економічних, екологічних, соціальних, 
правових, філософських). 

Сучасне суспільство споживання загострює проблеми цивілізаційної кризи, пов’язаної 
з неконтрольованим нераціональним використанням ресурсів навколишнього середовища, а 
тому ставить питання про заміну парадигми розвитку як умови виживання людства. 
Спрямованість на соціальні, екологічні й економічні орієнтири сталого розвитку суспільства 
призвело до того, що на сьогодні концептуальні підходи до екологічної політики 
розглядаються вченими з позицій різних галузей наук: економіки, екології, філософії, 
політології, соціології, права, державного управління. 

Тому теоретичні засади екологічної політики можна згрупувати в «економічний», 
«екологічний», «соціологічний», «політологічний», «правовий», «філософський» напрямки. 
Для різних напрямів екологічних досліджень властива спроба розробити такі засоби 
екополітики, які б враховували необхідність продовження фактичного росту економіки з 
можливістю попередження негативних (антропогенних) наслідків такого росту на 
середовище проживання людини [11, с. 23].  

Правовий аспект екологічної політики досить грунтовно розглядається в працях В. 
Андрейцева, А. Гетьмана, О. Заржицького, Н. Кобецької,                         В. Костицького, Ю. 
Шемшученка та інших. Їхні дослідження стали теоретичним підґрунтям для формування 
основ екологічного законодавства, проведення структурних реформ у галузі охорони 
довкілля та використання природних ресурсів, а також удосконалення екологічної політики 
та механізмів її реалізації. 

Російський дослідник А. Гусєв вважає, що екологічну політику утворює 
«природоохоронне законодавство разом із системою підзаконних актів та цілеспрямована 
діяльність держави, яка на них ґрунтується»  [12, с. 36. ].  

Ефективне використання еколого-правового механізму в поєднанні з економічними, 
політичними і соціальним інструментами впливу щодо регулювання відносин у галузі 
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охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання та 
відтворення природних ресурсів є основою реалізації екологічної політики.  

Вчені в галузі політології також ведуть дискусії щодо ролі, значення, формування і 
реалізації екологічної політики як на національному рівні, так і на глобальному (в межах 
всієї планети). Так, М. Горлач, В. Кремень [13, c. 653] розуміють державну природоохоронну 
політику як «соціально-економічні управлінські рішення та міжнародні договори, створені 
на розумінні виграшів і недоліків, поєднаних з екологічним станом територій, акваторій і 
повітряного простору країни (з урахуванням перспективного розвитку господарства та зміни 
чисельності і потреб населення), і наявності в межах країни природних ресурсів і характеру 
природних умов життя». 

На думку А. Гетьмана [14] «формування екологічної політики є процесом, що 
належить до найвищих рівнів політики, який репрезентує всеохоплюючий підхід до 
конкретних екологічних проблем, урівноважуючи цілі економічного розвитку й охорони 
довкілля, розглядаючи їх вплив на розподіл національних багатств і макроекономіку». Це 
пов’язано з тим, що екологічні проблеми входять до порядку денного більшості країн світу.   

В. Смишляєв, розглядаючи екологічну політику як енвайронментальний компонент 
політичного процесу, трактує її як «діяльність відповідних акторів, структур та інститутів у 
галузі захисту й оздоровлення біосфери, раціоналізації природокористування і забезпечення 
достатнього рівня міцності екологічної безпеки» [15]. 

Сучасний німецький дослідник, представник політичної філософії В. Хесле [16, с. 29], 
розмірковуючи над тим яким чином розумна істота людина «виявилася залученою до 
колективного згубного наближення до катастрофи», констатує, що «глибинний уклад нашої 
сучасної політики, яка знаходиться в полоні економічної парадигми, без всякого сумніву, 
призведе «голубу планету» до екологічної катастрофи, причому країни «третього світу» 
знаходитимуться в досить жалюгідному становищі».  

Соціологічна компонента екологічної політики відображена у дослідженні відомого 
соціолога, професора Бєлградського університету Д. Ж. Марковіча. Вчений у книзі 
«Соціальна екологія» (1997) здійснює аналіз і характеристику сутності екологічної політики. 
Він обґрунтовує визначення екологічної політики як «свідомої і організованої регулюючої 
діяльності, за допомогою якої та при допомозі держави і суспільних, а особливо політичних 
організацій, регулюються відносини суспільства до природи з метою захисту і розвитку 
навколишнього середовища» [17, с. 359]. 

Екологічна політика сучасних держав, на жаль, досі не має концептуально-
теоретичної основи, що пояснюється абстрактністю й ангажованим характером екологічних 
теорій і концепцій, які з’явилися в останні десятиліття.  

Варто зазначити, що в останні роки екологічна політика все активніше реалізується в 
економічній стратегії розвинених країн і розглядається як система заходів, спрямованих на 
раціональне використання, охорону природних ресурсів, їх відновлення як в окремо взятій 
країні, так і поза її межами. 

Економічний аналіз екологічних теорій, концепцій, інститутів, пов’язаних із 
проблематикою екологічної політики, стають важливою передумовою  раціоналізації 
процесу прийняття ефективних рішень у цій галузі.  

Таким чином, екологічна політика як сукупність правових, економічних, соціальних 
механізмів, спрямована на попередження і припинення деградації навколишнього 
середовища та подолання її наслідків, а також вироблення і реалізацію принципово нової 
стратегії природокористування. 
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Federation, highlighted the main advantages and disadvantages of small and medium enterprises. 

Keywords: small and medium business, the main indicators of activity of small and medium-sized enterprises, 
the advantages and disadvantages of small and medium enterprises. 

 

В статье рассмотрено понятие малого бизнеса, критерии отнесения хозяйствующих субъектов к 
категории малого и среднего бизнеса, проанализированы основные показатели деятельности субъектов 
малого и среднего бизнеса Российской Федерации, выделены основные преимущества и недостатки малого и 
среднего предпринимательства. 

Ключевые слова: малый и средний бизнес, основные показатели деятельности малых и средних 
предприятий, преимущества и недостатки малого и среднего предпринимательства. 
 

Человеческая цивилизация начала развиваться на основе приобретения индивидом 
личной свободы и частной собственности – необходимого элемента этой свободы. Личная 
свобода и право индивидуализированной собственности сыграли решающую роль в 
зарождении системы рыночных отношений в торговле между народами как наиболее ранней 
форме предпринимательства. С нее началось развитие малого бизнеса. 
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В настоящее время можно утверждать, что современное цивилизованное 
предпринимательство, представленное в подавляющем большинстве малым и средним 
бизнесом, является важнейшим стратегическим фактором устойчивого экономического 
развития, достижения уровня жизни, удовлетворяющего потребностям населения[5]. 

Развитие малого и среднего предпринимательства и возможность реализации частной 
предпринимательской инициативы являются необходимыми условиями развития страны. Со 
средним бизнесом связано решение задач по обеспечению экономического роста и перехода 
на путь инновационного развития. Особые надежды возлагаются на малый и средний бизнес 
в условиях действия кризисных явлений. Малые и средние компании в силу присущей им 
мобильности и гибкости могут сгладить негативные процессы в сфере занятости населения, 
обеспечить социальную адаптацию высвобождающихся с крупных предприятий работников, 
а также сформировать новые рыночные  ниши и точки экономического роста[10]. 

Малое предпринимательство - это предпринимательская деятельность, 
осуществляемая субъектами рыночной экономики при определенных, установленных 
законами, государственными органами или другими представительными организациями 
критериях, конституционирующих сущность этого понятия. 

По мнению кандидата экономических наук Лановой О. Г.,«малый бизнес — это, 
прежде всего — создание новых рабочих мест, оперативный отклик на рыночные изменения 
спроса и предложения, пополнение бюджетов. Наконец, развитие малого 
предпринимательства — это рост числа людей, самостоятельно обеспечивающих достойный 
уровень жизни для себя и своих семей. Таким образом, Лановая О. Г. раскрывает понятие 
малого бизнеса не только с социальной точки зрения, но и с экономической, позволяя 
определить значение малого бизнеса для экономики страны в целом»[7]. 

По словам Президента Российской Федерации В. В. Путина, «малое 
предпринимательство действительно становится стратегическим фактором не столько 
развития страны, сколько, в первую очередь, ее сохранения». Такая высокая значимость 
малого бизнеса для развития экономики Российской Федерации нашла отражение и в Указе 
Президента РФ от 21 августа 2012 г. № 1199 «Об оценке эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъектов российской Федерации» [4], согласно которому 
в число показателей оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации входит оборот продукции (услуг), производимой малыми 
предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями. 

В Российской Федерации отношения в сфере малого и среднего предпринимательства 
регулируются Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» [1]. В соответствии со ст. 3 
вышеуказанного закона, субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие 
субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в 
соответствии с условиями, установленными настоящим Федеральным законом, к малым 
предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям. 

Данным законом устанавливаются и критерии отнесения субъектов к микро-, малым и 
средним предприятиям (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Критерии отнесения хозяйствующих субъектов к категории субъектов МСП 

Категория субъекта 
МСП 

Занятость на 
предприятии 

Оборот 
предприятия 
до 13.07.2015 

Оборот 
предприятия 
с 13.07.2015 

Микропердприятие до 15 человек до 60 млн. руб. до 120 млн. руб. 
Малое предприятие от 16 до 100 человек до 400 млн. руб. до 800 млн. руб. 

Среднее предприятие 
от 101 до 250 
человек 

до 1 млрд. руб. до 2 млрд. руб. 

 
Источник: составлено автором по данным [1, 3, 2].  
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По данным таблицы видно, что с 13.07.2015 показатели критерия «оборот 
предприятия» увеличился в два раза по сравнению с 2014 годом. Данное увеличение 
является следствием установления новых предельных значений выручки от реализации 
товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего 
предпринимательства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.07.2015 № 702. 

Кроме этого, для хозяйствующих субъектов, не являющихся малыми и средними 
предприятиями, иностранных юридических лиц, муниципальных образований, а также 
общественных и религиозных организаций доля участия в уставном (складочном) капитале 
субъекта МСП не должна превышать 25%. 

В соответствии с указанными критериями,  по состоянию на 1 января 2014 года, по 
данным Росстата и ФНС России, в Российской Федерации зарегистрировано 5,59 млн. 
субъектов МСП, причем большую часть занимают индивидуальные предприниматели 
(3 511,8 тыс. субъектов), затем идут микропердприятия (1 826,6 тыс. субъектов), малые 
предприятия (234,5 тыс. субъектов) и средние предприятия (13,7 тыс. субъектов). В 2015 
году количество малых предприятий увеличилось до 242,6 тыс. субъектов, при этом данная 
цифра получена без учета изменений критериев отнесения организаций к субъектам малого и 
среднего предпринимательства, установленных Федеральным законом от 29.06.2015 № 156-
ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 13.07.2015 № 702. Средних 
предприятий в 2015 году насчитывается 15,5 тыс. субъектов, что на 4 тыс. меньше 
предыдущего периода. 

Таким образом, «малое и среднее предпринимательство в РФ развито слабо. 
Фактически пребывает в состоянии стагнации. К сожалению, для этого сектора экономики 
еще не созданы достаточно благоприятные условия для его развития. В среднем, ежегодно 
число фирм малого бизнеса увеличивается на 9%, а закрывается из уже работающих – 7%. В 
последнее время наметилась тенденция вывода капитала малого и среднего бизнеса за рубеж. 
Отток капитала из этой сферы бизнеса – большая новая проблема для России [6]. 

Основные показатели деятельности малых и средних предприятий приведены ниже 
(см. табл. 2). 

Таблица 2 
Основные показатели деятельности малых и средних предприятий в 2013-2015 гг. 

 
 Источник: составлено автором по данным [8, с. 10; 9, с.33]. 

Итак, за период с 2013 года по 2015 год в стране наблюдается увеличение как малых 
предприятий (на 8,1 тыс. ед. или на 3,45%), так и средних предприятий (на 1,8 тыс.ед. или на 
13,14%), при этом рост количества средних предприятий происходит более быстрыми 
темпами по сравнению с малыми предприятиями. Следует отметить, что практически во всех 
развитых странах Европы доля занятых в области малого и среднего предпринимательства от 
общего значения экономически активного населения составляет от 50% до 80%. В России же 
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этот показатель примерно составляет 25%. В свою очередь, доля малого и среднего бизнеса в 
ВВП в развитых станах составляет от 50% до 85%, в нашей стране – лишь 24,3% [8]. 

Таким образом, в 2014 году на малых и средних предприятиях было занято 12,4 млн. 
человек (без учета внешних совместителей), или около 25% общей численности занятых в 
экономике. В развитых странах этот показатель колеблется от 35% до 80%. По данным табл. 
1.2 также видно, что наибольший оборот в секторе МСП обеспечивают малые предприятия 
(более 12435,2 млрд.руб.), на порядок меньше микропредприятия (более 9101,3 млрд.руб.), и 
наименьший – средние предприятия(более 4199,0 млрд.руб.). Большая часть занятых в 
секторе МСП приходится на малые предприятия – юридические лица (без учета 
микропредприятий) (51,4% общего числа занятых в секторе МСП). На средние предприятия 
приходится только 10,1%, занятых в секторе МСП. 

Анализ основных показателей развития малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации позволяет определить следующее: 

1) Несмотря на относительно высокий вклад в обеспечение занятости населения, по 
другим показателям малое и среднее предпринимательство играет незначительную роль в 
экономических процессах. На малый и средний бизнес приходится около 25% от общего 
объема оборота продукции и услуг, производимых в стране. Доля сектора малого и среднего 
предпринимательства в ВВП России находится на уровне 20-21%, в то время как во многих 
зарубежных странах данный показатель составляет более 50%. 

2) Малое и среднее предпринимательство в России – это, в первую очередь, 
микробизнес. Данный сектор представлен в основном индивидуальными 
предпринимателями (62,8% от общего количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства) и микропредприятиями (32,7%). 

3) В последние годы отмечается тенденция к росту неформальной занятости в сфере 
малого и среднего предпринимательства. Так, согласно данным ФНС России, на 1 января 
2014 года произошло резкое сокращение числа индивидуальных предпринимателей на 
12,7%. А согласно официальным данным Росстата, в период с 2010 по 2013 год 
фиксировалось поступательное снижение показателя безработицы. Все это свидетельствует о 
том, что индивидуальные предприниматели, снявшиеся с регистрации, либо работники, 
ушедшие из сферы наемного труда,  продолжают работать в неформальном секторе 
экономики. 

4) Малый и средний бизнес развивается на территории России неравномерно. 
Распределение субъектов малого и среднего предпринимательства по регионам 
характеризуется достаточно высокой степенью концентрации. Согласно статистическим 
данным, на 10 субъектов Российской Федерации с наибольшим количеством малых и 
средних предприятий – юридических лиц приходится около 46% от общего количества 
субъектов малого и среднего предпринимательства [10, с.5]. 

При современных масштабах развития малый бизнес во многих странах обеспечивает 
стабильность государства, создает богатство стране и занимает определенную нишу в 
экономической структуре общества. 

Отсюда, следует выделить следующие достоинства малого бизнеса: 
 Сравнительно низкая капиталоемкость, обеспечивающая его широкую доступность 

населению; 
 Ориентация на потребителя, так как выживаемость бизнеса зависит от быстрой 

окупаемости; 
 Мобильность на рынке и в сфере технологий предрасполагает к ускоренному 

развитию НТП; 
 Быстрое накопление и свободный перелив капиталов в наиболее окупаемые отрасли 

обусловливает их быстрое развитие; 
 Способность быстро поглощать большое количество рабочей силы; 
 Коллективистский, социально-психологический климат, низкий уровень 

конфликтности, отсутствие бюрократизма в управлении; 
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 Быстрая адаптация на внешнем рынке; 
 Значительно меньшее по сравнению с большими предприятиями воздействие на 

окружающую среду [5, с.61]. 
В целом, учитывая важность развития малого и среднего бизнеса, в частности, 

в обеспечении занятости населения, увеличении регионального валового внутреннего 
продукта и роста налоговой базы, сегодняшнее состояние и необходимость создания более 
благоприятных условий развития малого и среднего бизнеса требуют решения 
определенного круга задач. Развитие малого и среднего предпринимательства и возможность 
реализации частной предпринимательской инициативы являются необходимыми условиями 
развития страны. Если субъектам МСП будет уделено должное внимание, если и дальше 
строить нормальные взаимоотношения государства с малым бизнесом, то мы сможем не 
только укрепить нашу экономику, но и выйти на новый уровень развития и построить новую 
модель экономики, которая позволит быть нашей стране более конкурентоспособной.  
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We propose to strengthen state influence on the processes of enterprises structuring and combining the production at 
small and medium-sized enterprises, which will create more favorable conditions for implementation of innovation and 
industrial sectors of the national economy. 

Keywords: small and medium enterprises, challenges of enterprises in Ukraine, values of sales, capital 
investment, earning before taxes, profit, loss, profitability. 
 

The research problem. The aim of the enterprise has been often called to maximize their 
profits. This focuses entrepreneurs on the process of products improvement, increasing the 
productivity, efficient use of material and financial resources, search for free markets, increasing 
employment, etc. However, the economic trends in Ukraine in 2013  2014 p. have not shown any 
growth but a sharp increase in the losses that exceed the value of the profits. As a result, this has led 
to the formation of the net losses in the economy of Ukraine. It is reasonable to explore the features 
of formation of net profit (losses) in the context of medium and small enterprises that would 
identify what type (medium or small) of enterprises creates the largest losses in the national 
economy and reduce the possibility of forming their own investment resources for economic 
development. We should note that the profit, along with the sources, production and marketing, is 
the main function of firms’ activity. However, the subject of the research should not be only the 
factor that creates conditions to maximize profits, but also features of formation of net income 
(losses) of businesses depending on their size. However, scientists and experts who study the 
formation of profit of medium and small enterprise do not give enough attention to this issue. 

Analysis of recent researches and publications. Problems of formation of net profit, 
which may be directed to capitalization and modernization of the economy have been a subject of 
works of many scientists. But we should pay attention to the fact that their views on the purpose of 
business varies. In particular, representatives of neoclassical theory say that the aim of the company 
can only be maximizing the profits, because it allows more accurate determination of behavioral 
strategy and orientation of firms [1, p. 93]. Ansoff I. notes that the development of modern business 
purposes is determined by the system (short-term, long-term, foreign trade and economic, 
individual), but the main goal is to maximize the profits (margins) [2, p. 87]. Sajmon G., based on 
the theory of motivation in Psychology, believes that the goal is not maximizing the profits but 
reaching a certain level of profit based on the maintenance of market share and a certain level of 
sales [3, p. 55]. According to Tronyn, Yu. N. and Maslenchenkov, Yu. S., the main aim of modern 
firm is not to maximize profits but achieving the satisfactory state of dynamic equilibrium [4, p. 
122]. Therefore, the main purpose of the businesses, according to scientists, can be quite different.  

Main material. The study trends of the formation of profit should take into account the 
concept of economic theory arising from real conditions and behavior of economic entities  
uncertainty, bounded rationality, opportunistic behavior, information asymmetry, production and 
organizations of specific assets, etc. It should be stressed that these factors depends directly on the 
state of competitiveness of the national economy and the fact is that the economic policy should be 
determined at the national level based on the export, import, innovation, etc. It should be noted that 
the choice of priorities of economic policy depends on trends of merging of economic entities into 
medium and small structures. 

Innovative development model cannot be implemented without development of optimal size 
enterprises that are able to activate the work of industrial sectors. Today, Ukraine is moving low-
tech primary sector (fuel, food industries). The share of enterprises engaged with innovation is 16% 
and only 12% of enterprises do really innovate. According to experts, it is needed to increase the 
share of high-technology production up to 35-40% for industrial development in Ukraine [5]. It 
should be noted that economic growth in Europe based on the structural changes that laid the 
foundation to scientific and technological progress and rapid development of South-East Asia was 
held due to the revitalization of electronics and engineering companies. 

Enterprises carry out very important social and socio-economic problems, that was shown 
by Chugunov A. and Prydius A. [6]. We analyzed the key indicators of enterprises’ activity in 
Ukraine for period from 2010 to 2014. The statistics shows that the total number of enterprises, 
number of employees and hired workers in Ukraine decreases. Also, the volumes of capital 
investments have decreased. Based on previous researches, increase in losses dramatically reduces 
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the amount of potential financial resources that can be directed to innovation in enterprise 
development and the economy as a whole.  

For detailed analysis, we examined the performance of businesses based on their size. As 
was seen, at the end of 2014, the share of medium enterprises in the total number is only 4.7% while 
small  95.2%. In medium-sized enterprises, there are 42.8% of population working and small  
27.1%. Taking into account that medium enterprises produced and sold 41.2% of total amount and 
by small  17.2% [7].  

Thus, one can assume that the proportion of products in small forms of enterprises (17.2%) 
is inadequate share of small forms of enterprises (95.2%) in the total number of business entities. 
This means that the contribution of medium businesses to the development of the national economy 
is insignificant. So, we can agree with the experts of the National Institute for Strategic Studies that 
the performance of the economy depends primarily on trends of business structuring environment.  

As noted in previous researches, the main issues in restructuring the companies remain the 
privatization process, a significant reduce in demand for capital goods in the industrial sector, 
underemployment, low incomes of the great majority of citizens. During the denationalization, the 
powerful production and technological complexes have been destroyed and narrowed the 
possibilities of production with high added value. There was a huge number of inefficient small 
business organizations that are not competitive and produce high-tech products. As a result, the 
opportunities for innovation development, creating an industrial base and corporate cooperative 
framework of the national economy drop [8]. 

It is a fact that small enterprises constitute over 80% of the total number of enterprises 
(employing up to 9 people) and produce only 9.9% of products (goods and services). The share of 
enterprises employing from 10 to 49 people, is 14.2%, from 50 to 249 people  3.6%. Small and 
medium enterprises together produce 38.6% of total sales [9]. Thus, business structuring trends, 
dominated by enterprises with up to 9 people, show limited offer of industrial development of the 
national economy and create innovative products that are competitive on the world market. 
Therefore, it is important to stimulate an increase in employment at medium enterprises, which are 
more favorable for financial and innovative capabilities for industrial development of the national 
economy.  

Dynamics of the data in 2014 shows that this trend is not only a radical reduction of 
investment resources, but also a sharp narrowing of the tax base for income tax, which significantly 
reduces government revenues. These trends are at odds with the fundamental basics of the 
functioning of the fiscal system, which were formulated by Lunin I. [10]. 

Regarding the formation of profit (loss) before tax by companies depending on their size, 
the highest share of loss (37.9%) on the results of 2014 were accounted for medium enterprises. 
Small enterprises received 28.1% of all losses. Given the share of small and medium enterprises 
(respectively 41.2 and 17.2%) in the volume of sales, we can conclude certain disparities between 
these indicators. In particular, the share of output of small enterprises accounted for 17.2%, their 
share in a loss of 28.1%. 

During the period from 2013 to 2014, net financial result after tax in Ukraine was negative. 
Thus, if the net losses indicator was only 12% larger than profit in 2013 than net loss of 
unprofitable enterprises could exceed net income of profitable companies in 3.9 times in 2014. This 
indicates a substantial deficit of investment resources for economic development that are formed 
based on endogeneity. 

The level of profitability of all activities by the statistics were calculated as the ratio of net 
income (loss) to all costs of enterprises, which include not only operating costs but also the cost of 
operating and financial transactions [7, p. 61-62]. Profitability by 2014 results is negative. And, the 
result in terms of profitability for small enterprises were 26.5% and for medium  12.5%. In terms 
of sectors of the national economy the worst level of profitability based on the results of 2014 was 
reached in the field of real estate operations 53.6%, trade 23.7%, and telecommunications 14.9%, 
construction 13.5%. 
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Conclusions and further research. Based on the results of our research, trends of 
structuring businesses into medium and small business form have significant influence on the 
revenue and volume of investment resources. Features of structuring the business in Ukraine are 
affected by the fact that in the country there is a weak industrial and material basis at only 4.7% for 
medium and 95.2% of small businesses. 

The development of production in medium enterprises that have great prospects of 
innovative development, attracting investment of capital should be an important state policy in the 
revitalization of business. It should be noted that when it comes to the mechanisms of 
entrepreneurship development, the issue is discussed in the context of optimizing the legislative and 
regulatory framework to create favorable conditions for small and medium enterprises; improving 
credit, tax and budget policy; unification of the simplified taxation system; creating a network of 
business centers, business incubators; forming a single automated system of state registration of 
business entities; the introduction of more stringent accountability of the executive branch, state 
officials for the implementation of relevant laws to stimulate entrepreneurship. 

It is necessary to develop state measures towards rationalization process of structuring 
business in large and medium forms of economic activity. The rationalization involves 
improvement of equipment and technology and work organization, production and management. In 
public events the following steps were proposed: a) introduce permanent monitoring of the 
contribution of different size enterprises in economic development; b) optimize the anti-monopoly 
policy objective to assess mergers and acquisitions; d) investment to form a modern infrastructure 
(regional development medium-sized businesses); e) develop public (private partnership; e) develop 
programs for the development of industrial clusters based on the diversification of intersectional 
linkages. It is useful to develop the measures based on the experience of Great Britain, where the 
government had created "Corporation reorganization of the industry" [8] as an independent 
organization, whose main objective was to increase the efficiency of industry by rationalizing 
organizations structures, including the merger of small firms to medium. Thus, the size of the 
company matters and that has been proved by the reforms in the UK. It is needed to encourage the 
development of production in medium enterprises emphasize academics, exploring new activities of 
medium companies, innovative behavior of corporations and the corporate governance model that is 
closely related to the size of companies. 
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В  статті  розглянуто  інвестиційну  привабливість  економіки  України. Подається  аналіз 
інвестиційної 
привабливості    вітчизняної   економіки  в  рейтингу   International    Business   Compass-2015,   головних   країн- 
інвесторів, а також сфер інвестування. 

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна привабливість, рейтинг інвестиційної привабливості 
 

На сьогоднішній день важливим рушійним чинником соціально-економічного 
розвитку України виступає рівень її інвестиційної привабливості. Саме цей елемент сприяє 
зростанню життєвого рівня населення, розвитку виробництва, підприємницької діяльності та 
бізнесу, оскільки від обсягу інвестицій у вітчизняну економіку залежить рівень добробуту та 
конкурентноспроможності держави. 

Питанню інвестиційної привабливості та інвестиційного клімату України присвячені 
праці О. Гаврилюка, що вивчав інвестиційний імідж та інвестиційну привабливість України 
[1], П. Гайдуцького, що досліджував особливості інвестиційного клімату України [2], 
В.Ланового, що вивчав проблеми становлення сучасного ринкового інвестиційного 
механізму в економіці України [3]. Вони запропонували свої власні підходи щодо оцінки 
інвестиційної привабливості економіки на різних рівнях. 

Метою даного дослідження є оцінка особливостей інвестиційної привабливості 
вітчизняної економіки на сучасному етапі та пошук напрямів та механізмів для її 
підвищення. 

Інвестиційна привабливість – це сукупність об'єктивних та суб'єктивних умов, що 
сприяють або перешкоджають процесу інвестування національної економіки на макро-, мезо- 
і макрорівнях [4, c.205]. У світовій практиці питаннями інвестиційної привабливості країн 
світу займається економічна науково-дослідна установа – Інститут світової економіки, що 
знаходиться в місті Гамбурзі (HWWI) у співпраці з аудиторською компанією BDO, яка є 
найбільшою в світі мережею транснаціональних аудиторських та консалтингових 
організацій. Ці організації є укладачами рейтингу International Business Compass, що 
складається щорічно, починаючи з 2012 року. У рейтингу International Business Compass-2015 
наша країна розмістилася на 89-й позиції і входить до переліку країн, що показали найкраще 
зростання за рік, нарівні з Білоруссю і Латвією. У 2014 році Україна займала 109 місце - 
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таким чином, за рік вона піднялася в рейтингу BDO IBC на 20 позицій за рік. За 
економічними показниками Україна в загальному рейтингу займає 20 місце, за 
соціокультурними – 83, а за політичними – 140 з 149 можливих, що є невтішним 
результатом. Лідерами рейтингу, які замикають першу п’ятірку, являються Швейцарія, 
Сінгапур, Гонконг, Норвегія та Данія. Найменш інвестиційно-привабливими виявилися 
Конго, Північна Корея та Судан, які розмістилися на трьох останніх позиціях. Щодо 
найближчих країн-сусідів, то вони розмістилися наступним чином: Польща – 34 місце, 
Словаччина – 40, Румунія – 47, Білорусія – 86, Молдова – 87 і Росія – 100 місце [5]. 

У доповіді Doing Business 2016 відзначається, що ключовою реформою, яка сприяла 
підвищенню рейтингу України, є спрощення реєстрації бізнесу. Так,  у сфері реєстрації 
підприємств наша держава посіла 30-те місце та  покращила свої позиції на 40 пунктів 
порівняно з минулим роком. В Україні скорочено час на реєстрацію підприємства платником 
податків та скасовано збір за державну реєстрацію бізнесу [6]. 

За даними Держстату у 2015 році в економіку України іноземними інвесторами 
вкладено 3,8 млрд.дол.США та вилучено 0,9 млрд.дол.США прямих інвестицій 
(акціонерного капіталу). Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних 
інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку України на 31.12.2015 року становив 43,4 
млрд.дол. США. 30,6 % загального обсягу прямих інвестицій в Україну зосереджено на 
підприємствах промисловості, в установах фінансової та страхової діяльності – 27,3 %. Якщо 
порівнювати з 2014 роком, то загальний обсяг прямих іноземних інвестицій зменшився на 
2,5 млрд.дол.США, оскільки на 31.12.2014 року ця сума складала 45,9 млрд.дол.США [7]. 
Головними чинниками, що знизили обсяг прямих інвестицій у вітчизняну економіку в 2015 
році, є: напружена політична ситуація, що проявилася через проведення АТО на Сході 
України та загальну нестабільність; корупція; недосконале правове середовище; технічні 
бар’єри в процесі митного оформлення та відшкодування ПДВ; тиск на бізнес з боку владних 
структур; складний процес адміністрування податків та ін. 

До п’ятірки основних країн-інвесторів України в 2015 році, на які припадає 42% 
загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр – 11,7 млрд.дол.США, Нідерланди – 
5,6 млрд.дол.США, Німеччина – 5,4 млрд.дол.США,  Росія – 3,4 млрд.дол.США, Австрія – 
2,4 млрд.дол.США.  Якщо розглядати спрямування прямих та капітальних інвестицій в 
регіональному розрізі, то в 2015 році позитивну динаміку освоєння інвестицій показали: 
Волинська, Хмельницька, Дніпропетровська, Київська та Львівська області до м. Київ 
надійшло найбільше всього інвестицій – 93,9 відсотка всіх залучених прямих іноземних 
інвестицій. Провідними сферами економічної діяльності України які одержують найбільше 
інвестицій є: промисловість – 55,4 млрд. грн., будівництво – 24,7 млрд. грн., інформація та 
телекомунікації – 17,6 млрд. грн., сільське, лісове та рибне господарство – 17,2 млрд. грн., 
ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 12,7 млрд. грн. Станом на 2014 рік ситуація 
була схожа і основна частка капітальних інвестицій припадала на галузь промисловості – 
44,6 млрд. грн., будівництва – 40,9 млрд. грн. та сільського, лісового та рибного господарств 
– 27,9 млрд. грн. [6]. 

Узагальнюючи сказане, слід відзначити, що кожна країна потребує інвестицій, а 
питання їх залучення є дуже важливим фактором та складним процесом регулювання. 
Ситуація ускладнюється загальною обмеженістю світових фінансових та матеріальних 
ресурсів, яка сприяє загостренню жорсткої конкурентної боротьби за одержання цих ресурсів 
та підвищення позицій у рейтингу інвестиційної привабливості. На нашу думку, 
першочерговими заходами для підвищення рівня інвестиційної привабливості України 
повинні стати наступні: 

1. Вдосконалити нормативно-правові акти з питань регулювання інвестицій та систему 
оподаткування залучених іноземних інвестицій з метою зменшення податкового 
навантаження, шляхом усунення проблем пов’язаних з відшкодуванням ПДВ та 
перенесенням збитків минулих періодів. Застосовувати для інвестиційних цілей ставки 
податку на прибуток, яка тяжіє до нуля через використання прискореної амортизації, та 
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комплексу податкових пільг та винятків (як це робиться у країнах ЄС, де податкова система 
побудована так, що компанія, яка вирішує реінвестувати прибуток у виробництво, 
звільняється від оподаткування цих коштів). 

2. Зменшити диспропорції соціально-економічного розвитку регіонів шляхом надання 
базових дотацій та підвищити їх інвестиційну привабливість для стабільного інвестиційного 
забезпечення областей. Чого можна досягнути через підвищення самостійності регіонів та 
забезпечення їм доступу до фінансових ринків, кредитних ресурсів. 

3. Забезпечити розвиток ринку цінних паперів та створити умови для залучення 
інвестицій на міжнародних ринках капіталу. Тобто, сприяти розвитку фондового ринку та 
збільшенню кількості публічних компаній і якості розкриття ними фінансової звітності. 

4. Удосконалити методи розробки, оцінювання та відбору інвестиційних проектів, 
шляхом проведення конкурсних відборів робочою групою конкурсної комісії. 

5. Посилити контроль за ефективним та цільовим використанням бюджетних коштів, 
які надані для реалізації інвестиційних проектів. 

6. Здійснити антимонопольні заходи та забезпечити внутрішнє  конкурентне 
середовище для розвитку інвестиційної діяльності шляхом зменшення адміністративних 
бар’єрів та преференцій на шляху руху капіталів, в  тому числі у  зовнішній торгівлі. 

7. Стимулювати інвестицій у реальний сектор економіки за рахунок розвитку системи 
державних гарантій, що надаються інвестору в пріоритетних для України напрямках 
інвестування. 

8. Зосередитися на розвитку продуктивних сфер господарювання, таких як сільське 
господарство, деревообробна промисловість, енергетика та туризм, в яких наша держава має 
певну перевагу порівняно з іншими країнами світу. 

Запропоновані вище заходи дозволять сформувати в Україні сприятливий 
інвестиційний клімат, стимулювати її потенціал до розвитку тих сфер господарювання, в 
яких вона має перевагу серед інших країн світу, що дозволить країні підвищити рівень 
інвестиційної привабливості. Керуючись світовим досвідом, можна сказати, що найбільших 
успіхів у залученні іноземних інвестицій досягають ті країни, які ставлять цю мету, як 
пріоритетну в національній економіці, а також використовують при цьому весь можливий 
арсенал заходів. У результаті проведених досліджень, видно, що в Україні існують певні 
умови для залучення іноземних інвестицій, однак є ще ряд проблем, які необхідно 
вирішувати, застосовуючи сучасний організаційно-економічний механізм залучення прямих 
іноземних інвестицій в країну. 
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HISTORICAL ASPECTS OF HYDROGEN ENERGY AND ITS PROSPECTS 
 

The article says about the historical chronology of development of hydrogen energy. There is characterized 
current state of this energy and its future prospects.  

Keywords: energy, hydrogen energy, hydrogen economy, hydrogen  
 

One of the alternative hydrocarbon energy is hydrogen energy, which was formed a long 
time. Having analyzed the historical development of hydrogen energy, it can be roughly divided 
into several phases.  

In 1820 the American scientist W. Cecil in his speech at Cambridge Philosophical Society 
introduced the idea of using hydrogen as an energy source for cars. And just twenty years later, in 
1842, England was created a car that worked on a mixture of hydrogen and oxygen. After 11 years 
in Germany, H. Teyman court built a car that worked on a mixture of hydrogen and air. Moreover, 
this engine has been running for quite a long period of time. 

Only in 1920 Ah. Ricardo and Ex. Bryustello had a physical investigation of the internal 
combustion engine in which fuel mixture was based on water and air. These studies were first 
revealed the so-called reverse effect flash. 

Serious practical application of hydrogen occurred in Germany during the First World War, 
when German troops began to use the airship, which was used as fuel as a resource for hydrogen 
engines. During 1920-1930 years the British scientist and inventor Rudolf Enerom was designed 
engine that worked on a mixture of hydrogen and air. This mixing of these substances was in the 
middle of the engine. So he was able to get rid of the reverse flash. In addition, he developed the 
first water-oxygen internal combustion engine. Moreover, the supply of hydrogen was separated 
from the rest of the mixture. The invention of the engine used as a power plant, even submarines. In 
fact, until the 1940s, scientists leading countries - England, USA and USSR, seriously investigated 
the possibility of using hydrogen as a fuel. 

During the Second World War there was massive use of hydrogen in vehicles. In particular, 
the 1941 Soviet officer Shilisch automotive air defences of Leningrad use fuel with air barrage 
rheostat. And in 1942 the principle applied in Moscow. That is, during the Great Patriotic War 
almost 400 cars working on hydrogen. In fact, since 1920 and until the end of the Second World 
War can be considered the first step in the development of hydrogen energy. 

The next stage actually began with the 1970s, during the first oil crisis. At the beginning of 
1980 in several countries, mostly developed - the US, Germany, USSR, Japan, Canada, created 
experimental cars with internal combustion engine working on hydrogen. This stage is 
characterized by the development of hydrogen energy efficient and low-cost search engine based on 
hydrogen. In the 1980s the Soviet Union is being actively conducted research in the field of 
hydrogen energy. Thus, reaction engines were developed for aircraft Topolyev. However, with the 
collapse of the Soviet Union, these studies were discontinued and actually restored only in 2003 
Russia. In this period was created by the National Association of Hydrogen Energy, and the private 
company «Nareyskyy Nikel» together with the Russian Academy of Sciences had to carry out 
scientific research in the field of hydrogen energy. The company has invested 40$ mln. However, 
since 2006's study was terminated due to the bankruptcy of the company. In Russia in 2010 
introduced a series of national standards related to hydrogen technologies. Thus, the Soviet Union 
and later Russia were engaged in hydrogen energy, but using it only in vehicles. 

According to the report US National Academy of Engineering modern technology 
development allows us to keep hydrogen in three ways that are measured by the number of 
hydrogen production [1]: 
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1. The interaction of natural gas and steam, and the cost of such a method is 1.7$; 
2. The interaction of coal dust, steam and oxygen, with the cost of $ 1,45; 
3. The electrolysis of water - the most expensive way (cost is $3,93). 
Worldwide development of hydrogen energy is seen as a priority, and at the same time has a 

practical large-scale application. As of 2004 worldwide produced about 50 million tons of hydrogen 
corresponding to about 170 million tonnes of oil equivalent. Industry growth rate is about 10% per 
year. In 2004, US production was about 11 million metric tons (MMT) average flow capacity of 48 
GW. (For comparison, the average amount of electricity in 2003 was about 442 GW). In 2005, the 
value of all hydrogen produced worldwide was about $ 135 billion per year [2]. 

The development of hydrogen energy is necessary in the current conditions to assess from 
the perspective of expenditures for its development and implementation, and impact. 

In 2010 the main leaders of the introduction of hydrogen energy were the United States - has 
allocated $ 500 million US., Japan - $ 300 mln.,  EU countries - $ 230 mln, South Korea - $ 100 
mln. and China - $ 60 mln. 

The leader on the use of hydrogen energy is Japan. The main focus is the implementation of 
energy heating system, which is actively developing since 2009, and the end of 2011, heating 
systems has sold more than 5 million. This is thanks to state subsidies. And the only appropriate 
program in 2010 has been allocated more than $ 75 mln. 

In addition, in 2011, Japan launched a pilot project «Hydrogen City». According to the 
project by the end of 2015 the country should be deployed in the country is estimated at $4 bln. 
dollars. The main consumers are the manufacturers and suppliers of energy, construction and 
automotive and established the relevant infrastructure. The project is carried out by public and 
private investment. 

In February 24, 2015 the company «Toyota» officially opened a production car on hydrogen 
fuel cells. During 2016 the company plans to release 2000 cars, and during 2017 even 3000 [3]. 

During 2010-2011, US Department of Energy has been allocated over $170 mln. In addition, 
there are various initiatives by individual states: New York, Connecticut, Ohio, and California. 

The European Union is also actively involved in the proceedings of hydrogen energy. In 
particular, in 2003 launched the project. It is the creation of so-called hydrogen platform HFP 
(European hydrogen and guel cell technology platform). The challenge of this project is to develop 
and create water-oriented hydrogen energy systems in the EU by 2050. For the period of 2007-2015 
years was provided funding volume of 7.4 billion euro. However, during 2008-2013 years actually 
spent only 940 million euro. In this amount of funding 100 projects were developed in the following 
areas: transport and transport infrastructure (32-36%), production and distribution of hydrogen (10-
12%), fixed generation and cogeneration (34-37%), emerging markets (12- 14%), other areas (6-
8%). In the future 2020 on the implementation of the project is planned allocation of additional 17,9 
billion euro. 

Another successful launch was the implementation of hydrogen energy in its Isladiyi. Thus, 
in 2001, the Financial Group New Business Venture Fund, along with three multinationals Royal 
Dutch / Shell, DaimlerChrysler and Norsk Hydro organized research potential of hydrogen and the 
possibility of replacing him other fuels for vehicles. Thanks to research in 2003 in the country all 
city municipal transport routes were successfully converted to fuel cells based on hydrogen. 
Therefore, the scientific community appeared new term – «hydrogen economy» [4]. 

In the present conditions, the hydrogen economy - an economy based on full replacement of 
hydrocarbon fuels derived from non reproducible fossil energy hydrogen fuel that reduces 
greenhouse gas emissions into the environment. 

Despite these global shifts towards intensive use of hydrogen as a fuel, it should be fairly 
specific situation concerning this replacement. After all, the modern use of traditional fuels vehicles 
rather large (about 2.2 billion tons). If you switch to hydrogen fuel, the amount of hydrogen fuel 
will be reduced at least four times. Of course, this impressive effect. At the same time, given its 
increased efficiency and increase engine efficiency, new technologies do not allow it to get low 
prices. In fact, it used to extract electricity is formed mainly by thermal power plants. This 



 32

additional use of traditional fuels (coal, oil, gas) and increasing emissions of substances. Thus, the 
final effect of replacing traditional fuels will be effective only for transport. From this position 
becomes clear situation with unhurried transition to hydrogen energy. 

At the same time, Ukraine has extremely strong reserves of natural gas-based hydrogen 
(hydrogen sulphide). According to recent research, the thickness of the hydrogen sulphide in the 
Black Sea resembles a huge fuel tank, the amount of which is estimated about 10 m. thousand tons 
daily, and transfer it into hydrogen equivalent of 500 tons of hydrogen. Scientists Bulgaria 
hydrogen sulphide potential reserves estimated at 5 billion tons. This is identical 9 mln. watt power. 

The other side of the Black Sea hydrogen sulphide reserves - is the emissions of this gas to 
the surface. 10-15 years ago the problem of emissions of the toxic gas was paramount. At present, 
the problem does not remember and do not pay attention to it. Recall that in 1927, near Yalta 
earthquake occurred on 8-point scale. The main earthquake was fiery pillars of smoke that reached 
more than 100 m. above the water. However, these phenomena were classified, and remain largely 
unknown to the public. Note also that in the last decade, the thickness of the water layer of 
hydrogen sulphide greatly reduced. 

Thus, the Black Sea coast of Ukraine is in a zone of extraordinarily high probability of 
global catastrophe. This probability is strengthened implementation of current projects of sea gas 
pipelines routing, no extended. Therefore, decreasing the likelihood of this risk should be the 
development and research on the industrial processing of hydrogen sulphide in efficient fuel - 
hydrogen. Ukraine, unfortunately, does not conduct appropriate research and development in this 
direction. 

Since 2012 the implementation of the project started in removal of hydrogen sulphide in the 
Black Sea and energy from it. This project involved European countries, including Romania, 
Georgia, Turkey, and funds are allocated according to EU research programs. 

Also in Novorossiysk provides building floating power plants, worth more than 30 billion. 
US, which are pumped by hydrogen sulphide, will produce electricity to cover the needs of the 
entire Crimean peninsula.  

Thus, interests in hydrogen sulphide actively show all the Black Sea countries, except 
Ukraine. Although the level of individual administrative regions of interest rather detailed and 
practical. Thus, for example, Kherson region, starting in 2011, has developed a program to increase 
the investment attractiveness of the region, which is provided by the extraction and use of the Black 
Sea hydrogen sulphide. The initiator of the project was Kherson State Maritime Institute, but 
financial support is planned to receive from the Russian Federation. 

Accordingly, taking into account the facts, understand that the Ukrainian government policy 
on energy is absolutely not interested in such developments. And given the current military and 
political situation in the country, the implementation of these and similar measures is virtually 
impossible. 
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In the article the issues of formation of new approaches to the assessment of “green” development in the 
international context have been considered. The modern scientific publications and applied research related to this 
problem have been reviewed, the unique author's method has been proposed. 
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В статье рассмотрены вопросы формирования новых подходов к оценке «зелёного» развития в 
международном контексте. Сделан обзор современных научных публикаций и прикладных разработок по 
данной проблеме, предложена оригинальная авторская методика. 
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Глобальные вызовы, порождённые сокращением ресурсной базы и ухудшением 
экологической ситуации, инициировали интерес человечества к концепциям устойчивого и 
«зелёного» развития, которые, по всей видимости,  будут определять лицо мировой 
экономики в ближайшие несколько десятков лет. Соответственно, на первый план выходят 
вопросы гармоничного взаимодействия общества и окружающей природной среды, 
становятся актуальными задачи комплексной экологизации экономической политики.  

Значительное число стран уже приступило к практической реализации этих подходов 
и имеет определённые достижения. Вместе с тем, невозможно установить, есть ли прогресс в 
реализации курса на «зелёную» экономику, не опираясь на прозрачную систему оценок, 
которая позволит не только корректно проводить международные сравнения, но и даст 
возможность проводить секторальный анализ, устанавливать сильные и слабые стороны 
«зелёного» развития отдельных государств, используя для этого открытые данные. Учитывая 
сказанное, мы поставили перед собой цель разработать методические подходы к оценке 
прогресса на пути к «зелёной» экономике. 

Сущность «зелёных» трансформаций, их назначение, особенности формирования и 
направления развития активно изучаются учёными, работающими в различных сферах - 
экономических, социальных, экологических, социальных, инженерных изысканий. 
Отправной точкой разработки концепции «зелёной» экономики можно считать труды 
Д. Пирса [1, 2, 3], чьи идеи впоследствии развили  М. Коммон [4], М. Кеннет [5], М. Като [6], 
Р. Ахнел [7], К. Аллен и С. Клод [8] и др. Их дополняют современные исследования [9-20], в 
которых рассматривается взаимосвязь «зелёного» и устойчивого развития, инструменты 
реализации «зелёного» курса с учётом специфики отдельных секторов и видов 
экономической деятельности, а также предлагаются аналитические и прогнозные материалы 
в отношении «зелёного» прогресса отдельных стран. 

Нельзя обойти вниманием ту значительную работу, которую проводят 
международные организации  - ЮНЕП [21], ОЭСР [22], Всемирный банк [23], ЕС [24]. 
Разработанные ими подходы после необходимой адаптации к национальной специфике 
применяют Чехия [25], Дания [26], Нидерланды [27], Словакия [28], Корея [29] и другие 
страны. Также над вопросами оценки «зелёного» прогресса работают неправительственные 
организации и научные институты: Платформа знаний о зелёном развитии [30], Всемирный 
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фонд дикой природы [31], Институт «зелёного» роста [32], компания «Dual Citizen» [33], 
Йельский университет [34]. 

В упомянутых публикациях по-разному трактуется понятие «зелёной» экономики, 
ключевые признаки, цель, задачи, модели построения. Мы же в данной статье будем 
исходить из того, что речь идёт о системе отношений (охватывающих производство, 
распределение, обмен и потребление), построенных на принципах рационального 
природопользования и ресурсной эффективности, обеспечивающих минимизацию 
негативного воздействия на окружающую среду, её сохранение и восстановление. В этом 
контексте с позиций ресурсной эффективности рассматривается использование воды, земли, 
энергоносителей, материалов, воздуха8, а с позиций экологии - состояние окружающей 
природной среды. Это частично9 совпадает с подходами ряда учёных и международных 
организаций в отношении мониторинга «зелёного» развития. 

Вместе с тем, нельзя игнорировать факт, что разные страны, принимая «зелёную» 
национальную  стратегию, ставят перед собой конкретные цели, вытекающие из специфики 
их развития [35, 36]. Это обусловливает использование индивидуальных наборов 
показателей оценки и может приводить к невозможности международных сопоставлений. 
Для устранения данной проблемы нами разработаны собственные подходы к выявлению 
прогресса на пути к «зелёной» экономике, которые позволяют оперировать 
унифицированной оценкой, а также проводить более детальный анализ в разрезе ключевых 
направлений «зелёного» развития. Такая оценка (интегральная и поэлементная) может 
дополняться данными о степени достижения поставленных целей, если в национальных 
стратегических или программных документах чётко заданы параметры «зелёного» развития. 
Кроме того, предлагаемые нами методические подходы дают возможность построить 
рейтинги стран и осуществить их группировку, выделяя «лидеров» и «аутсайдеров». Таким 
образом, нами формируется методология, которая позволяет определять, насколько 
значителен прогресс каждой страны по наиболее актуальным для них направлениям 
«зелёного» развития. 

В основу предлагаемой методики положены показатели производительности 
(энергетической, водной, углеродной, сельскохозяйственных земель, материальной), доли в 
ВВП (ВНД) соответствующих инвестиционных расходов, а также индекс экологической 
эффективности. Источником информации служат годовые данные, публикуемые на 
официальных веб-сайтах ОЭСР, Всемирного Банка, Статистического бюро США, Йельского 
университета. 

Итак, «зелёное» развитие оценивается нами по ключевым направлениям: 
энергетическому, углеродному, водному, сельскохозяйственному, материальному, 
экологическому. Для каждого из них определяются: 

1) ресурсы, направленные на «озеленение» экономики - официальная помощь 
(инвестиции) на цели «Рио+20» в процентах к ВНД, – совокупная и по направлениям (в 
частности, официальная помощь (инвестиции) на предотвращение изменения климата,   
развитие возобновляемой энергетики,  цели эффективного использования воды и развитие 
санитарии, восстановление нарушенных земель, борьбу с опустыниванием земель, 
оздоровление окружающей природной среды), а также  объём финансирования научных 
исследований в добывающей, перерабатывающей промышленности, производстве и 
распределении электроэнергии, газа и воды в процентах к ВВП; 

2) эффект (результат) «зелёного» курса по ключевым направлениям, перечисленным 
выше, в форме показателей производительности и экологической эффективности, а именно: 

                                                 
8 выбросов СО2 
9 однако мы не считаем, что можно ограничиться (как предлагает, например, Андре Басси) лишь показателем 

привлечённых «зелёных» инвестиций. Ведь они фактически являются ресурсом «озеленения» экономики и 
концентрация внимания исключительно на них автоматически выведет за рамки анализа другие аспекты 
«зелёного» развития. В итоге будет усложнено определение достигнутых результатов, таких как повышение 
эффективности использования ресурсов, улучшение окружающей среды 
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энергетическая, углеродная, водная,  материальная производительность ВВП, 
производительность сельскохозяйственных земель относительно ВДВ, индекс экологической 
эффективности10. 

Далее проводится нормирование показателей и ранжирование полученных данных, 
что в итоге позволяет определить позиции отдельных стран в сводном рейтинге по шести 
направлениям «зелёного» развития. Их анализ дает возможность определить страны, 
которые имеют лучшие и худшие показатели прогресса в сегменте энергетической, 
углеродной, водной, сельскохозяйственной, материальной производительности, а также 
экологической эффективности, -  «лидеров» и «аутсайдеров». 

Используя нормированные значения производительности и экологической 
эффективности, также рассчитываем интегральный показатель прогресса на пути к 
«зелёной» экономике для каждого государства11 и соответствующие ранги стран, которые 
изучаются. 

Для учёта инвестиционной составляющей "зелёного" развития предлагается: 
во-первых, изучать пары показателей, состоящие из накопленных за длительный 

период времени инвестиций на цели «Рио+20» (нарастающим итогом в ценах базового 
периода) и сводного индикатора прогресса на пути к «зелёной» экономике, достигнутого по 
состоянию на последний год исследуемого периода; 

во-вторых, определять индикаторы секторального прогресса на пути к «зелёной» 
экономике, состоящие из нормированных значений официальной помощи (инвестиций) на 
цели «Рио+20» и соответствующей производительности. 

Названные показатели в совокупности составляют систему оценок прогресса на пути 
к «зелёной» экономике, которая структурирована по направлениям (секторально), учитывает 
сведения об инвестициях и производительности, базируется на официальных данных 
международных организаций и национальных правительств, позволяет выявлять основные 
тенденции12, проводить международные сравнения, определять «лидеров» и «аутсайдеров» 
как по отдельным составляющим, так и с позиций гармоничного «зелёного» развития. 
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NEW APPROACHES TO PROMOTING SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF 
RURAL AREAS: THEORY ECOSYSTEM SERVICES 

 

The article exposes the issue of the day of present time, namely: studies the place of ecosystem services in 
providing of economic, ecological and social development of rural territories of Ukraine. In particular, authors are 
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analyses modern scientific revisions in the field of it, four groups of ecosystem services are distinguished, principles of 
their forming, essence and mechanisms of paying, are investigational for them, measures are offered for stimulation the 
development of market of ecosystem services of Ukraine. 

Key words: ecosystem services, price, payment mechanism, ecological state, rural areas.  
 

Introduction. In recent decades, more and more attention to academics and practitioners 
paid to the development of the concept of ecosystem services that make the whole range of goods 
and services provided by nature, and integrate all three functions of natural capital: resource, 
ecosystem, social. 

Formation of the Concept of Assessing the Economic Value of Ecosystems and Determine 
the Results of their Functioning as Ecosystem Goods and Services began in 1960-1970's. During the 
last decade in the field of environmental management and conservation, issues of determining the 
value of ecosystem goods and services that they provide , has acquired special significance [1]. 

A significant contribution to the development of the concept of belonging to an international 
group of researchers under the four-year program "Assessment of the Millennium" (Millennium 
Ecosystem Assessment), initiated by UN Secretary General Kofi Annan in 2001. The results of the 
study determined that the assessment of ecosystems contributes to deepening understanding conn 
relationships between ecosystems and the fortune of the people; integration of economic, 
environmental, social and cultural activities; combining achieve natural and social sciences; 
demonstrates the economic potential of ecosystems; assesses the compatibility of political 
decisions; identifies and evaluates the possibilities of political and administrative decisions to 
support the sustainability of ecosystem services and coordination with the needs of the people; 
creating a comprehensive ecosystem management [2]. 

In Ukraine, the study and implementation of the concept ecosystem services only begun. 
Thus, Ukrainian scientists published a series of survey work, which analyzes best foreign sources 
described the history and issues recommendations on the implementation of the concept of 
ecosystem services, methodology for their evaluation and consideration in practice in our country 
[3, 4, 5, 6]. Among a number of domestic and foreign scientists, whose work defined highlight the 
issues are: S.Arestovu, John. Bishopa, S. Bobyleva, O. Veklich, R.Daily, V. Zakharova, A. Kolko, 
N. Lukyanchikova, O. Mishenina, L. Miller, A. Naumova, A. Rosenberg, I. Soloviya and many 
others. 

However, taking into account the large number of scientific research, many aspects of the 
problem remains poorly understood. Therefore, the purpose of the article is the analysis of 
ecosystem services as an economic category, key components and features of the financial 
mechanism of payments for them. 

Summary of the main subject matter. The Law of Ukraine "On basic provisions (strategy) 
of the State Environmental Policy of Ukraine till 2020" introduced the term "ecosystem services". 
In particular, under Goal 5 "Stopping the loss of biological and landscape diversity and formation of 
ecological networks" are held in the period up to 2015 information campaign regarding the value of 
ecosystem services for example ecosystems Ukraine and further application of the valuation of 
ecosystem services [7]. 

Formation of the national market ecosystem services involves a fundamental strategic research 
and applied environmental, economic and other industry research, and formation of an effective 
regulatory framework. However, the concept of "ecosystem services" is still little known, even in 
academic circles. In domestic literature, ecosystem services is defined as the economic benefits that are 
economic agents from using existing ecosystem functions and those that are formed as a result of the 
generation, recovery support, regulation of ecosystem processes as a result of purposeful activity of 
certain subjects of various business and hierarchical management levels [3]. 

According narrowed the interpretation of that category, ecosystem services - is a function of 
ecosystems that provide economic benefits to consumers of these services, based on the nature of 
providing various regulatory functions. That is, the focus is only the process of regulating services. 
Consumers of these services can be both at the local level (individual companies), and regional and 
global level - that is, regions and countries. In the latter case we can speak of global ecosystem 
services, such as CO2 absorption of forests [4]. 
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There are many calculations proving highly cost-effective conservation of ecosystems and 
their services. In particular, the estimated annual investment of $ 45 billion. USA can keep 
ecosystem services by 5 trillion dollars. The United States in a particular area that is extremely 
favorable ratio between income and expenditure [8]. 

According to this, payments for ecosystem services can be an effective economic 
mechanism that supports conservation and sustainable use of all functions of natural capital. 

The essence of payment for environmental services market is to create services that 
currently do not have prices (that are considered "free" and accessible to all equally). In fact, the 
price of this exists. Even if you do not take into account environmental and other values ecosystem 
services and oriented only on the economic aspect, we will have the following situation: land users 
deliberately keep the water quality in the river by reducing the use of fertilizers, and therefore 
receive less of the profits (which can be calculated) from the harvest of their agricultural crops, 
which they would have, making fertilizer more, but at the same time more polluting river. The 
refusal of the profits (intentional or not) and compiled and service they provide to people living 
downstream. Therefore, from an economic point of view, the service provider will have an 
incentive to continue to provide it only if they benefit shortfall will be offset by consumer services. 

Thus, the minimum amount of payment for ecosystem services should equal the sum of the 
opportunity costs of sustainable environmental management. On the other hand, the consumer 
service will be willing to pay for it only when it is: 

- Firstly, informed of the extent to which the activity is leading supplier to ensure a certain 
quality of ecosystem services; 

- Secondly, believes that payment cost-effective compared with the possible opportunity 
costs (in our example, the cost of building and maintenance of water treatment). 

The spread of the concept of ecosystem services promoted, in particular, a new study 
conducted under the auspices of the UUN: "Assessment of the Millennium", in which it was carried 
out assessment of the world's ecosystems and the analysis of 24 major ecosystem services. The 
researchers came to the following conclusion: the last 50 years to improve the ecological state held 
only 4 species studied services; 15 types of services have experienced significant deterioration, 5 
kinds of feeling the significant burden, especially in some regions of the world. Therefore, practical 
measures, including payment for ecosystem services that can reverse this trend, causing great 
interest as economists and environmentalists around the world. 

The mechanism of payment for ecosystem services - is a number of schemes in which 
recipients ecosystem services make payments to suppliers. 

Today there are about and analyzed 78 schemes, including: 37 - relating to forest 
biodiversity; 28 - related watersheds; 13 - commercial exchange programs for water quality. 

Until payment for ecosystem services distinguish two main approaches: - Charges for that 
ecosystem services remain relevant source (or give them more volume); - Charges for maintaining 
services that are threatened (or prevent changes, for example, in the practice of land use). 

In this area there are 4 main types of financial relationships: 
1. State scheme. They may be in the form of grants for equipment and services (routing 

paths) and anticipate the conclusion of agreements with third parties, "sale" (tourism). (For 
example, guided tours through the forest), the proceeds of which goes to owners of forests. 

2. Private schemes. Within private schemes private entities (companies, associations of 
farmers, cooperatives or individuals) pay private landowners compensation for the preservation of 
an ecosystem service. 

3.Public-private schemes. In this case the seller is a private entity and the buyer (or major 
customers) - a private person who represented the authority. Control over the execution of the 
contract and payment for ecosystem services generally carries as is the case with many private 
schemes, the structure of which is a third party [9]. 

4. Schemes of commercial exchange and conservation banking / compensation schemes. 
Such systems are typically used in cases where compensation for the provision of ecosystem 
services paid for from funds received in the markets where you can share relevant permits, quotas 
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or other rights. For example, small polluters can sell their quota to pollution by nitrates, phosphorus 
and others. Major pollutants for which permission to buy more profitable than to invest in cleaning 
equipment. 

Conclusions. In the Ukraine to stimulate the development of the ecosystem services it is 
advisable to take the following measures: 
 Development of a long-term national and regional strategies for system recovery, support 
the regulation of ecosystem functions; 
 Development and formation of the National Register of ecosystem services (state, local) 
with ensuring open public access to it (analogue: Register of carbon units); 
 Introducing the practice of payments for ecosystem services in general in Ukraine, and in 
some of its regions and at local level; 
 Application of the inter-territorial (domestic) payments and compensation on security, 
recovery, support ecosystem services; 
 Development and improvement of methods of assessing the economic importance of providing, 
regulating, supporting and cultural ecosystem services for different types of economic activity, 
taking into account local natural features of Ukraine; 
 The formation of inter-regional balance of ecosystem services; 
 Detection of Ukraine "regions donor" and "recipient regions" of various types of ecosystem 
services; 
 Strengthening legal security payments and formation of ecosystem services markets. 

It should be noted that in recent years reduced funding for nature protection in different 
countries. However, against the background of this negative trend observed a significant increase in 
funds redistributed within the scheme of payments for ecosystem services. These facts are evidence 
of the urgent need for the implementation of this mechanism in Ukraine for potential additional 
funding support measures and restoration of ecosystems and economic development. The analysis 
of foreign experience in market development ecosystem services suggests the possibility of forming 
these principles in various branches of economy of Ukraine. However, stimulation of the market 
ecosystem services in Ukraine requires the implementation of a number of institutional and 
regulatory measures, including founded on the principles of public-private partnerships. 
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Today in Ukraine’s economy rapid and not fully predictable transformation caused by 
political and other factors of influence occurs. Domestic financial resources are insufficient for the 
stabilization and development of our country, and therefore the resources of foreign investors to be 
very attractive. The situation is complicated by the fact that the problem of investing is solved in the 
global and domestic economic crisis, when investment demand far exceeds the supply. On the one 
hand, unstable economic situation needs to attract long-term capital, which is focused in strategic 
foreign investors. On the other hand, according to domestic and foreign entities, investment climate 
in Ukraine is unfavorable for raising capital in the economy. 

This information explains a lot of research issues in favorable investment environment, 
because it is an important factor in the resumption of production, improvement in living standards 
of citizens and the rapid economic growth of state. The investment climate has a direct impact on 
key indicators of socio-economic development. Investment environment contributes to the solution 
of social problems, provides a high level of employment, can update the production capacity and  
modernize capital assets, implement new technologies. So, create a favorable investment 
environment is the most important task for Ukraine. 

Ukraine’s economy is in a difficult economic situation. The question of creating favorable 
conditions for development of the business climate in Ukraine remains one of the most pressing. 

Analysis of recent research and publications. Issues related to investments and investment 
environment are described in the works of national and foreign authors such as I. Blanc, S. 
Zakharin, Yu. Pravyk, A. Filipenko, F. Ruth, J. Daniels and R. Miller. 

Ukraine has great investment potential, in particular, is one of the most potentially large 
market in Europe; is rich in natural resources; it has a high level of research and development in 
many fields of science and technology and significant scientific and technical potential; has 
significant agricultural potential (advantageous geographical location, favorable climate, fertile 
soils); has a well developed infrastructure. Besides, the attractiveness of the Ukrainian economy for 
foreign investors is based on the availability of relatively cheap skilled labor, the current legal 
framework on issues of foreign investment, which  introduces national treatment activities for firms 
with direct investments, strengthening ties with EU and WTO. However, despite these substantial 
benefits, investment attractiveness of Ukraine remains low because the investment climate in 
Ukraine is quite risky. Each year Ukraine’s share in global investment volumes is being declined 
and in 2013 it was already less than 0.2%. Events of 2013-2014 in Ukraine significantly worsened 
the national economic situation and transformed the foreign economic activity of our country. 
According to the research of the European Business Association 85% of employers are dissatisfied 
with the state of the investment climate in Ukraine [1]. Among the negative features of the 
investment climate in Ukraine experts define political and economic instability, armed conflict in 
eastern Ukraine; incomplete reform process, high levels of corruption and bureaucracy of the 
political system; imperfect legal framework and contradictions, lack of a unified strategy to 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6542410_1_2&s1=%FD%EA%EE%ED%EE%EC%E8%EA%E0%20%EF%F0%E5%E4%EF%F0%E8%FF%F2%E8%E9�
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4563503_1_2&s1=%CB%E0%F2%E2%E8%E9%F1%EA%E0%FF%20%C0%F1%F1%EE%F6%E8%E0%F6%E8%FF%20%F3%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%FF%20%EF%E5%F0%F1%EE%ED%E0%EB%EE%EC�
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promote investment, unpredictable tax policy; a weak judicial system, weak currency regulation, 
inconsistent policy of the NBU, ineffective customs. A significant cause of low investment 
attractiveness for foreign investors system can be considered the existence of a huge informal sector 
in Ukraine. In carrying out a comprehensive assessment of the investment climate, investors also 
consult the conclusions of the international rating agencies. Thus, according to the World Economic 
Forum, Ukraine ranked 76 place out of 144 in the ranking of the Global Competitiveness Index – 
2014, having risen through eight positions during a year. Such progress has been achieved through a 
more positive perception of institutions and market efficiency and better results in education. 
Among the main problems the authors call restructuring of institutional structure (130 place), 
reducing the dominance of large companies in the domestic markets (129 place ) and increasing 
market competition (125 place ), hence their efficiency (112 place) [2]. It should be noted that the 
assessment of the current rating of Ukraine does not include the annexation of the Crimea and 
military conflict on the East of the country, which will affect the country’s competitiveness in the 
future. 

According to the World Bank Doing Business 2015, for ease of doing business Ukraine 
entered the TOP-100 for the first time, moved through 16 positions and got 96 place. The initiators 
of ranking noted a number of improvements to the business climate in Ukraine, simplify the tax for 
businesses through the introduction of electronic system for filing and paying the single social tax; 
reducing the number of central executive bodies that control  economic activity; Ukrainian 
adaptation to the European standards. However, most of these measures only slightly improved the 
current system and Ukraine gave up in the ranking to inferior states - members of the EU and its 
closest neighbors, including Russia [3]. According to the research of the European Business 
Association (EBA) index of investment attractiveness index for the first quarter 2015 was 2.51 in 
the year and never exceeded pre-crisis level of 2011, remained in the negative plane (lower than 3 
points). According to surveys, 89% of managers do not see any prerequisites to stabilize the 
financial market, 80% - are not satisfied with the effectiveness of fighting corruption, 77% of 
respondents do not notice the reform of the judicial system, 55% of entrepreneurs are not satisfied 
with customs procedures. Only 17% of respondents noticed a slight simplification of customs 
clearance, 11% reported improvement in the judiciary, and 8% believe that trade has become easier. 
In addition economic freedom index rating of Ukraine in 2015 becomes for 7 points worse, it takes 
162 place out of 178 countries. The researchers note that Ukraine worsened its position in 8 of the 
10 indicators the worst situation with guarantees of property rights, investment, public expenditure 
management. Among European countries, Ukraine is in last place and belongs to the list of 
countries with «repressive economy» [4]. By results of 2014 Corruption Perceptions Index of 
Transparency International Ukraine remains one of the most corrupt countries in the world and the 
most corrupt country in Europe, ranks 142 out of 175 positions. Recently adopted laws have not yet 
given tangible results in the fight against anti-corruption [5]. Assessing the unsatisfactory status of 
foreign investment, experts believe a flawed government policy to be  the main reason for this. 
Ukraine has made a number of steps for the improvement of the investment legislation, approved 
the concept of the State target program creating a positive international image of Ukraine, the Law 
of Ukraine «On preparation and implementation of investment projects on a «single window»» 
created by the National Investment Council under the President of Ukraine adopted the Law, which 
enhances the legal protection of investors, but so far these measures have not led to a significant 
improvement of the investment environment in our country. Increased foreign investment in 
Ukraine is possible only if the increase of its investment attractiveness and a mechanism of 
interaction between foreign investors and state authorities. Improving the investment environment 
needs to improve the stability and transparency of the political system of Ukraine, reducing the 
level of corruption, poverty trends criminalization of society, accelerating the process of 
deregulation of business activity in general, the completion of judicial reform. A significant role in 
creating a favorable investment climate is plays by a stable legal system, the state must ensure 
reliable protection of the rights of foreign investors and develop a system of insurance against risks 
of investment activity in Ukraine. 
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In our opinion particular attention should be given to providing information to attract foreign 
investment, it is to develop a clear government strategy to attract foreign investment, the definition 
of priority sectors, which will lead to a further recovery in other sectors. Today agricultural sector, 
high technology, IT industry, mechanical engineering, oil and gas and energy industry should be 
identified  among them. In developing the investment strategy geographical and socio-economic 
differences between the regions of Ukraine should be taken into account. One of the alternative 
sources of financing regional investment programs and projects can be a savings of migrants and 
national diaspora. Therefore, the government should be to develop a strategy to attract remittances 
migrants based on their interests and needs. In the future, earned the trust of financial and economic 
migrants, Ukraine may count on other components of the international capital market [6]. 

The amount of foreign direct investment (equity) involved since the beginning of 2015 in 
the economy of Ukraine on July 1, 2015 amounted to  $42851.3 mln (excluding the temporarily 
occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea and Sevastopol and the zone of the 
antiterrorist operation) and per capita population - $1000.5 mln.  

In January — June 2015 foreign investors invested $1.0424 mln and seized $351.3 mln of 
direct investment (equity). Reducing the cost of equity due to revaluation, losses and 
reclassifications totaled $3604.0 mln, Including due to exchange rate differences – $3539.3 mln. 

In 2015 investments came from 133 countries of the EU from the beginning has been on 
$33154.9 mln  investments (77.4% of total share capital) from other countries —  $9696.4 mln 
(22.6%). 

The top ten investor countries, accounting for over 83% of total direct investment, are: 
Cyprus —  $12274.1 mln, Germany —  $5489.0 mln, Netherlands —  $5108.0 mln, Russian 
Federation —  $2685.6 mln, Austria – $2354.3 mln, UK – $1953.9 mln,  British Virgin Islands – 
$1872.6 mln, France – $1539.2 mln, Switzerland – $1371.2 mln, and Italy - $966.6 mln. It is hard 
to believe that Cyprus   is the main investor in Ukraine and at first glance it is not bad,  but namely 
93% of this indicates that Cyprus investment is one of the biggest challenges for Ukraine. 

Thus, the amount of equity (share capital) of Ukraine in the economies of the world on July 
1, 2015 amounted to $6254.4 mln, including EU countries – $6015.4 mln  (96.2% of total), the rest 
of the world —  $239.0 mln (3.8%). 

Direct investments from Ukraine were carried out to 46 countries, the overwhelming share 
of which was sent to Cyprus (93.0%). 

Requirements of Ukrainian direct investors in debt instruments for direct investment abroad 
on 1 July 2015 amounted to $218.0 mln. Total direct investment (equity and debt) by country 
amounted to $6472.4 mln. 

During 2014-2015 the government of Ukraine take measures with the creation of a new 
business environment that should ensure the reconstruction of Ukraine's economy and its 
sustainable development. Due to this, in the World Bank «Doing Business 2015» Ukraine in terms 
of ease of doing business ranks 96 among 189 countries (in 2014 – 112 place). In general the 
dynamics is positive, but we still need to develop this direction. In order to attract foreign investors 
in this difficult time, we must first guarantee safety during the war but we can not do it and this is a 
major problem. The solution to this problem is difficult to call, but it can be offered to investors on 
a preferential basis to place the objects of their investment in the west of Ukraine for hundreds of 
kilometers away from military action. 

Ukraine has quite great potential for development and only investment should help 
economic development. According to the authors of agro-industries and IT technology – these are 
the areas in which to invest. IT field is constantly evolving and bringing big profits. Ukraine has a 
lot of talented programmers who quite successful in this area, but they often work in foreign 
companies, and we need to attract investment by them to work at home. 

Thus, we can conclude that  Ukraine has high potential for development of investment, but 
there are many unresolved issues on formation of favorable investment environment in Ukraine. 
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In this article the valuable orientations, needs and motives of workers were analyzed on the basic of own 
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one of the factors of increasing the efficiency of labor is considered. 
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У статті на основі власного соціологічного дослідження, яке було проведено на автотранспортних 
підприємствах Харкова, були проаналізовані ціннісні орієнтації, потреби і мотиви працівників. Розглянуто 
один із факторів підвищення ефективності праці, яким є матеріальне стимулювання. 

Ключові слова: праця, заробітна плата, мотивація праці, матеріальне стимулювання. 
 

У сучасних умовах одним з найбільш важливих питань в Україні є покращення 
соціально-економічного становища населення, тому особливої важливості набуває питання 
удосконалення механізму мотивації праці з метою активізації діяльності працівників й 
підвищення продуктивності. Криза внесла свої корективи в мотиваційний аспект 
високопродуктивної праці. Люди, які втратили роботу здебільшого готові виконувати будь-
яку роботу за меншу винагороду.  

На сьогодні в нашій країні спостерігається криза праці. Для багатьох людей праця 
перетворилася на засіб до виживання. В таких умовах не може йти мови ні про 
високопродуктивну та ефективну працю, ні про зростання кваліфікації працівників та 
розвитку їх ініціативи, ні про формування сильної трудової мотивації. 

Стратегією і тактикою вирішення даної проблеми є мотивація трудової діяльності як 
цілеспрямований вплив на працівника з метою зміни по заданих параметрах структури 
ціннісних орієнтацій та інтересів, формування відповідного мотиваційного ядра і розвиток на 
цій основі трудового потенціалу. 

У сучасній економіці проблема психології потреб і мотивації персоналу перейшла з 
теоретичної в гостро практичну площину. Брак відповідального і мотивованого персоналу 
зараз часто розглядається як один з основних бар'єрів у розвитку бізнесу. 

Виникає проблема в більш докладному вивченні соціально-психологічного стану і 
настрою найвищої соціальної цінності і багатства України - її народу. Розуміння його і 
відповідної дійсності, уявлення про нього дозволять сприяти створенню, формуванню і 
розвитку традиційних цінностей, які набувають нову трансформацію в сучасних суспільних 
відносинах. Від того, як розуміє та чи інша людина свою трудову діяльність і якими 
мотивами вона керується, залежить її ставлення до роботи. Поведінка кожної людини в 
суспільстві визначається, з одного боку, сприйняттям і ставленням до суспільних 
перетворень, з іншого – її індивідуальними особливостями, можливостями і залежить від 
умов, в яких вона формується. Найважливішим фактором виходу України з загальної кризи є 
психологічний настрій народу України до необхідних перетворень. 

З метою виявлення ціннісних орієнтацій, потреб і мотивів трудової діяльності 
працівників автором було проведено власне соціологічне дослідження. Дослідження 
проводилося на автотранспортних підприємствах м. Харкова. Загальна кількість 
респондентів склало 438 чоловік [1, с.174]. 

Автором проведено аналіз та оцінка репрезентативності вибірки. Репрезентативність 
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вибірки оцінювалася шляхом обчислення граничної похибки репрезентативності з 
ймовірністю 0,954 на можливість і обґрунтованість поширення виявлених 
взаємозалежностей на всю генеральну сукупність. 

Гранична похибка репрезентативності по кожному з критеріїв (вік, стать, рівень 
освіти, професійно-посадовий статус) розподілу респондентів з ймовірністю Р = 0,954 не 
перевищує 4,58%. Тобто вибірка досить репрезентативно представляє генеральну сукупність. 
Це дозволяє обґрунтовано поширювати виявлені в процесі проведеного соціологічного 
дослідження взаємозалежності на всю генеральну сукупність. 

На підставі проведеного соціологічного дослідження були виявлені основні 
особливості трудової мотивації працівників автотранспортних підприємств, які слід 
використовувати при створенні мотиваційного механізму: 

• всі респонденти незалежно від віку, статі, освіти, професійно - посадового статусу 
вибирають базовою ціннісною орієнтацією, мотивом до трудової діяльності заробіток; 

• респонденти у віці до 28 років прагнуть до розвитку своїх професійних здібностей; 
• тільки для респондентів у віці старше 50 років корисність роботи для суспільства 

важливіше, ніж для інших респондентів; 
• кожен другий працівник ставиться до роботи виключно як до джерела отримання 

коштів; 
• чоловіки ставляться до роботи виключно як до джерела отримання коштів в 2 рази 

частіше, ніж жінки; 
• значна різниця серед причин, які обмежують трудову віддачу виявлена при 

диференціації респондентів за професійно-посадовим статусом. Для робочих основними 
причинами є: погані умови праці (50,0%), погана організація праці (47,5%), неефективна 
система стимулювання (39,4%), низька компетентність керівників (27,7%). Для керівників – 
розчарування в надіях на позитивні зміни (44,0%), неефективна система стимулювання 
(40,0%), погана організація праці (22,0%); 

• 76,8% респондентів незадоволені розміром заробітної плати і лише 6,2% опитаних в 
повній мірі задоволені розміром оплати праці; 

• чоловіки в п'ять разів частіше задоволені розміром заробітної плати, ніж жінки 
(15,7% і 3,0% відповідно); 

• робочі в два рази частіше незадоволені умовами праці, ніж керівники; 
• зі збільшенням рівня освіти респондентів збільшується незадоволеність роботою в 

цілому; 
• робочих в три рази частіше, ніж керівників не задовольняє робота в цілому (12,1% і 

4,0% відповідно); 
• при прямуванні від респондентів молодшого віку до старшого кількість не бажаючих 

міняти місце роботи збільшується; 
• зі збільшенням віку посилюється страх перед звільненням. Особливо це стосується 

тих, хто переступив через сорокарічний рубіж, так як їм дуже важко знайти нову роботу; 
• зі збільшенням віку респондентів збільшується питома вага опитаних, які в повній 

мірі реалізують свої професійні здібності; 
• зі збільшенням рівня освіти зменшується питома вага респондентів, що реалізують 

свої професійні здібності в повній мірі; 
• мотиви суспільного визнання праці, участі в управлінні виробництвом, кар'єрні 

міркування займають останні місця серед спонукальних причин до трудової діяльності 
респондентів; 

• зі збільшенням віку опитаних зменшується значимість просування по службі, як 
найбільш ефективної форми стимулювання праці. 

В результаті проведеного автором соціологічного дослідження виявлено, що основний 
мотив для респондентів всіх вікових груп пов'язаний з грошовою винагородою. Домінуюче 
значення оплати праці в системі мотиваційного механізму можна пояснити важким 
фінансово-економічним становищем в Україні, відсутністю коштів для стимулювання 
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працівників, низьким рівнем їх матеріального забезпечення. На сучасному етапі соціально-
економічного розвитку України зайнятість, наявність оплачуваної роботи не гарантують 
отримання доходу, еквівалентного прожиткового мінімуму. Людина, що працює та отримує 
заробітну плату не завжди заробляє достатньо, щоб забезпечити себе, не кажучи вже про 
утриманців. Саме це і зумовило першорядну увагу людей до грошового заробітку. 

Доповнення до прожиткового мінімуму частина респондентів здійснює за рахунок 
понадзайнятості, отримання продуктів з дачної ділянки, мінімізації споживання, продажу 
особистих речей. Дехто з опитаних звертався в органи соціального захисту з метою 
отримання адресної соціальної допомоги. 

Жодна з цих можливостей не може вважатися соціально бажаної з точки зору 
перспективної соціальної політики. Понадзайнятість призводить до інтенсивної і часом 
невідновної втрати сил і здоров'я людини, дефіциту уваги до сім'ї і дітей. Найбільш 
продуктивний варіант як для людини, так і для суспільства в цілому – підвищення рівня 
оплати праці, зростання трудової забезпеченості. Для цього необхідне узгодження і 
прийняття більш високих тарифів і ставок заробітної плати на основі контракту між 
роботодавцем і працівником; забезпечення своєчасності виплати заробітної плати та 
покарання за корисливу його затримку роботодавцем; впровадження різних надбавок 
окремим категоріям працюючих за особливі умови роботи, в силу високої соціальної 
значимості, для залучення кадрів. 

При стимулюванні за допомогою матеріальних стимулів необхідно також врахувати 
неоднозначне ставлення різних категорій працівників до заробітної плати. Останнє залежить 
від спрямованості людини, рівня його кваліфікації, віку, статі, рівня освіти. 

За результатами соціологічного дослідження, для людей старшого віку орієнтація на 
отримання високого заробітку будь-яким шляхом не є найбільш привабливою. В даному 
випадку на першому місці знаходяться інтереси пов'язані зі збереженням здоров'я, поваги, 
авторитету і т.п. 

Необхідно також врахувати, що зростання заробітної плати, як факт в мотивації, 
відбувається до певної межі, яка забезпечує певне уявлення людини про задоволення його 
матеріальних потреб. Для забезпечення ефективної мотивації доцільно врахувати цю 
особливість, щоб проводити збільшення матеріальних виплат відповідно до зростання 
ефективності праці. 

Крім того, уявлення працівників про розмір винагороди також є відносним 
показником. Тут важливу роль відіграє порівняльна оцінка розміру винагороди конкретного 
працівника із заробітною платою інших співробітників. Якщо останні отримують більше, то 
у працівника складається враження, що розмір його винагороди не відповідає трудовому 
внеску. 

Особистий внесок у трудову діяльність кожен оцінює з точки зору свого досвіду 
роботи, навичок, здібностей, знань, поведінки. Якщо з точки зору працівника цей внесок має 
більше значення, ніж є насправді, то, відповідно, у нього з'являється бажання більше 
отримувати. Якщо ж ця умова не задовольняється, у нього може виникати почуття 
незадоволеності. Незадоволеність з'являється внаслідок порівняння свого розміру трудового 
внеску і заробітку до трудового внеску і заробітку інших працівників, якщо перший відчуває 
певну невідповідність при цьому. 

З точки зору психологічних підходів до даного питання доцільно відзначити 
властивості людей перебільшувати у своїй уяві власний трудовий внесок у виробничу 
діяльність порівняно з іншими працівниками. 

Крім того, незадоволення розміром заробітку найбільш часто з'являється у категорій 
працівників, які мають більш низький заробіток, ніж інші; в уяві яких, винагорода інших 
працівників при рівному або меншому обсязі трудового внеску більше тої, яку вони самі 
отримали. 

Виходячи з даних соціологічного дослідження, можна зробити висновок, що заробітна 
плата втратила зв'язок з ефективністю і продуктивністю роботи, не забезпечуючи навіть 
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простого відтворення робочої сили. Погіршення матеріальних умов викликає у респондентів 
почуття розгубленості, невпевненості в завтрашньому дні, страх перед майбутнім. Серед 
мотивів трудової діяльності переважають короткострокові цілі. 

Для справжнього етапу ринкових перетворень зниження мотивації праці працівників в 
сфері матеріального виробництва і пов'язане з цим погіршення якості трудового потенціалу є 
симптомом руйнування в економічному потенціалі країни в цілому. У зв'язку з цим 
створення нової системи мотивації праці має передбачати її спрямованість на безперервне 
підвищення якості робочої сили, її конкурентоспроможності, більш повну реалізацію 
мотиваційного потенціалу. Для підвищення зацікавленості працівників у отриманні вищої 
кваліфікації, творчому зростанні, інтенсивному розвитку і використанні своїх здібностей до 
праці в рамках мотиваційного механізму повинна діяти налагоджена система стимулювання 
трудової діяльності. 

Мотивуюча роль заробітку в вітчизняному виробництві також безпосередньо буде 
зростати за умов оптимізації зусиль з боку самих автотранспортних підприємств. До 
найбільш сприятливих заходів при цьому слід віднести: 

 поліпшення трудової дисципліни і організації виробництва, забезпечення 
ефективності нормування праці; 

 підвищення трудової кваліфікації працівників, обґрунтоване зменшення їх 
надлишкової чисельності; 

 удосконалення диференціації заробітної плати з урахуванням кваліфікації, 
складності, якості роботи і інших ознак; 

 гнучке використання: надбавок за складність і напруженість праці; премій за 
економію ресурсів, інновації та раціоналізаторство; винагород за підсумками кварталу, 
півріччя і року; 

Запропоновані заходи потрібно розглядати як передумову для подальшого 
реформування розподільчих відносин, підвищення мотиваційного потенціалу заробітної 
плати, пошуку реальних джерел відновлення і посилення функцій, властивих заробітній 
платі. 
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In the article the method of application efficiency of enterprises on the basis of its modeling to identify 
production reserves. Prediction production reserves allows in future to avoid excessive costs to ensure that increase 
profits and make intensive development company. 

Keywords: efficiency of development; enterprise; production factors; reserves production; modeling activities; 
forecasting reserves. 

 

У статті обґрунтовано застосування методу підвищення ефективності розвитку підприємств на 
основі моделювання його діяльності з метою виявлення резервів виробництва. Прогнозування резервів 
виробництва дозволяє у майбутньому  уникнути надлишкових витрат, тобто забезпечити підвищення 
прибутку і здійснити інтенсивний розвиток підприємства.  

Ключові слова: ефективність розвитку; підприємство; фактори виробництва; резерви виробництва; 
моделювання діяльності; прогнозування резервів. 

 

Головна задача, що стоїть перед підприємством, полягає в його ефективному розвитку 
на базі науково-технічного прогресу, що в свою чергу залежить від інтенсивного 
використання виробничого потенціалу й удосконалення системи управління.  

Необхідно з'ясувати різницю між поняттями «функціонування» і «розвиток» 
підприємства. Процес функціонування будьякого об’єкту означає забезпечення його 
стабільної діяльності і виконання покладених на нього функцій.  

Розвиток, на відміну від функціонування, має на увазі орієнтацію підприємства на 
збільшення обсягів виробництва, що призводить до зростання ефективності підприємства і 
пов’язаного з ним підвищення прибутку. Розвиток підприємства, який пов’язаний зі зміною 
його структури або діяльності потребує значних капітальних вкладень. До цього напряму 
розвитку можна віднести реконструкцію підприємства, технічне переозброєння підприємства 
чи будь-якої його частини, для здійснення яких теж необхідні значні витрати фінансових 
коштів. До цього капіталомісткого напряму необхідно також віднести видозміну структури 
управління підприємством, що потребує значних змін в кадровій структурі і в господарській 
діяльності підприємства.  

При застосуванні таких капіталомістких видів розвитку підприємства необхідно 
дослідити процеси, провести їх ретельний аналіз і тільки на його основі приймати рішення 
щодо необхідності втілення подальшої реструктуризації даного підприємства чи його 
підрозділів. В результаті проведеного попереднього аналізу з’являється можливість 
визначити напрями розвитку, що призведуть до значного зменшення капітальних вкладень і 
майбутніх загальних витрат, які будуть максимально ефективні для конкретного 
підприємства. Дослідити процеси, що відбуваються на підприємстві, їх ефективність, а 
також, оцінити загальну діяльність підприємства у будьякий період часу можливо лише на 
основі моделювання цих процесів. Аналізувати діяльність підприємства без застосування 
прогнозуючих функцій практично не можливо. Відсутність прогнозування різних процесів, 
що проходять на підприємстві, може призвести до неочікуваних ситуацій, що буде негативно 
впливати на виробничу діяльність підприємства. І навпаки, застосування імітаційного 
моделювання при аналізі процесів, надає надійність при управлінні виробничою системою, 
що викликано обґрунтованими управлінськими рішеннями, які розроблено на ретельних 
розрахунках усіх параметрів і постійному аналізі ситуацій, що відбуваються, та на 
можливості передбачення небажаних відхилень різних факторів від запланованого рівня. 
Саме постійне відхилення від нормативних показників факторів виробництва здійснює 
найбільший вплив на зниження ефективної діяльності підприємства. Визначення показників 
цих відхилень по кожному окремому фактору за минулий період часу дає можливість 
встановити резерви зростання цих факторів, в цілому визначити загальні резерви 
виробництва. Передбачення у майбутній діяльності величини резерву кожного фактору  
надає можливість уникнути надлишкових витрат, тобто забезпечити підвищення прибутку і 
здійснити інтенсивний розвиток підприємства. 

Аналіз резервів виробництва необхідно здійснювати на основі прогнозування 
процесів виробництва. Метод прогнозування дозволяє  виявляти резерви виробництва і 
встановлювати тенденції їх змін. Для цього необхідно базуючись на об’єктивних 
закономірностях виробничого процесу, відтворити протягом необхідного для аналізу періоду 
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часу значення досліджуваної величини, тобто побудувати часовий ряд, рівні якого 
відображують зміну даного показника у часі.  

Для імітації діяльності виробничої системи у часі, тобто її характеристик, необхідно 
побудувати  математичну функцію [1, 2, 3, 4,, яка відображує залежність змін показника, що 
аналізується, від кожного періоду часу. Часовий ряд складається з тренду, сезонної та 
випадкової компонент. Тренд визначає довготривалу тенденцію зміни показника, що 
аналізується, сезонна компонента характеризує її періодичні коливання, що пов’язані зі 
змінами сезонів року і випадкова компонента відображає випадкові коливання, які 
притаманні будь-якому функціонуючому об’єкту. 

У загальному вигляді значення показника, що аналізується, буде визначатися 
відповідною прогнозуючою функцією:   

                                    TtfZ pp
,1,  


,                                          (1) 

де Zp
τ – обсяг виробленої продукції  р-го виду у інтервалі часу τ;      fp(tτ) – 

детермінована компонента, тобто функція часу, що відображає зміни показника (обсягу 
виробленої продукції  р-го виду) у інтервалі часу τ;  δτ – випадкова компонента у інтервалі 
часу τ. 

Для імітації поведінки виробничої системи у часі, тобто вивчення існуючих змін 
досліджуваного показника необхідно побудувати  математичну функцію f(t), встановити 
функцію розподілу відхилень фактичних значень від цієї функції та на її основі прогнозувати 
випадкові відхилення (δτ). У найбільшій кількості випадків динаміка показників діяльності 
підприємства у часі, описується лінійною прогнозуючою функцією, бо вона, по-перше, як 
правило, найбільш адекватно відображає більш чи менш стабільний стан діяльності 
підприємств при відсутності кардинальних змін, а по-друге, кожна з інших математичних 
функцій (квадратна парабола, парабола п-го ступеню, гіпербола, лінійно-циклічна функція), 
на період часу, що аналізується, може бути представлена у вигляді кусково-лінійній функції, 
тобто названі функції можуть бути представлені у вигляді часток, що можуть бути зведені до 
лінійних.  

Після отримання прогнозуючої функції необхідно здійснити перевірку  її адекватності 
емпіричним даним. У випадках використання прогнозуючих функцій, коли обробляється 
велика кількість параметрів, при перевірці адекватності необхідно звернутися до 
аналітичного методу. Він полягає у постійному порівнянні отриманої моделі з вихідними 
даними. Якщо між емпіричним та теоретичним рівнями ряду є згода, то можливо 
стверджувати, що емпіричні та теоретичні значення не відрізняються один від одного. Таким 
чином, при цьому висувається нульова гіпотеза, яка стверджує, що емпіричні та теоретичні 
рівні ряду не відрізняються один від одного. Рівень значимості задається заздалегідь. Для 
прийняття нульової гіпотези застосовується F- критерій. Для перевірки відповідності 
емпіричного та теоретичного рівнів часового ряду  Zτ′ та Zτ розраховується  Fс, тобто 
критерій значення якого спостерігається:  
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   До того ж,  розраховується критичне значення критерію – Fк . Значення критерію Fк  
визначається за таблицями, які присутні в роботах, що присвячені статистиці та теорії 
імовірності і його визначення залежить від числа ступенів свободи та значення рівня 
значимості коефіцієнту λ . Для теоретичних рядів число ступенів свободи визначається: 

                                    r = k – S  – 1,                                                             (3) 
де  k – число рівнів ряду(або інтервалів часу), що розглядається;   S – кількість 

числових характеристик (параметрів) ряду, які оцінюються за даними вибірки.  
Якщо, на основі зроблених розрахунків, значення критерію, що спостерігається, 

менше критичного значення критерію (Fс<Fк), то нульова гіпотеза не відхиляється і різниця 
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між рівнями емпіричного та теоретичного рядів враховується незначною. В цьому випадку 
обрану прогнозуючу функцію можна вважати такою, що відповідає процесу, який 
аналізується, і є адекватною реальним даним. Виробничий процес, який пов’язано з 
діяльністю великої кількості факторів, які не можливо враховувати у повному обсязі, може 
бути віднесено до складних динамічних стохастичних процесів. В зв’язку з цим на деяких 
етапах аналізу об’єкта для знаходження параметрів оптимального функціонування 
виробництва необхідно застосовувати метод Монте-Карло.     

Для побудови прогнозуючої функції розвитку будь-якого з виробничих факторів в 
динаміці, необхідно враховувати тренд, сезонну та випадкову компоненти. Величина 
випадкового відхилення  δτ  від  Zτ′  у інтервалі часу  τ  може визначатись економіко-
статистичним методом Монте-Карло [5], на основі таких існуючих джерел, якими є 
спеціальні таблиці випадкових чисел. Застосування випадкових чисел використовується для 
отримання дискретного ряду випадкових перемінних, що імітує результати, яких можливо 
було б очікувати у відповідності з обраним імовірностним  розподілом. Моделювання 
випадкового відхилення може здійснюватись на основі таблиці нормального розподілу 

випадкових чисел із середнім значенням 0y  та середнім квадратичним відхиленням 

1 . В залежності від цих величин нормально розподілене випадкове відхилення вибірки 
розраховується за формулою: 

                                   ,,  


е                                                       (4) 

де ξτ – нормальне випадкове число, що визначається за таблицею нормально 

розподілених випадкових чисел з зазначеними параметрами 0y , 1 ;    σе – середнє 
квадратичне відхилення вибірки, що складається із різниці між рівнями емпіричного та 
теоретичного рядів. 

Середньоквадратичне відхилення вибірки розраховується за формулою : 
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де n –  загальний обсяг вибірки величини фактору Z.  

Математичне очікування  випадкової величини Z розраховується: 
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Припускаючи нормальний розподіл ріней нового ряду, необхідно в якості  ξτ  обрати 
відповідну кількість чисел  із таблиці нормально розподілених випадкових чисел [5]. При 
відомих  ξτ  та  σе   визначають величину псевдо випадкового відхилення  δτ для кожного 
періоду часу.                  

Для найбільш точної відповідності прогнозуючої функції реальним майбутнім змінам 
фактору, що аналізується, необхідно враховувати на ряду з детермінованими компонентами, 
які закладені при визначенні характеру прогнозуючої функції, і випадкову компоненту δτ , 
яка розраховується за формулою (4). Таким чином, визначене чи змодельоване значення 
фактору у  τ-й  інтервал часу може розраховуватись за формулою, яка дозволяє імітувати 
очікувану величину даного фактору у будь який момент часу: 

                                   
  ,~ ZZ                                                  (7) 

Виходячи з цього визначення з’ясовується, що моделювання величини фактору, що 
аналізується, корегується в бік збільшення чи зменшення детермінованої компоненти на 
величину випадкового відхилення.  
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При прогнозуванні динаміки розвитку фактору, що аналізується, урахування впливу 
випадкових факторів дозволяє підвищити адекватність моделі, що застосовується для імітації 
реальних виробничих процесів. 

 

Література: 
1. Безус А.М., Безус А.П. Управління розвитком підприємства: моделі та методи: Монографія. – К.: ВПЦ 

АМУ, 2008. –152с.  
2. Вагнер Г. Основы исследования операций. Том.2. –М.: Мир, 1973. –488с. 
3. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. –М.: Наука, 1974. –576с. 
4. Кальний С.В., Безус А.М., Безус П.І. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – К.: ВПЦ АМУ, 

2014. –212 с. 
5. Шеннон Р. Имитационное моделирование систем – искусство и наука. – М.: Мир, 1987. –418с.  

 

Вokovets V.V. 
Candidate of Economic Sciences, Assistant Professor 

Vinnitsa Institute of Trade Economics of Kiev National University of Trade and Economics 
 

BUILDING AN EFFECTIVE COMMUNICATION SYSTEM BETWEEN THE 
FUNCTIONS OF CORPORATE MANAGEMENT AND OWNERS IN 

MODERN CONDITIONS 
 

Боковець В.В. 
кандидат економічних наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут  
Київського національного торговельно-економічного університету, Україна 

 

ПОБУДОВА ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ КОМУНІКАЦІЙ МІЖ ФУНКЦІЯМИ 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ І ВЛАСНИКАМИ КОРПОРАЦІЙ В СУЧАСНИХ 

УМОВАХ  
 

The article discusses the construction of an effective communication system between the functions of corporate 
management and owners of corporations.It is possible to implement by means of two main areas: corporate sense; 
models of value formation. 
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В статті розглядається побудова ефективної системи комунікацій між функціями корпоративного 
управління і власниками корпорацій.Це можливо здійснити  за допомогою двох головних напрямів: 
корпоративний сенс; моделі формування вартості. 

Ключові слова: управління , корпоративне  управління,комунікації 
 

Корпоративний сектор у процесі становлення підприємницької діяльності може 
проходити через певні етапи, які відрізняються переліком складових механізму 
корпоративного управління. 

З приходом до управління менеджера за допомогою відпрацьованих механізмів 
корпоративного управління власник має можливість визначати напрями  розвитку бізнесу, 
контролювати результати і забезпечувати  мотивацію менеджера. А менеджмент, в свою 
чергу, отримує всі необхідні повноваження для здійснення керівництва компанією. 

Але, якщо при розподілі функцій не опрацьований стиль комунікації між виконанням 
основних функцій, то процес передачі повноважень власником  не буде успішним, не 
дивлячись на вибір досвідченого менеджера і впровадження сучасної моделі управління. Для 
побудови ефективної системи комунікацій між функціями корпоративного управління і 
власниками корпорації потрібна орієнтація на спеціальні установки, які описують розвиток 
бізнесу. Такі установки стосуються формування у бізнесі двох головних напрямів:  
корпоративний сенс; моделі формування вартості. 

Стратегічне бачення бізнесу являє собою довгострокові цілі, концепцію майбутнього 
бачення бажаного стану корпорації, воно допускає подальшу деталізацію[1].  

Цінності дозволяють співробітникам усвідомити спільні погляди на  розуміння того, 
що є правильним. Тут визначаються обов’язкові дії, етична поведінка, моральна 
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відповідальність. Цінності дають співробітникам корпорації організаційну ідентичність, 
спрямовують організаційну поведінку і суттєво впливають на стратегічний напрям[2]. 

Формування конкретних цілей важливо для ефективного управління в різних часових 
горизонтах. Стратегічні цілі можуть бути розкладені на задачі плани, планові показники і 
заходи, навіть на особисті плани і показники співробітників. Такий зв'язок індивідуальних 
стратегічних цілей (цільових орієнтирів) є важливим фактором забезпечення ефективності 
управління організаціями. 

Якщо всі чотири елемента корпоративного сенсу узгоджені між собою, відповідають 
реаліям зовнішнього середовища і можливостям самої організації, вони дають тверду основу 
для внутрішньокорпоративних і зовнішніх комунікацій. 

При ефективному плануванні планові показники повинні бути збалансовані між 
собою. Система збалансованих показників може дати цілісний опис сподіваних результатів 
діяльності корпорації. Для такого опису, крім системи цілей, необхідно формалізувати 
модель створення вартості. 

Модель створення вартості описує бізнес-систему і організаційну систему, тобто вона 
дозволяє встановити як організація створює вартість і як вона функціонує для цього[3]. 

Узгодженість елементів моделі створення вартості корпорації, яка базується на 
вартісному підході, до управління дозволяє організації визначати стійкий довгостроковий 
розвиток бізнесу. Вартісний підхід до управління припускає: стратегічний погляд на бізнес 
(вибір довгострокових горизонтів планування, обґрунтовані довгострокові припущення про 
ринок, розуміння потенціалу моделі бізнесу); увага до довгострокових грошових потоків, а 
не короткострокових результатів; використання будь-яких можливостей для створення 
додаткової вартості; об’єктивна оцінка результатів інвестиційної діяльності; спрямованість 
на управління вартістю. 

Якщо корпоративний сенс і модель створення вартості формалізовані власником, 
можлива побудова системи корпоративного управління і корпоративного менеджменту, які 
пов’язані між собою. При цьому стає можливою передача найнятому менеджеру в 
управління системи корпоративного менеджменту, подальше управління бізнесом засобами 
корпоративного управління[4]. 

Формулювання сподівань як власника, так і найнятого менеджера при формалізації 
моделі бізнесу дозволяє заключити стійкий психологічний контакт: розуміння того, що 
сторони вважають справедливим у взаємовідносинах. Якщо психологічний контакт 
підкріплюється юридичним контрактом, то відносин власника і найнятого менеджера 
можуть стати більш стабільними на довгострокову перспективу. 

Проект організаційних перетворень, який стосується відходу власника від управління 
і залучення до корпорації найнятого менеджера можна розглядати як процес, що складається 
із 5 етапів: 

1. Прийняття рішення про планову передачу управління. 
2. Підготовка організації до управління найнятим менеджером. 
3. Пошук менеджера. 
4. Передача управління. 
5. Здійснення управління найнятим менеджером[5]. 
Відношення до передачі управління в корпорації від власника до найнятого 

менеджера як до проекту організаційних перетворень дозволяє спланувати час, виділити 
необхідні ресурси і забезпечити необхідну якість організаційних перетворень (табл.1). В 
результаті успішної реалізації проекту організаційного перетворення шляхом переходу 
власника від управління до залучення до корпоративного управління менеджменту, власник 
отримує бізнес, який повинен працювати визначеним способом за рахунок системи 
корпоративного управління і контрольований власником за рахунок відокремлення функцій 
володіння від функцій управління. 
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Таблиця 1 
Процес організаційних перетворень щодо переходу функцій управління від власника до 

найнятого менеджера 
Назва етапу Сутність етапу 

1. Прийняття 
рішення про 
планову передачу 
управління 

Вибір альтернативного варіанту подальшого розвитку бізнесу: продаж, партнерство, 
продовження управління, передача управління найнятому менеджеру. 
Дослідження існуючого досвіду. 
Остаточне прийняття рішення 

2. Підготування 
організації до 
управління 
найнятим 
менеджером 

Формалізація (опис) і детальне документування елементів бізнес-моделі, корпоративної 
культури, складових корпоративного задуму дозволяють власнику підготуватись до 
ефективної постановки задачі і до ефективного контролю роботи керівника. 
Формалізація може здійснюватися як у формі бізнес-планування, так і у формі 
документування організаційних структур, правил і процедур 

3. Пошук 
менеджера 

Узгодження сподівань власника, можливостей, які надаються ринком, спрямування на 
пошук і відбір кандидатур на посаду керівника, які найбільше відповідають 
очікуванням власника і вимогам бізнесу. Топ-менеджер завжди залучається для 
вирішення конкретних задач і досягнення узгоджених цілей: міжнародна експансія, 
диверсифікація активів, ІРО тощо. Оформлення трудового контракту закріпить 
домовленості між власником і найманим менеджером і захистить обох. Трудовий 
контракт повинен закріпити домовленості у вигляді конкретних планових завдань і 
механізм винагороди за досягнутий результат 

4. Передача 
управління 

Найнятий менеджер повинен увійти в курс справ, засвоїти сформовану систему 
корпоративного менеджменту. Власник, в свою чергу, повинен визначити інструменти 
корпоративного управління і віддати управління залученому менеджеру. Налаштування 
систем корпоративного менеджменту і корпоративного управління 

5. Управління 
найнятим 
менеджером 

Остаточний розподіл повноважень для виконання функцій управління корпорацією, які 
делегує власник, і визначення відповідальності для менеджменту, яку визначає власник. 
Власник переходить від одноосібного  операційного управління до систематичної 
взаємодії з найнятим менеджером, залишивши за собою стратегічні рішення 

 

Менеджмент в цьому разі отримує зрозумілу систему управлінських задач, 
формалізовані інструменти вирішення цих задач і прозорі механізми контролю зі сторони 
власника, чіткі задачі і сподівання власників, достатні повноваження, які пов’язані із 
досягненням узгоджених цілей, адекватна система мотивації і визначену відповідальність за 
прийняття рішень. Регулярна взаємодія із власником істотно підвищує результативність 
керівництва корпорацією. Як показує досвід, якщо власник може очолити трансформацію 
корпорації особисто і буде готувати її за допомогою зовнішніх консультантів до приходу 
найнятого менеджменту, то така трансформація буде найбільш ефективною[6]. 
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В статье рассмотрены основные тенденции развития украинского виноделия. Выделены системные 
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Винодельческая отрасль является одной из наиболее консервативных, поэтому 
качественные измения всегда носят комплексный характер, касаясь всех аспектов: 
нормативно-правовых, юридических, технологических, коммерческих, организационных и 
т.д. Глобализация, интеграционные процессы, в которые вовлекается Украина, неизбежно 
выливаются стрессами для виноделия. Самым сложным является гармонизация украинского 
законодательства к европейскому, доработка ряда принципиальных вопросов. Кроме того, 
качество продукции, ее цена становятся важнейшими элементами конкурентоспособности. К 
сожалению, в условиях затянувшегося кризиса, отечественные виноделы не всегда в 
состоянии соответствовать вызовам времени: отсутствие финансирования, какой-либо 
реальной поддержки со стороны государства, открытость отечественного рынка для 
импортной качественной продукции – все это не способствует развитию отечественного 
виноделия. 

Виноделие тесно связано с виноградарством, процессами интеграции в вертикали 
«виноградарь-винодел-дистрибьютор (торговая сеть)», поэтому естественным является 
участие со стороны государства (упорядочение земельных проблем, контроль за процессами 
вертикальной отраслевой интеграции, регулирование конкуренции на каждом из уровней 
этой вертикали). Поэтому на развитие винодельческих предприятий большое влияние 
оказывает государственное регулирование, которое носит в Украине, как показывает 
практика, только разрешительно-регулируемый и налогово-контрольный характер. К 
сожалению, бессистемность и противоречивость государственного менеджмент не позволяет 
корректировать несбалансированность рынков винограда, виноматериалов и вина 
одновременно. 

Отечественная винодельческая отрасль в разные времена переживала как подъемы, так 
и спады своего развития. Закономерным явлением уже стало значительное сокращение  
общих площадей насаждений виноградников (в 5! раз в 2014 году по сравнению с 1960 
годом). Уже в последние годы эта тенденция стала еще более выраженой. Так, в 2014 году по 
сравнению с 2008 годом площади насаждений виноградников сократились на 37,8% [1].  

Сокращение площадей виноградников в винодельческих регионах Украины становится 
спусковым ключком для наращивания целого ряда проблем отрасли:  

– возникающий дефицит сырья виноделы вынуждены заполнять импортными 
виноматериалами;  

– разбалансировка и стихийность сортового состава виноградников неминуемо 
приведет к утрате традиционных (аборигенных) сортов винограда, характерных для 
конкрентного региона, что впоследствии отразится на качественных характеристиках вина; 

– возрастание себестоимости произведенной винодельческой продукции дает зеленый 



 55

свет для импортных вин, конкурентными преимуществами которых становится их более 
выгодная для покупателя цена. 

Таким образом, современное положение виноградарства не способствует развитию 
виноделия. Злободневной остается для винодельческой отрасли сырьевая проблема, которая 
уже давно перешла в определенное перманентное состояние, меняется лишь уровень ее 
актуальности и неотложности. Ситуацию можно охарактеризовать критической. Так, 
посадочные кампании не проводятся, средств на поддержку существующих посадок не 
хватает, что и приводит к уменьшению общей площади виноградников. И когда со временем 
встанет вопрос их восстановления – никакие капиталы не смогут ускорить процесс, ведь так 
природой заложено, что должно пройти не менее четырех-пяти лет, прежде чем виноградная 
лоза сможет дать полноценный урожай. 

Следствием этого является общее падение экономической эффективности производства 
винограда и винодельческой продукции. 

Если динамика показателей сбора и переработки винограда, производства 
виноматериалов является нестабильной, то объемы производства виноградного вина вообще 
характеризуются четкой тенденцией к сокращению. 

Только за последние три года производство виноградных вин снизилось на 60,82%, 
достигнув объема производства 2001 года. Причиной такого падения является дисбаланс 
воспроизводственных процессов отрасли. Наивысший темп падения производства было 
зафиксировано в 2011 году. Тогда общий объем произведенной винодельческой продукции 
снизился на 42,58%. В последующие годы эта тенденция продолжилась (в 2013 году падение 
производства составило 7,26%, а в 2012 – на 26,43% по сравнению с соответствующими 
периодами) [1]. 

Общий объем выпущенной продукции остается критически низким. Производство 
игристых вин на сегодняшний день является единственным сегментом, который 
демонстрирует рост. По данным Государственной службы статистики Украины, за 6 месяцев 
2015 года, было произведено на 10% больше игристых вин, чем за аналогичный период 2014 
года [1]. Причиной роста стало то, что материковые предприятия смогли воспользоваться 
нишей, образовавшейся в следствие утраты крымских производителей. 

Отсутствие комплексного планирования и государственного регулирования в триаде 
виноградарство-виноделие-рынок вина и винодельческой продукции ведет к тому, что время 
работает против отрасли и Украина рискует утратить свои винодельческие вековые 
традиции. 

Понятно, что без лояльных государственных программ поддержки вывести 
виноградарство и виноделие на уровень успешной полноценной отрасли экономики 
невозможно. Показательными в этой связи являются результаты  внедрения 1,5%-ного сбора 
на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства. Так, по результатам 2007 года, 
благодаря сбору, показатели закладки новых виноградников достигли 5800 га, в 2008 – 5100 
га. В среднем, даже во времена обострения экономических проблем, была возможность 
высаживать 3000-3500 га [2]. Все это способствовало улучшению социально-экономической 
ситуации в сельских регионах, специализирующихся на выращивании виноградной лозы. 

Еще более показательны цифры потерь от прекращения выплат компенсации 
виноградарям. Вследствие срыва посадочных компаний 2012-2013 гг. площадь молодых 
виноградников в 2012 году составила всего 900 га, а в 2013 – 600 га, а в 2014 – около 150 га 
[2]. Таким образом обновление сырьевой базы сократилось по сравнению с годами работы 
1,5%-ного сбора минимум в семь (!) раз.  

Вывести винодельческую отрасль, которая является стратегической для экономики 
Украины, из того состояния кризиса, в котором она оказалась возможно лишь при 
комплексном подходе: с одной стороны, разумное участие государства, а с другой – 
системный научный подход, с обязательным технологическим обновлением путем 
модернизации технологического оборудования и производства, в основе которого должны 
быть положены ключевые задачи: 
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– повышение эффективности виноградарства за счет роста урожайности виноградных 
насаждений и улучшения качества продукции с обязательным выделением почвенно-
климатических особенностей зон и микрозон; 

– обеспечение отечественных винодельческих предприятий виноградной продукцией 
соответствующего сортимента для производства вин и виноматериалами по 
конкурентоспособной цене; 

– интеллектуализация отрасли, системная программа кадрового обеспечения 
винодельческой отрасли путем укрепления связей между виноградарством и виноделием как 
в научно-производственной сфере, так и в области подготовки специалистов в вузах и 
техникумах.  

На повестке дня и проблема селекции: улучшение качества имеющихся сортов, 
характерных для даного региона (аборигенных) и получения новых сортов винограда. 
Достойное место должны занять сорта винограда, устойчивые к неблагоприятным факторам 
среды, способные существенно снизить пестицидную нагрузки и оздоровить экологическую 
среду виноградных насаждений, дать высокие урожаи и тем самым обеспечить производство 
сырья для получения экологически чистой конечной продукции. После отсоединения АР 
Крым, фактически единственным профильным научным учреждением остался ННЦ 
«Институт виноградарства и виноделия им. В.Е. Таирова» НААН Украины. Центр имеет 
профессиональный коллектив, который работает, в том числе, и над вопросами селекции, 
однако для достижения результатов необходимо создать условия: материально-техническую 
базу, дать возможность специалистам продолжить обучение, перенимать опыт иностранных 
коллег. 

К тому же селекция – это не только центры, это и питомники саженцев. В свое время 
в Украине функционировало несколько десятков питомников. На сегодняшний день их 
число значительно сократилось. За последние годы в питомниках Агрофирмы совхоз 
«Белозерский», ОАО «Придунайский», ОПХ им. А.В. Суворова, ГП «ОПХ «Таировское» 
заложено более 90 га базовых и сертифицированных маточников. В настоящее время 
закладка новых виноградников в Украине осуществляется не только собственным, но и 
импортным клоновым посадочным материалом, который в большинстве своем не 
соответствует нашим экологическим условиям и способствует увеличению системных 
заболеваний. Обследование насаждений интродуцированных клонов в хозяйствах показало, 
что в условиях юга Украины они не везде обеспечивают ожидаемые результаты как по 
урожайности, так и по качеству продукции. Все это связано с тем, что импорт посадочного 
материала проводился без анализа характеристик клонов и их изучения в условиях Украины. 
Поэтому для развития отечественного виноделия важно обратить внимание на аборигенные 
сорта винограда, которые характерны именно для юга Украины, обладающие особым 
букетом, придающим вину уникальную неповторимость. 

Еще одним важным вопросом для виноделов остается ставки акцизного сбора. По 
мнению экспертов, акцизная политика в Украине настолько неурегулирована, что можно 
сказать об ее отсутствии. В большинстве случаев – это необоснованные, хаотические 
непрогнозируемые действия правительства, которые имеют одну конкретную цель – при 
необходимости заполнить ту или иную дыру в государственном бюджете. 

В то же время, за рубежом акциз – это не только эффективный источник наполнения 
бюджета, но и при этом стабильная и понятная схема его взыскания и повышение. Ставка 
акциза может не меняться десятилетиями. Конечно, в таких условиях производители могут 
планировать свою работу, чего, к сожалению, не могут себе позволить украинские 
винодельческие предприятия. 

Что касается Украины, то в 2014 году винодельческая отрасль столкнулась с 
настоящим антирекордом. За первые 6 месяцев ставка акцизного сбора увеличилась на 43% 
[2]. Поскольку Украина подписала Соглашение об ассоциации с ЕС и стремится к 
максимальной интеграции в европейскую и мировую экономики, то и акцизная политика 
должна строиться на примере развитых мировых экономик. 
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Таким образом, со стороны государства винодельческая отрасль ожидает действенных 
программ и конкретных действий. Во-первых, местные производители должны стать 
приоритетными для государства, а значит иметь привилегии по сравнению с импортной 
продукцией. Для импортируемой готовой продукции должны быть установлены квоты, а 
ввоз виноматериалов и коньячных спиртов допускать лишь в случаях критического импорта 
(при недополучении урожая в случаях возникновения форс-мажорных условий). 

Во-вторых, это уже касается исключительно виноделов, необходимо официально 
признать вино продуктом питания и сельскохозяйственной продукцией, а не алкогольным 
напитком. Это – мировая практика, вино за границей (в признанных винодельческих 
странах) – вообще не является подакцизным товаром. 

Проблемы развития виноградарства и виноделия в Украине стали следствием 
значительного дисбаланса импорт-экспорт винной продукции и сырья. Согласно 
исследованиям общественной организации «Институт развития аграрных рынков» (ИРАР), 
наблюдается тенденция к стремительному росту объемов импорта вина в Украину, особенно 
из Молдовы, Грузии, Италии, Чили и других стран. Растет импорт как дешевых, так и 
дорогих вин. 

Отечественное виноделие остро нуждается в функциональных стандартах, 
адаптированных к международным по классификации категории и оформления вин. 
Напротив, некоторые уже принятые законодательные акты не внедряются в жизнь. Так, уже 
несколько лет подряд не вводится в действие статья Закона Украины «О винограде и 
виноградном вине» о создании и функционировании винной инспекции. Это напрямую ведет 
к возможности бесконтрольного выпуска вин сомнительного качества, а иногда и прямой 
фальсификации. 

Таким образом, к тому наследию, которым владеет Украина в силу своего выгодного 
географического и природно-климатического расположения, следует относиться бережно и 
по-хозяйски. Украинские вина могут стать визитной карточкой нашего государства на 
международной арене. В условиях экономики знаний и эпохи высоких технологий 
винодельческая отрасль нуждается в новейших технологиях, в инновациях как продуктовых, 
так и технологических, в современных подходах к производству, управлению, маркетингу. 

Европейское будущее украинского виноделия с одной стороны, в повышении 
конкурентоспособности и наращивании качественных преобразований отрасли, а с другой 
стороны – в сохранении и наиболее удачном представлении той уникальности и 
неповторимости, которыми владеет национальное виноделие.  
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БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНОГО УТВОРЕННЯ 

 

In the article following approaches to the interpretation of economic category of an "enterprise" are analyzed: 
systematical, resource-based and market-based. Sectoral features of joint stock companies of the construction industry 
are identified. 

Keywords: enterprise , economic system , industry characteristics, construction. 
 

В статті проаналізовані системний, ресурсний та ринковий підходи до тлумачення економічної 
категорії «підприємство». Визначені галузеві особливості діяльності акціонерних товариств будівельної 
галузі. 

Ключові слова: підприємство, економічна система, галузеві особливості, будівництв.  
 

Постановка проблеми. Напрями дослідження економічних відносин та 
взаємозв’язків у сучасній економіці традиційно класифікують в залежності від рівня 
управління, тобто на рівні держави, регіону, підприємства. При цьому більшість не 
замислюється над питанням, що собою представляє економічна категорія «підприємство», 
які характерні риси та особливості має таке організаційно-економічне утворення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасній літературі «підприємство» 
розглядається як інституційна структура, яка існує у інституційному середовищі суспільства, 
що характеризується одночасним існуванням великої кількості інституційних систем, 
(політичної, економічної, правової, соціально-культурної та ін.), має ієрархічну структуру, 
здійснення його діяльності відбувається у рамках певних інституційних відносин і обмежень 
[1, 2, 3, 4]. З огляду на еволюцію категорії «підприємство» у процесі економічного розвитку 
суспільства, різноманітність визначення її змісту у сучасній нормативній та економічній 
літературі стають актуальними, потребують дослідження та уточнення. 

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Аналіз підходів до тлумачення 
змісту економічної категорії «підприємство» та визначення галузевих особливостей 
діяльності акціонерних товариств будівельної галузі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Основними представниками 
неоінституціональної теорію фірми були Американські економісти, лауреати Нобелевської 
премії з економіки Рональд Кроуз (1991 р.) та Уільямсон Олівер (2009 р.). Їх роботи 
присвячені проблемам теорії управління та внутрішніх корпоративних трансакцій та лягли в 
основу наукового напрямку – теорії трансакційних витрат. 

З позицій системного підходу, підприємство представляється цілісною, 
скоординованою, динамічною, саморегульованою економічною системою, яка містить 
сукупність взаємопов’язаних відносно відокремлених елементів та підсистем з 
специфічними цілями, функціонування яких спрямоване на досягнення загальної мети [5 - 
13, 16, 17, 21]. 

Системно-інтеграційна теорія підприємства розроблена Г.Б. Клейнером, в якій він 
всебічно досліджував функції підприємства на грунті системної парадигми та парадигми 
розвитку у нестабільному економічному середовищі [14, 15]. 

З позиції ресурсного підходу підприємства розглядають як відносно відособлені 
економічні системи, які для досягнення конкурентних переваг спрямовують специфічні 
здатності і внутрішні ресурси (технічні, технологічні, фінансові, трудові, інформаційні та 
ін.), створені в результаті суспільного розподілу праці, на досягнення певних результатів 
(виробництво продукції, послуг) [19, 20, 22, 23, 24]. 

Базова концепція ринкового підходу ґрунтується на тому, що результати діяльності 
підприємства взаємопов’язані та обумовлені ринковою структурою. Воно працюють на 
ринку, який обмежує його з зовні, має відповідні якості та ємність. Їх діяльність спрямована 
на збут продукції в умовах конкуренції, а результат діяльності залежить від ринкової 
структури, яка визначає їх поведінку [19, 20, 25, 26]. 

За думкою С.І. Бай підприємство є особливою формою соціально-економічного 
утворення, один з різновидів організації, яка відповідає таким критеріям, як: універсальність, 
фундаментальність, взаємопов’язаність і може бути віднесена до рангу економічної категорії. 
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Ним були сформульовані базові принципи ресурсно-ринкового підходу до управління 
підприємством [18, с. 17, 49-51]. 

Фінанси підприємства багатьма авторами характеризуються як система зовнішніх і 
внутрішніх фінансових відношень: держава, інвестори, страхові компанії, зацікавлені 
суб’єкти фінансових відносин  (покупці і постачальники) та трудові колективи, власники 
(акціонери) які мають свої специфічні цілі. 

Можна зустріти визначення «підприємства» як: 
— соціально-економічний інститут, призначений для виробництва та продажу 

матеріальних благ [28, c. 9]; 
— складна система використання економічних ресурсів (трудових природних, 

фінансових), що змінюється залежно від видів продукції (робіт, послуг) та методів 
виробництва та продажу [29, c. 7]; 

— юридична особа, що є основною одиницею комерційної діяльності, що 
виробляє товар [30, c. 7]; 

— сукупність капіталів із різних джерел (інвесторів, кредиторів) та доходів, 
отриманих у результаті діяльності [31, с. 10]. 

У загальновизнаному значенні під категорією «підприємство» розуміють певне 
соціально-економічне утворення, яке функціонує в системі суспільного виробництва з 
метою виробництва продукції, товарів, робіт, послуг, діяльність якого спрямована на 
отримання певного результату. 

У фінансовому словнику указується, що «Бізнес – це підприємницька діяльність», 
«фірма – синонім компанії», а «компанія це об'єднання юридичних і фізичних осіб, 
підприємців для здійснення спільної виробничої, торгівельної, фінансової або іншої 
економічної діяльності, в обов'язковому порядку повинна мати статус юридичної особи» 
[32]. 

До 01.01.2004р., згідно Закону України «Про підприємства в Україні» підприємство 
визначалося як самостійно господарюючий суб’єкт – юридична особа, яка здійснює 
виробничу, науково-дослідну і комерційну діяльність з метою отримання прибутку, має 
самостійний баланс, поточні та депозитні рахунки у банку, печатку, найменування та 
товарині знаки [33 розділ 1., ст.1, п.1]. 

З прийняттям Господарського кодексу України (ГКУ), підприємство розглядається як 
самостійний суб’єкт ведення господарства (юридична особа), створений для задоволення 
громадських і особистих потреб, який систематично здійснює виробничу, науково-дослідну, 
торгівельну і інші види діяльності, має відокремлене майно, рахунки у банку, печатку та 
ідентифікаційний код, та немає у своєму складі інших юридичних осіб (з прийняттям ГКУ) 
[34.ст. 62]. У ГКУ визначені види організаційно-правових форм підприємств (господарських 
товариств) та введене поняття «корпоративне підприємство», яке створюється двома, або 
більше засновниками за їх спільним рішенням (договором), діє на основі об’єднання майна 
та/або підприємницької або трудової діяльності засновників (учасників), їх спільного 
управління справами на основі корпоративних прав, у тому числі через органи, які ними 
створюються, участі засновників (учасників) в розподілі доходів и ризиків підприємства [34, 
ст. 63 п.5].  

«Підприємство» — узагальнена економічна категорія. Всі його ознаки можна 
віднести й до акціонерного товариства, як підприємства особливої організаційно-
правової форми управління, в якому відповідно із Законом України №2994-17 від 
03.02.2011 р., статутний капітал поділено на визначену кількість часток однакової 
номінальної вартості, корпоративні права, за якими посвідчуються акціями. Взаємодії 
між акціонерами та вищим виконавчим органом реалізуються через комплекс 
контролюючих механізмів, що забезпечують реалізацію прав акціонерів. Власники 
акцій володіють, користуються та розпоряджаються акціями, при цьому власником 
майна акціонерного товариства є само акціонерне товариство. Згідно із 
законодавством оцінка ринкової вартості майна акціонерного товариства проводиться 
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при заснуванні, емісії акцій, злитті, приєднанні, поділі, виділенні та перетворенні. 
Ринкова вартість емісійних цінних паперів акціонерного товариства, які не 
перебувають в обігу на фондових ринках, визначається на засадах незалежної оцінки, 
проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та 
професійну оціночну діяльність, а для емісійних цінних паперів, що перебувають в 
обігу на фондових біржах, вартість цінних паперів визначається відповідно до 
законодавства про цінні папери та фондовий ринок [35]. 

Будівництво об’єктів здійснюють підприємства, які мають характерні галузеві 
особливості: 

- унікальність об’єктів будівництва (кожен об’єкт промислового і житлового 
будівництва унікальний у силу геологічних особливостей грунтів, навіть якщо він 
збудований за одним проектом); 

- тривалість операційного циклу (строки будівництва можуть дорівнювати 
декільком рокам при будівництві великих промислових об’єктів); 

- особливість технології та організації виробничого процесу (технологічно 
рухається не продукція, як на промисловому виробництві, а робочі місця, які 
знаходяться на відкритому повітрі, навколо об’єкта будівництва); 

- особливість процесу матеріально-технічного постачання (здійснюється окремо 
для кожного об’єкта будівництва); 

- особливість формування вартості об’єктів будівництва (вартість об’єкта 
будівництва залежить від кліматичних і геологічних особливостей місцевості, 
особливостей підготовки будівельного майданчика, пори року); 

- особливість фінансування, розрахунків та обліку (через велику вартість 
будівництво об’єктів потребує авансів замовників та інших видів фінансування, 
проведення розрахунків проводиться за виконані конструктивні елементи та види 
робіт, ведеться пооб’єктний облік витрат на будівництво); 

- залучення до будівництва об’єктів декількох підприємств, що виконують 
загально-будівельні та спеціальні будівельні і монтажні роботи. 

Тому специфіка діяльності будівельних підприємств впливає на процеси 
організації виробництва, фінансування, управління діяльністю та порядок розрахунків. 
Будівельна галузь має специфічні особливості діяльності, до яких зараховані: підвищення 
якості проектування об’єктів; удосконалення кошторисної справи; удосконалення 
будівельної техніки, розробка прогресивних технологій і організації будівництва; 
підвищення якості будівельних матеріалів і конструкцій. 

Висновки з даного дослідження. Узагальнюючи наведені в нормативній та 
економічній літературі визначення змісту економічної категорії «підприємство», 
можна констатувати, що її тлумачення базується на позиціях інституційного, 
системного, ресурсного і ринкового підходів, з позиції яких це — складова ієрархічної 
системи інституційного середовища суспільства; відносно відособлена економічна 
система, що має специфічні здатності та внутрішні ресурси; діє в умовах ринкової 
конкуренції; складається із взаємопов’язаних елементів і підсистеми, які 
характеризуються відповідними цілями та системою внутрішніх і зовнішніх відносин; 
діяльність якого спрямована на досягнення результату. 

Як об’єкт економічних відносин у сфері матеріального виробництва акціонерне 
товариство будівельної галузі характеризується цілями діяльності; особливим режимом 
функціонування та корпоративного управління; поведінкою на ринку; життєвим циклом 
(стадією розвитку); організаційною структурою; соціально-економічною політикою; 
наявністю внутрішніх ресурсів; особливостями технології й організації процесу виробництва 
та матеріально-технічного постачання, формування вартості будівельної продукції, 
фінансування, кооперування діяльності з іншими учасниками будівництва; витратами 
діяльності; конкурентоздатністю. 
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ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ 
ВАЖЕЛІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІВЕКТОРНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ 

ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 
 

This article considers the financial aspects of improvement of the socio-economic levers of providing of multi-
vector development of industrial enterprises in Ukraine. Diagnosed official statistical information on this issue. In 
addition, this article presents the basic results of the author's research on this subject using the method of survey by 
questionnaire.  

Key words: multi-vector development, industrial enterprise, development, socio-economic lever, finance. 
 

У статті розглянуто фінансові аспекти вдосконалення соціально-економічних важелів забезпечення 
полівекторного розвитку промислових підприємств в Україні. Діагностовано офіційну статистичну 
інформацію щодо цієї проблематики. Представлено також основні результати проведено авторського 
дослідження за цією тематикою з використанням методу опитування шляхом анкетування.   

Ключові слова: полівекторний розвиток, промислове підприємство, розвиток, соціально-економічний 
важіль, фінанси.  

 

Реалії сьогодення ставлять перед вітчизняним бізнесом нові виклики. Зараз 
підприємствам важливо не просто здійснювати операційну діяльність, а постійно 
вдосконалювати її з позиції покращення якості продукції, більш гнучкішої цінової політики, 
розширення товарного асортименту, покращення конкурентної позиції на внутрішньому та 
зовнішньому ринку, диференціації каналів збуту, використання інноваційних технологій 
управління тощо. Це обумовлює важливість та необхідність практичного впровадження 
різноманітних соціально-економічних важелів забезпечення полівекторного розвитку 
суб’єктів підприємницької діяльності.  

 Як свідчить вивчення теорії і практики, ця проблема детально висвітлена у працях 
багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців, з-поміж яких варто виокремити праці І. 
Алєксєєва, Ю. Бережної, Т. Богославець, М. Виклюка, В. Гресика, І. Дрожжиної, Г. Зиминої, 
Ю. Іванова, О. Іваницької, К. Косицького, А. Костюка, О. Кузьміна, А. Ломейка, О. Мельник, 
В. Орлової, Г. Ползікової, Ю. Полонської, Ф. Растегаєва, В. Самуляка, Л. Севрюкова, М. 
Фролової, Т. Шашкової, С. Шишковського, Г. Ялового та багатьох інших. Водночас, існуючі 
напрацювання у цій сфері не дають змоги повною мірою розкрити проблему вдосконалення 
соціально-економічних важелів забезпечення полівекторного розвитку промислових 
підприємств в Україні з позиції фінансових аспектів. Проблема актуалізується ще й тому, що 
вітчизняна офіційна статистика лише фрагментарно висвітлює цю тематику, відтак для 
отримання більш повної інформації слід використовувати інші методи наукового 
дослідження, насамперед, методи збирання первинної інформації, які детально розкриті у 
працях [1-2; 4].  

http://businesword.info/word/Frma-13225.html�
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Розглядаючи фінансові аспекти вдосконалення соціально-економічних важелів 
забезпечення полівекторного розвитку промислових підприємств в Україні з позиції 
вітчизняної офіційної статистики, варто розглянути результуючі показники ефективності 
використання підприємствами таких важелів. Так, одним з відповідних для цього показників 
можна вважати рівень рентабельності операційної діяльності, який з позиції комплексності 
відображає результативність впливу соціально-економічних важелів. Як свідчить офіційна 
статистика, тенденції зміни такого показника як у вітчизняній промисловості загалом, так і в 
машинобудуванні за останні роки не характеризуються стійкими позитивними тенденціями 
(рис. 1).  

 
Рис. 1. Динаміка рівня рентабельності операційної діяльності промислових та 

машинобудівних підприємств в Україні за період 2007-2015 рр. 
Примітка: сформовано автором на підставі [2] 

 

Разом з тим, позитив полягає у тому, що рівень рентабельності операційної діяльності 
у вітчизняному машинобудуванні станом на кінець 2015 р. є у 2 рази вищим, аніж у 
металургійному виробництві (ще донедавна у 2008 р. ситуація була кардинально іншою та 
рівень рентабельності операційної діяльності у машинобудуванні був в 1,79 рази меншим за 
рівень рентабельності металургії).  Такі ж самі позитивні висновки можна зробити, 
порівнюючи рівень рентабельності операційної діяльності у машинобудуванні із рівнем 
рентабельності переробної промисловості загалом (переважання в 1,79 рази), із рівнем 
рентабельності виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (переважання 
в 1,06 рази) та із рівнем рентабельності усієї промисловості (переважання в 1,53 рази). 
Водночас, як і раніше, протилежне явище можна спостерігати, порівнюючи рівень 
рентабельності операційної діяльності машинобудування із добувною промисловістю 
(зменшення у 2,85 рази), із текстильним виробництвом, виробництвом одягу, шкіри та 
виробів зі шкіри (зменшення у 2,08 рази), із виготовленням виробів із деревини, паперу та 
поліграфічною діяльністю (зменшення в 1,83 рази), а також виробництвом коксу і продуктів 
нафтопереробки (зменшення в 2,1 рази). Безумовно, така статистична інформація не 
ілюструє ґрунтовних позитивних зрушень у вітчизняній економіці, адже відомо, що 
машинобудування в економічно розвинутих країнах світу, з одного боку, є найважливішою 
сферою промисловості, а з іншого –  один із найприбутковіших сегментів бізнес-середовища.   

Іншим комплексним результуючим показником ефективності використання 
підприємствами соціально-економічних важелів забезпечення свого полівекторного розвитку 
можна вважати індикатор частки збиткових суб’єктів підприємницької діяльності у їхній 
загальній кількості. Як ілюструє рис. 2, як у вітчизняному машинобудуванні, так і у 
промисловості загалом ситуація щодо цього параметру також не є позитивною, адже за 
період 2007-2015 рр. середня частка збиткових підприємств промисловості становила 
37,58%, а машинобудування – 35,09%. Особливо невтішним є стан цих показників у 2015р. 
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Рис. 2. Динаміка частки збиткових промислових та машинобудівних підприємств в 

Україні у їхній загальній кількості за період 2007-2015 рр. 
Примітка: сформовано автором на підставі [2] 
 

Окрім того, не слід забувати і про те, що за останні роки практично завжди загальні 
чисті збитки як у промисловості України, так і у машинобудуванні переважали загальні чисті 
прибутки. Як приклад, у 2014 р. фінансовий результат до оподаткування у промисловості 
загалом становив -166414,0 млн. грн., а у машинобудуванні – -20501,5 млн. грн., у той час як 
на 63,3% прибуткових промислових підприємств припало лише 76253,3 млн. грн. прибутку 
(у машинобудуванні при частці прибуткових суб’єктів господарювання 64,7% їхній 
загальний прибуток становив 9841,6 млн. грн.).  

Таким чином, на підставі вищезазначеного можна зробити два узагальнених висновки. 
По-перше, слід констатувати низький рівень ефективності формування і використання 
соціально-економічних важелів забезпечення полівекторного розвитку підприємств, адже 
очевидно, що більшою чи меншою мірою все ж будь-які ініціативи підприємств у цій сфері 
мають на меті отримання прибутку (зрозуміло, ще слід брати до уваги і зовнішні чинники, 
які також впливають на рівень прибутковості діяльності, водночас очевидно і те, що свій 
«внесок» у прибутковість чи збитковість робить і використання тих чи інших соціально-
економічних важелів забезпечення полівекторного розвитку). По-друге, не надто сприятливі 
значення діагностованих фінансових показників суттєво обмежують й ускладнюють 
подальші ініціативи у напрямку впровадження нових чи удосконалення існуючих таких 
соціально-економічних важелів, адже в умовах обмеженості зовнішнього фінансування 
різних проектів (насамперед, суттєвого підвищення вартості кредитних ресурсів) вітчизняні 
підприємства повинні більшою мірою орієнтуватись на внутрішні джерела фінансування 
управлінських рішень у цій сфері (впровадження інновацій, підвищення компетентності 
працівників, розвиток корпоративної культури, залучення інвестицій тощо). 

Для одержання більш детальної інформації щодо вдосконалення соціально-
економічних важелів забезпечення полівекторного розвитку промислових підприємств в 
Україні з позиції фінансових аспектів, автором було проведене опитування керівників і 
фахівців вітчизняних промислових підприємств Західного регіону України з використанням 
методу анкетування.  

Одне із запитань, що було адресоване респондентам, пов’язане із одержанням 
інформації щодо заходів, які планують реалізувати вітчизняні промислові підприємства на 
найближчі 2 роки (включно із роком проведення опитування) з метою покращення своєї 
виробничо-господарської діяльності. Основна ідея запитання полягала в ідентифікуванні 
основних соціально-економічних важелів, які у найближчій перспективі будуть актуальними 
у промисловості України.  

Результати досліджень свідчать про те, що за останній період часу вітчизняні 
підприємства суттєво обмежили витрати на різні управлінські заходи, пов’язані як з 
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поточною операційною діяльністю, так і закінчуючи інвестиційними проектами, що 
неминуче призводить також до економії коштів на вдосконалення соціально-економічних 
важелів забезпечення свого полівекторного розвитку. Як ілюструє рис. 3, економія фінансів 
ресурсів, обмеження інвестиційних ресурсів, а також оптимізування оплати праці 
працівників є найбільш поширеними заходами на вітчизняних промислових підприємствах 
на найближчі роки, що не може сприяти вдосконаленню соціально-економічних важелів 
забезпечення полівекторного розвитку.  

 
Рис. 3. Заходи, що планують реалізувати вітчизняні промислові підприємства на 

найближчі 2 роки (включно із роком проведення опитування) з метою покращення 
виробничо-господарської діяльності 

Примітка: сформовано автором за результатами експертного опитування 
 

Понад 70% респондентів вказали на проведення заходів з економії у відповідь на стан 
бізнес-середовища. Такі пріоритети відсувають далеко позад заходи, спрямовані на розвиток. 
Наприклад, впровадження інноваційних технологій управління планують реалізувати лише 
2,08% респондентів, удосконалити корпоративну культуру – 5,42%, розвинути навчальні 
програми для персоналу – 6,67% тощо. Навіть технологічну базу виробництва у найближчі 
роки очікують удосконалити тільки 15,00% вітчизняних промислових підприємств. 

Особливо негативним з рис. 3 можна назвати суттєве обмеження у вітчизняній 
промисловості у найближчі роки інвестиційних рішень, що неминуче негативно вплине на 
оновлення виробничих потужностей. Слід зауважити і те, що незначний відсоток суб’єктів 
підприємницької діяльності планує активні ринкові дії на найближчі роки, як от пошук 
нових ринків збуту (лише 35,83%), удосконалення цінової політики (29,58%), покращення 
товарного асортименту (26,25%), розвиток збутової політики (21,67%), удосконалення 
маркетингу (16,25%) тощо. 

Таким чином, за результатами проведеного дослідження доцільно сформувати 
узагальнений висновок про несприятливість на сучасному етапі вдосконалення соціально-
економічних важелів забезпечення полівекторного розвитку промислових підприємств в 
Україні з позиції фінансових аспектів. Відтак, вирішення цих проблем як на рівні держави 
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загалом, так і на рівні суб’єктів підприємницької діяльності – важлива передумова 
підвищення ефективності ведення бізнесу в Україні. 
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Стаття присвячена питанню необхідності проведення маркетингових досліджень додаткових послуг 
в місцях їх надання з метою виявлення постійно зростаючих потреб пасажирів та проблем функціонування 
послуг. Проведені маркетингові дослідження дозволили виявити потенційний попит на нові послуги та 
визначити задоволеність пасажирів якістю існуючих додаткових послуг. 

Ключові слова: маркетингові дослідження, додаткова послуга, пасажир, потреба, попит. 
 

Функціонування додаткових послуг відбувається в місцях їх надання, тобто на 
підприємствах, структурних підрозділах, які надають такі послуги. Для виявлення проблем 
функціонування додаткових послуг та підвищення їх ефективності необхідне систематичне 
проведення маркетингових досліджень. 

Питанню маркетингових досліджень на залізничному транспорті присвячені роботи 
таких сучасних науковців, як: Мельник Т.С., Христофор О.В. [1], Муленко О.В., Віхрева 
Н.А. [2], Наумова О.Е. [3], Вертель В.В. [4] та ін. Але питанню виділення категорій 
споживачів послуг та систематичному проведенню маркетингових досліджень саме 
додаткових послуг в місцях їх надання приділено недостатньо уваги.  

Першоджерелами інформації маркетингових досліджень є результати соціологічних 
досліджень (анкетування, опитування, тощо). Соціологічні дослідження проводяться в 
місцях надання додаткових послуг та дозволяють: виявити прихильність споживачів до 
окремих категорій послуг, виявити послуги, якими не задоволені споживачі, виявити 
потенційний попит на нові послуги у зв’язку з постійно зростаючими потребами споживачів 
[3, 5]. 

Для більш ретельного дослідження доцільно поділити потік споживачів на певні 
категорії, а саме: 

1. Постійні споживачі – характеризуються систематичним та постійним 
користуванням додатковими послугами. Саме для цієї категорії створюються бонусні 
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програми, програми лояльності для постійних клієнтів, які стимулюють користування 
послугами в майбутньому. 

2. Випадкові споживачі – характер користування послугами таких споживачів 
стихійний, не систематичний, його не можна передбачити. Але ця категорія споживачів теж 
займає вагоме місце в позитивному фінансовому результаті від додаткових послуг. Для цих 
споживачів має велике значення перше враження від обслуговування, від користування 
послугою, бо воно формує враження від послуги в цілому. Таким чином, споживач формує 
особисте ставлення для користування додатковими послугами в майбутньому.   

3. Потенційні споживачі – такі споживачі знають про існування додаткових послуг на 
залізничному транспорті, мають своє ставлення до них через враження інших користувачів, і 
можливо колись скористуються ними. Для таких споживачів важливим є враження від 
послуги інших споживачів, бо саме від нього залежить, чи скористується в майбутньому 
споживач послугою чи віддасть перевагу іншим видам транспорту. 

Послуги залізничних пасажирських перевезень відрізняються від інших послуг тим, 
що обслуговують велику кількість пасажирів із високим ступенем залучення їх у сервісний 
процес. Стандарти обслуговування на українських залізницях іноді відсутні, або є 
виробничими за своєю суттю. Розроблення нормативних документів для регулювання якості 
додаткових послуг є нагальним завданням залізниць. 

З огляду на це, маркетингові дослідження для оцінки ефективності асортименту 
додаткових послуг займають значне місце. Проведене опитування фахівців, залучених в 
процес надання додаткових послуг, а саме працівників довідкового бюро, камери схову, 
сервісного центру (тих, що безпосередньо контактують з пасажирами) сприяло формуванню 
анкети та дозволило розробити  план маркетингових досліджень. 

План доцільно розпочати з формування проблем існування  додаткових послуг: 
1. Зниження кількості пасажирів, що скористалися додатковими послугами. 
2. Зниження доходів від додаткових послуг. 
3. Нерівномірність попиту. 
4. Формування оптимального асортименту додаткових послуг. 
У зв’язку з виявленими проблемами існування додаткових послуг була сформована 

мета проведення маркетингових досліджень:  
1. Виявлення вікової групи споживачів додаткових послуг. 
2. Виявлення задоволеності якістю існуючих додаткових послуг. 
3. Виявлення потенційного попиту на нові послуги. 
 Для маркетингових досліджень додаткових послуг на залізничному транспорті 

найбільше підходить такий метод, як анкетування, тобто опитування пасажирів в місцях 
надання послуг. 

Тому для нашого маркетингового дослідження було проведене опитування 
респондентів на вокзалах та станціях міста Харкова, яке тривало 7 днів з 10.00 до 17.00. За 
цей час було опитано 1000 респондентів за допомогою анкети, наведеної нижче. 

 

АНКЕТА 
1. Зазначте свій вік  ___________. 
2. Зазначте, якою додатковою послугою ви скористалися останнього часу? (одну або 

декілька) _______________________________. 
3. Оцініть за 3-бальною шкалою характеристики персоналу, який надавав додаткову 

послугу  (1 – погано; 2 – задовільно; 3 – відмінно): 
- ввічливість при спілкуванні                          1                     2                     3 
- оперативність обслуговування                      1                     2                     3 
- уважність до прохань (індивідуальний  
підхід до кожного пасажира)                           1                     2                     3 
4. Оцініть якість наданої послуги за 10-бальною шкалою (1 – дуже низька; 10 – дуже 

висока) (якщо послуг декілька, необхідно оцінити кожну послуг): 1  2   3   4  5  6  7  8  9  10 
5. Чи задоволенні Ви в цілому наданням послуги? 
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6.  Яку б нову додаткову послугу Ви запропонували для впровадження в 
майбутньому? _______________________________________________. 

Опитування або анкетування пасажирів необхідно здійснювати регулярно з метою 
виявлення поточних проблем та вимог пасажирів до додаткових послуг, а також для того, 
щоб своєчасно запропонувати новий комплекс послуг та отримати від нього додаткову 
прибутковість, а також сформувати оптимальний асортимент послуг [1, 3]. 

Таким чином, за допомогою проведених маркетингових досліджень були отримані 
наступні результати та висновки: 

1. Вікові групи розподілилися наступним чином: 
а) 18 – 25 років –  450 чол. – 45,0% 
б) 26 – 40 років – 320 чол. – 32,0%. 
в) 41 – 60 років – 230 чол. – 23,0%. 
2. З усіх послуг, якими скористалися опитані респонденти можна виділити 5 

найпопулярніших: 
а) послуги довідкового бюро – 20%. 
б) побутові послуги (зокрема, туалет) – 15%. 
в) паркування – 10%. 
г) послуги камери схову – 10%. 
д) послуги кафе (чай, кава) – 9%. 
Крім того, необхідно відзначити, що дослідження показало: 
а) послугами копіювального центру – скористалися респонденти віком 18-25 років. 
б) послугами довідкового бюро – респонденти віком 41-60 років. 
в) послугами сервісного центру – респонденти віком 26-40 років. 
3. Інтегрована оцінка роботи  персоналу при наданні послуги дала такі результати: а) 

65% - дали оцінку задовільно; б) 30% - дали оцінку відмінно;      в)  5% - дали оцінку погано. 
4. Оцінка якості наданих послуг показала, що пасажири незадоволені якістю послуг. 

10 балів за якість отримало дуже мало послуг. Основна кількість послуг з точки зору 
пасажира мають якість нижче середньої. 

5. В цілому більшість пасажирів – 70% залишилися задоволенні наданням послуги, 
20% - незадоволені, 10% - не визначилися зі ставленням.  

6. Серед запропонованих пасажирами нових послуг переважає послуга «Зустріч 
гостя» - 1%. Необхідно відзначити, що респонденти віком 18-25 років із задоволенням 
пропонували свої варіанти нових послуг, натомість респонденти віком 41-60 років – 
задоволені існуючим асортиментом і вважають, що нових послуг не треба.  

Таким чином, можна відзначити, що мета маркетингового дослідження була 
досягнута повністю.  

Проблема підвищення ефективності додаткових послуг підприємства вельми 
актуальна саме зараз, коли залізничний транспорт почав втрачати лідируючи позиції в 
обслуговуванні пасажирів. Саме тому автором були проведені маркетингові дослідження 
існуючих додаткових послуг та визначений рівень їх якості на основі оцінок пасажирів. Було 
проведене анкетування пасажирів, що користуються послугами з метою виявлення гострих 
проблем в обслуговуванні та якості послуг. Проведені маркетингові дослідження виявили 
потенційний попит на нову послугу, таку як «Зустріч гостя (Зустріч іноземного гостя)», 
розробка якої буде проведена в наступних дослідженнях. 
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The article describes the evolution of financial engineering as a scientific theory. Regarding the time of the 
birth and development of financial engineering, in the article, there are considered forces of development, internal and 
external factors of forward influence. The purpose of the article is to provide an objective assessment of the place of 
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corporate financial engineering with current problems is also worth attention. The author proved the necessity of 
development of a financial engineering at enterprises in the real sector of economy.   
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У статті описаний процес еволюції фінансового інжинірингу як наукової теорії. Беручи до уваги 
період зародження і розвитку фінансової інженерії у статті детально розглянуті рушійні сили становлення 
фінансового інжинірингу, як теорії так і практичної діяльності та перелічені ендогенні й екзогенні фактори 
його подальшого розвитку. Метою статті є визначення джерел виникнення теорії фінансового інжинірингу, її 
місця в розвитку системи фінансового менеджменту  та сфері використання фінансових технологій 
управління. У статті також приділено увагу особливостям фінансового інжинірингу в корпоративному 
секторі і актуалізовано напрям фінансової інженерії на підприємствах реального сектору економіки. 

Ключові слова: реальний сектор економіки, фінансові інновації, цінні папери, деривативи, 
диверсифікація ризику. 

 

У кризовому сьогоденні особливого значення набувають питання розвитку та 
ефективної діяльності реального сектора економіки України, що знаходиться під впливом 
численних макроекономічних та мікроекономічних факторів, а саме: рівень розвитку 
продуктивних сил; науково-технологічний прогрес; грошово-кредитна, бюджетна і 
податкова політика держави; інвестиційний клімат в країні; рівень світових цін та їх 
комбінування; стан платіжного балансу країни, стан основних фондів виробничих 
підприємств, конкурентний потенціал продукції, прибутковість бізнесу та якість фінансового 
менеджменту. В умовах нестачі інвестиційних ресурсів перед підприємствами 
корпоративного сектору України постає проблема створення адекватного механізму 
формування стратегічного потенціалу, управління ефективністю використання наявних 
можливостей і залучення додаткових ресурсів ззовні. Розв’язання даної проблеми на 
сучасному етапі розвитку і функціонування підприємств вітчизняні науковці та практики-
менеджери розглядають в площині впровадження зарубіжних прогресивних технологій, в 
тому числі управлінських, зокрема інноваційної концепції фінансового інжинірингу.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання генезису теорії фінансового 
інжинірингу та його основні концепції досліджували вітчизняні та зарубіжні науковці, такі 
як І.А.Дарушин, Л.Галіц, Ю.В. Ершов, Б. Карабанов, Ю.Л. Капелинський, П.Кудре, 
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Д.Ф.Маршал, Т.Бедер, С.Маршал, С.Нефтсі,М.Міллер, Дж.Р. Сільбер, Дж.В.Хорн та інші. 
Проте, основну систему поглядів та вихідні положення фінансового інжинірингу сформовано 
в сфері управління цінними паперами підприємства. Проблеми використання фінансових 
технологій в управлінні бізнес-процесами підприємства у науковій літературі досліджено 
лише в загальних підходах.  

Мета статті – дослідити генезис теорії фінансового інжинірингу, надати об’єктивну 
оцінку місця фінансового інжинірингу у системі фінансового менеджменту вітчизняних 
підприємств та описати сфери використання фінансових технологій в їх поточній діяльності. 

Результати дослідження. Фінансовий інжиніринг може трактуватися в широкому 
сенсі як сучасний формат впровадження інноваційних фінансових технологій. Фінансова 
технологія як системне поєднання засобів впливу на об’єкт управління базується на теорії 
фінансів, і структурується по фінансових продуктах і фінансових процесах, кількісних 
методах оцінки результативності їх використання і здійснення, відповідно.[1] Мотивацією 
фінансового інжинірингу на мікроекономічному рівні є отримання додаткового прибутку від 
новацій, спрямованих на розвиток підприємства та суспільства в цілому. На 
макроекономічному рівні роль фінансового інжинірингу розглядається через інноваційний 
інструментарій розподілу обмежених економічних ресурсів, що посідає центральне місце в 
завданнях управління функціонуванням будь-якої економічної системи. 

Джерелом виникнення фінансового інжинірингу як наукового напряму та практичної 
діяльності є процеси інноваційного розвитку практично всіх сфер економічної професійної 
діяльності, в тому числі і фінансового спрямування. Змінюються форми та методи 
фінансового забезпечення діяльності суб’єктів господарювання, інструменти його 
здійснення, ускладнюються методики обґрунтування їх вибору. Реконструкція моделей 
прийняття рішень в умовах інноваційного вдосконалення  бізнес-процесів потребує 
формування нової методологічної бази управління, яка не повністю забезпечується такими 
модельними конструкціями управління як, наприклад, управління за цілями (MBO-
management by objectives) та за диверсифікацією рішень (Diversification), на основі теорії 
бюджетування з нульовою базою, функціонально-вартісного аналізу (Value engineering), 
аналізу вартісного ланцюга (Value chain analysis), за методом  швидкої реакції на зміну 
середовища (One-minute management) і т.д. Оптимізація розмірів підприємства (Downsizing), 
комп’ютеризація існуючих процесів управління замовленнями і обслуговуванням клієнтів 
(Client-server computing), бенчмаркінг (Benchmarking), впровадження систем управління 
якістю (TQM) і є ознакою інноваційного перетворення організаційно-економічного 
механізму господарювання. 

До 1750 року фінансова діяльність була сконцентрована серед спеціалізованих 
підприємницьких одиниць, в яких зосереджувались процеси кредитування, страхування, 
інвестування та фінансового забезпечення інвестицій, в тому числі і у сфері торгівлі. З цього 
періоду і майже до 1970 року, розвиток спеціалізованих фінансових утворень відбувався 
еволюційно за класичними канонами – тобто під впливом ендогенних та екзогенних факторів 
. Проте, протягом останніх  чотирьох десятиліть, проявились високі темпи інноваційного 
вдосконалення управління фінансовою діяльністю на всіх рівнях господарювання, які були 
обумовлені впливом таких об’єктивних явищ в економічному розвитку суспільства, як: 
мінливість цін, глобалізація ринків, податкові асиметрії, науково-технологічний прогрес, в 
тому числі у сфері фінансів, зміни в законодавчій базі регулювання цих процесів, 
загострення конкуренції, зростання вартості інформації а також впливом 
внутрішньофірмових факторів, таких як: потреба в ліквідності, несхильність субєктів 
підприємницької діяльності до ризику, ускладнення агентських відносин та методів 
кількісної оцінки результатів господарювання, несинхронні об’єктивним трендам розвитку 
якості професійні характеристики функціонального персоналу, тощо.[7], [9], [10] 

Зародження теорії фінансового інжинірингу генеровано оновленням змісту 
практичної економічної діяльності, інституціонального середовища,  методичних 
формалізацій інструментарію управління, в наслідок зміни технологічних укладів на основі:  
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науково-технологічного прогресу, глобалізації відносин і процесів, в тому числі 
економічних, формування об’єктивних тенденцій щодо дерегуляції в управлінні на всіх 
рівнях; виділення ризик-менеджменту як окремого формату функціонального управління, в 
тому числі у посередництві ризику і т.д. 

Тобто сформована до 1970 року традиційна спеціалізація фінансистів кардинально 
змінювалась через збільшення джерел і характеру ризик-загроз і ускладнення критеріїв 
результативності їх діяльності.  

Технологічний прогрес у сфері управління діяльністю на ринках капіталу, 
обґрунтування фінансових рішень стратегічного і оперативного характеру по напрямах та 
інструментах фінансового впливу на бізнес-процеси на основі складних економіко-
математичних формалізацій створив базис нового наукового масиву знань – фінансовий 
інжиніринг.  

Глобалізація  відносин і процесів на основі нових технологій комунікацій і організації 
інформаційних потоків, в тому числі і транскордонного характеру, обумовила виникнення 
нових вимог і критеріїв успішності діяльності на ринку капіталу. Змінився навіть зміст 
процедур взаємодії з контрагентами, в тому числі з посередництва. Разом із тим, коло 
учасників ринкових фінансових відносин розширювались. Повноважними «гравцями»  стали 
державні установи, нові фінансові інститути, а саме: пайові інвестиційні фонди та інші 
складові парабанківської системи. 

Практика дерегуляції процентної ставки та введення індикативного курсу валют стала 
третьою рушійною силою у розвитку теорії та практики фінансового інжинірингу. У 1971 
році Бреттон-Вудська система, що наприкінці Другої світової війни забезпечувала підтримку 
стабільних валютних курсів, була зруйнована. Це супроводжувалося різким посиленням 
волатильності обмінних курсів. В цей період у Канаді та Німеччині було прийнято рішення 
про  дерегулювання процентної ставки. Пізніше, з 1979 року, в США через потужні 
інфляційні процеси встановлюється вільний механізм використання короткострокових 
процентних ставок. Поступово фінансові установи починають налаштовуватись на ринкові 
ціни і вільний механізм їх формування. За умов ослаблення важелів в регулюванні ринків, 
дерегуляція стала вихідним фактором стратегічного управління економічними системами в 
провідних країнах світу. Валютні курси, процентні ставки, кон`юктура фондових і товарних 
ринків зазнали безпрецедентної волатильності внаслідок глобалізації та прийнятої 
дерегуляції цих процесів. 

Стрімкий розвиток діяльності фінансових установ за нових умов виокремив як 
керовану субстанцію «посередництво ризику» у відносинах між економічними суб’єктами 
при формуванні та розподілі капіталу. Відтак, глобалізація і  сучасні фінансові технології 
спростили процес управління ризиками по розповсюджених продуктах фінансового ринку. 
Фінансові компанії розпочали створення нових фінансових інструментів, обертання яких 
спричиняло виникнення нових потенційних втрат і загроз, актуалізацію оновлення 
методичної бази ризик-менеджменту. 

Термін «фінансовий інжиніринг» вперше з’явився у фінансовій та науковій літературі 
наприкінці 1980-х років, коли потужність розвитку та функціонування ринків похідних 
фінансових інструментів  стабілізувалась та зазнала масового запровадження різноманітних 
інновацій. 

 Фінансова інженерія, що передбачала діяльність по комбінуванню фінансових 
продуктів, реконструкцію наявних сукупностей фінансових інструментів на ринку облігацій, 
іпотечного ринку, ринках капіталу та валют, товарному та кредитному ринках, виокремилась 
в самостійний напрям прикладної наукової діяльності і сучасну сферу практичної діяльності. 

Одне із перших визначень поняття фінансового інжинірингу в науковій літературі 
було запропоновано Джоном Фінерті,[10], який визначив, фінансову інженерію як діяльність, 
що включає в себе проектування, розробку та реалізацію інноваційних фінансових 
інструментів та процесів, а також  творчий пошук нових підходів до вирішення проблем в 
сфері фінансів. Під інноваціями Дж.Фінерті вбачав зміну наявного уявлення та мислення 
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щодо нового способу використання відомих технологій. Саме робота Джона Фіннерті 
«Фінансовий інжиніринг у корпоративних фінансах:огляд»  вважається основоположною у 
формуванні фундаментальних засад теорії фінансової інженерії. Починаючи з 1988 року, 
коли Джон Фіннерті опублікував повний перелік найбільш успішних фінансових інновацій ( 
більш відомий як «список Фіннерті»), розвиток теорії та практики фінансової інженерії 
набув чітких ознак. Основною ознакою фундаментальної наукової школи Джона Фінерті був 
перелік основного інструментарію та чітке усвідомлення сутності використання фінансового 
інжинірингу.  

Трансформацій та подальшого розвитку фундаментальна теорія зазнала з появою 
нового професійного інституту у сфері регулювання фінансовою діяльністю. У 1991 році в 
США створюється Асоціація Фінансових інженерів, завдяки чому розвиток фінансових 
технологій та сама інженерія в професійній сфері визнається як об’єктивний процес. На 
розвиток постулатів школи Фіннерті розробляються та впроваджуються фінансові 
інноваційні продукти для масового та індивідуального практичного використання, наукового 
осмислення, для процесу збору, оновлення, систематизації і аналізу фактів, що синтезується 
в нові знання фундаментального характеру. Крім того у більшості вищих навчальних 
закладах США в цей період вводять дисципліну «фінансовий інжиніринг».  

В 1998 році вперше авторами Джоном Маршалом та Вікулою Бансаллом успішно 
формалізовані та викладені теорія фінансового інжинірингу, основні гіпотези та методики 
діяльності фінансових інженерів, які опубліковані у вигляді підручника «Фінансова 
інженерія»[7]. Основними ознаками цієї наукової школи фінансового інжинірингу порівняно 
з попередником стали: детальний опис інструментарію з практичної точки зору та наведення 
алгоритмів розрахунку ефективності застосування цих інструментів та технологій. Подальші 
трансформації у теорії фінансового інжинірингу  мають місце з плином часу та змінами 
макро- та мікро середовища, що засвідчено у численних наукових розробках вітчизняних та 
зарубіжних науковців, а саме:  у дослідженнях Абакуменко О.В, Галіцина Л, Дарушина І.А,  
Міллера М.,  Сільбера Дж.Р., Хорна Дж.В.. 

Мертон Міллер вважає, що визначальними факторами розвитку фінансових інновацій 
на теренах сучасної міжнародної економіки та окремих економічних систем - є податки та 
регулятивні обмеження. В своїх працях науковець вбачає в фінансових інноваціях - 
удосконалення фінансових продуктів як адаптацію до непередбачуваних коливань в 
економіці, в тому числі в сфері оподаткування та регулятивних обмежень.  

Сфера фінансового інжинірингу не обмежується лише інституційними та 
корпоративними впровадженнями. Найбільш вдалі інноваційні рішення за останні роки  були 
пов’язані з роздрібною торгівлею і сферою послуг. 

Фінансова інженерія в комерційних та інвестиційних банках наповнює операційну 
діяльність з корпоративними клієнтами. Причому, пошук фінансових рішень розглядається 
банківськими фінансовими інженерами як складова власної інвестиційної діяльності. 

З точки зору практиків фінансова інженерія має охоплювати багато напрямів 
діяльності: це фінанси акціонерних компаній, торгівля, управління довгостроковими та 
короткостроковими грошовими вкладеннями, ризиками тощо. [7] 

В сфері корпоративних фінансів фінансова інженерія розглядається як професійна 
діяльність зі створення нових інструментів захисту капіталу. В корпоративному 
секторі зарубіжних країн широко застосовуються технології фінансового інжинірингу, а саме: в 
управлінні процесами зростання вартості компаній та ризиками (процентом як винагородою за 
ризик, та ліквідністю в процесах розподілу ризиків), а також в управлінні процесами злиття і 
поглинання корпорацій, використання похідних фінансових інструментів фондового ринку тощо. 
Тобто технології фінансового інжинірингу та модифікований інструментарій практично застосовувались 
не тільки при роботі на фінансових ринках, а і в інших напрямах діяльності в реальному секторі 
економіки.  

Історія формування та розвиток фінансового інжинірингу походить від окремих, 
навіть разових, інноваційних фінансових продуктів, які спочатку створюються 



 73

спеціалізованими фінансовими інститутами для задоволення потреб найбільших емітентів й 
інвесторів. Фінансові продукти формуються та модифікуються у такий спосіб, що набувають 
визнання і поширення масштабу застосування і стають доступними учасникам ринку з 
меншими інвестиційними можливостями і потребами в капіталі, ніж корпоративні. 

Ретроспективний аналіз джерел в фінансовій літературі виокремлює три суттєві 
історичні згадки про зародження фінансових інструментів. Відтак, перша угода, яку можна 
вважати інноваційною для свого часу, відбулась у VII столітті до н.е. між древньогрецьким 
мислитилем Фалесом та власниками масляних пресів в Мілетті стосовно внесення завдатку 
за майбутній врожай оливок. Вищезазначена угода була прибутковою для філософа та мала 
схожі риси з опціоном. Друга згадка стверджує появу опціонів для торгівлі квітами у 
Голандії в XVIII столітті. В той самий період в місті Осака в 1710 році на рисовій біржі були 
введені купони, які закладалися під майбутній врожай. Історія сучасної фьючесної, 
опціонної, форвардної торгівлі почалась на початку XIX століття в Середньому Заході США 
та була пов’язана з розвитком комерційної діяльності, в тому числі торгівлею зерном в 
Чикаго.[11] 

В Україні поступово вводяться в законодавчу та нормативно-правову бази 
термінологія та методологія використання фінансових інструментів. До оновлення положень 
в Господарському кодексі та Законах України, серед науковців, фінансових та юридичних 
спеціалістах поширювалися суперечки стосовно віднесення опціону до складу фінансових 
інструментів та цінних паперів взагалі. 

Ефективне застосування новітніх фінансових технологій на вітчизняних підприємствах є 
синхронним процесом відносно процесів створення відповідної законодавчої бази, формування 
ціннісно орієнтованого економічного управління бізнесом на основі глибокої автоматизації 
управлінських функцій, створення ризик-менеджменту тощо. Як допомогу цим 
перетворенням можна розглядати розвиток фінансової логістики в ланцюгу з відомими 
зарубіжними ТНК. Саме ними вже широко використовуються  сформовані теоретичні 
підходи і практичні надбання щодо управління вартістю капіталу.  

Розглянувши світову практику становлення, впровадження та розвитку фінансового 
інжинірингу, нестабільне правове поле української економіки можна вважати благодатним 
підґрунтям для розвитку інноваційних фінансових продуктів. 

Висновки: Отже, зародження теорії фінансового інжинірингу стало результатом 
оновлення змісту практичної економічної діяльності інституціонального середовища. 
Становлення фінансового інжинірингу як наукової теорії відбувалась еволюційно під 
впливом ендогенних та екзогенних факторів. Починаючи з 1750 року процеси інноваційного 
розвитку практично всіх сфер економічної діяльності, в тому числі і фінансової, обумовили 
стрімкий розвиток нової самостійної фінансової теорії – фінансовий інжиніринг. Продуктам 
фінансової інженерії виділено центральне місце в практичному інструментарії фінансового 
менеджменту. Використання основ  фінансової інженерії поширюється в інституційній, 
корпоративній, банківській діяльності, в торгівлі та сфері послуг. Міжнародний досвід 
свідчить, що економічне зростання та забезпечення оптимальних умов для розвитку 
реального сектору економіки пов’язано з успішним використанням інноваційних фінансових 
продуктів або ефективною модифікацією існуючих фінансових інструментів. 
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A comparative analysis of the motor transport sector in Poland and Ukraine was conducted, 
common and different features were identified and the decision on introducing the positive Polish 
experience in development of Ukraine’s economy was made [1]. 

The analysis of methods for evaluation of the investment attractiveness level was performed. 
It is noted that a slow turnover of investment resources is observed, which indicates a lack of 
attention to the investment process both on the part of the state and individual enterprises. Since the 
effectiveness of policy measures in Poland has been proved by positive trends and changes, the 
Polish experience is of practical interest for Ukraine — both for the state authorities and concerning 
its further integration into the European space.  

It is this fact that determined the need to create an effective methodological framework for 
managing MTE IA intended for operative qualitative impact regarding optimization of the 
functioning of individual enterprises, which in the future will allow forming the investment 
attractive sector and draw attention of investors to Ukraine’s economy as a whole. 

It was determined that the legal framework contains regulatory legal acts that are not being 
enforced. The failure to fulfill state development programs suggests ineffective management of IA 
at the state level. The negative investment image of the country indicates an unfavorable investment 
climate in social, economic and political aspects. This allows making a conclusion that the lack of 
methodological instruments for managing MTE IA is caused by uncertainty in priority of building a 
hierarchical, multi-criteria management system of IA at the state and sectoral levels. 

In this connection 
- instruments of financial and economic analysis in terms of their use as a basic 

component of the technology of attracting investment funds to development of MTE were adapted; 
- it was determined that the scale for assessment of the level of enterprise economic 

security can serve as a basis for the scale that can be used for evaluating the level of MTE IA. It is 
noted that in calculations on the basis of accounting and statistical reporting of MTE, it becomes 
possible to obtain negative indicators, so it was proposed to supplement the scale for evaluating the 
level of IA with another level of MTE IA — absence of IA, which will have the following form. 

Thus, at the moment there is no single methodological approach to evaluation of IA but the 
analysis of IA of the investee implies plurality of forecast estimations and calculations, which is 
caused by both the ability to use a number of indicators and unconditional reasonableness of 

http://www.сfin.ru/�


 75

variation of these parameters, so the author proposes an alternative methodological approach to 
evaluation of MTE IA (Fig. 1) [2, 3]. 

Table 1 
The levels of enterprise investment attractiveness 

Level ІП Indicator of Level ІП 
absent ІП < 0 

low 0 – 0.29 
medium 0.3 – 0.49 

high 0.5 - 1 
 
 

 
Figure 1. The Methodological approach to evaluation of the level of MTE IA 

 

With respect to assessing the completeness of the proposed methodological approach to the 
evaluation of MTE IA, it should be mentioned: 

 despite the unreliability and inaccuracy of information, the proposed methodical approach 
to evaluating the level of MTE IA allows taking into consideration the current information on the 
system for managing MTE IA and also provides its accumulation, analysis and application in a 
corresponding information subsystem; in terms of organization it indicates the necessity of creating 
a supplementary information system of open type at the level of region; 

- the effectiveness of management of MTE IA depends on the degree of influence of 
the attracted investment funds on positivity of changes in the investee financial state; the proposed 
methodological approach allows to operatively calculate such influence;  

- the proposed methodological approach to evaluation of the level of MTE IA allows 
obtaining reliable conclusions based on reliable data; 

The adopted in the work methodological approach takes into consideration a dynamic 
character of initial indicators forming the index of MTE IA, which conditions a possibility of its 
multiple applications within the same research object.  

Based on the proposed methodological approach to the evaluation of MTE IA (Fig. 1) and 
the developed algorithm for making a management decision regarding optimization of the level of 
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MTE IA [4] the author proposes a procedure for evaluating the level of MTE IA presented in Figure 
3 [4]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2. The algorithm for evaluation of the level of MTE IA 
 

As a result of the survey with participation of five experts and processing the results of this 
survey, there were obtained weighting coefficients indicating that the greatest impact on the overall 
level of MTE IA under modern conditions is made by indicators of property status, indicators of 
evaluation of financial independence, profitability and indicators of evaluation of business activity. 
This is quite reasonable because these indicators determine the efficiency of enterprise activity. 

On the basis of the determination of weighting coefficients, it becomes possible to form a 
model for IA evaluation.  

The model for determination of the integral indicator regarding the evaluation of MTE IA 
takes the following form: 

                                             ,
1

5
j

j

jІП KІ  


                                                    (1) 

where Кj — the synthetic (intermediate) indicator of the jth component of MTE IA ; 

j  — weighting coefficient of the jth component of MTE IA; 

With regard to the obtained specific weighting coefficients for six main components of MTE 
IA, the integral index of enterprise IA has the following form: 

 
ІІП = 0,162848*КМС + 0,194772*КФН + 0,149737*КФС +  

0,154986*КЛА + 0,177391*КП + 0,160266*КДА                      (2) 
 

where КМС — coefficient of property status; 
КФН – coefficient of financial independence; 
КФС – coefficient of financial stability; 
КЛА — coefficient of assets liquidity; 
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КП — coefficient of profitability; 
КДА — coefficient of business activity. 
The given model was developed using the results of implementing the hierarchy analysis 

method with the purpose of identifying the weighting coefficients of the methodology for 
evaluation of MTE IA formed on the basis of available public information introduced as elements 
of the matrix of paired comparisons and numbers assigned to them. The elements of the matrix were 
presented as a form and submitted for the analysis to five experts, who are executives and owners of 
MTEs in Kharkiv region. 
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The article deals with the effective management of the labour activities at an enterprise. Approaches are 
considered to determination of essence of the productivity and efficiency of labour and in the modern terms, their 
influence on activity of enterprise. The basic features of these categories are reflected in the conditions of the modern 
market system, and offered approach and ways in relation to their increase. 
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Стаття присвячена дослідженню питання ефективного управління трудовою діяльностю 
підприємства. Розглянуто підходи до визначення сутності продуктивності та ефективності праці в сучасних 
умовах, їх вплив на діяльність підприємства в цілому. Висвітлено основні особливості цих категорій в умовах 
сучасної ринкової системи та запропоновано шляхи їх підвищення. 

 Ключові слова: продуктивність, ринок праці, ефективність праці, персонал 
 

Сучасні умови формування ринкових відносин, обумовлюють необхідність 
поглибленого дослідження питань управління продуктивністю праці, виявлення найбільш 
вдалих шляхів її підвищення. 

Багатогранна проблема підвищення продуктивності праці стала предметом уваги 
багатьох зарубіжних дослідників, зокрема – Д. Сінка, К.Р. Макконелла, С.Л. Брю, та ін. 
Серед українських дослідників істотний внесок належить А. Ревенко, А. Колоту, Ш.М. 
Тимош, О.А. Грішновій та іншим. 

Продуктивність праці за рекомендаціями МОП – це показник, який відображає 
ступінь ефективності використання одного конкретного фактору виробництва  – праці [1]. 
Розглянемо як досліджували поняття продуктивності праці вітчизняні та зарубіжні вчені-
економісти (табл. 1). Перелічені науковці та практики зробили вагомий внесок у дослідження 
праці та її продуктивності. Їх визначення поняття «продуктивність праці» мають спільні та 
відмінні риси. 

http://www.rusnauka.com/10_NND_2016/Economics/10_209548.doc.htm�
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Таблиця 1 
Систематизація терміна «продуктивність праці» з різних точок зору науковців 

№ Автор Зміст поняття «продуктивність праці» 

1 Грішнова О. А. 
узагальнюючий показник використання робочої сили, що, як і всі 
показники ефективності, характеризує співвідношення 
результатів праці та її витрат  

2 Мочерний С. В.  
ефективність виробничої діяльності людей у процесі створення 
матеріальних благ і послуг  

3 
Макконелл К. Р., 

Брю С. Л.  

загальний об'єм продукції, поділений на кількість втраченої на 
його виробництво праці; середній продукт праці чи виробіток 
одного працівника  

4 Сінк Д. С. 
відношення кількості продукції, виробленої системою за даний 
період часу, до кількості ресурсів, спожитих для створення цієї 
продукції за той же період часу  

5 Равенко А. 
відношення результатів економічної діяльності країни у вигляді 
ВВП до чисельності всього зайнятого населення  

*Складено автором на підставі джерел: [2, с. 361], [3, с. 118], [4, с. 928], [5, с. 32], [6, с. 29]. 
 

У наукових доробках Грішнової О. А., Мочерного С. В., Макконелла К. Р., Брю С. Л., 
Тимоша І. М. дане поняття ототожнене із «ефективністю» і вимірюється кількістю продукції 
чи послуг, вироблених працівником за одиницю часу, або кількістю робочого часу 
затраченого на виробництво продукції чи надання послуг.  

Дещо інше уявлення про зміст категорії «продуктивність праці» висловлює західний 
вчений Д. С. Сінк. Замість поняття «ефективність» він застосовує поняття 
«результативність», загалом, із цим можна погодитися. Проте, не завжди обсяги випуску 
продукції можна ототожнювати з результатом (ефектом) діяльності підприємства, 
важливішим фактором впливу, іноді, може бути асортимент продукції, його широта та 
швидке оновлення. У підходах даного автора не вистачає пояснень, чому він відводить 
продуктивності роль основного інструменту у забезпеченні високої результативності 
організаційної системи. 

Зняти існуючі суперечності у трактуванні поняття «продуктивність праці» допомагає 
аналіз визначення у широкому та вузькому сенсі. Так, Равенко А. розглядає продуктивність 
праці на макрорівні – у широкому сенсі – як характеристику результативності суспільства. 

Ряд економістів ототожнюють поняття ефективності і продуктивності праці. Так, В. 
П. Ткаченко відзначає, що продуктивність праці виражає результативність, ефективність 
праці. А. Г. Грязнова також ототожнює поняття ефективність живої конкретної праці і її 
продуктивність. Г. Н. Черкасов вважає, що між поняттями ефективність і продуктивність 
праці існують відмінності. Він відзначає, що поняття продуктивності праці вужче 
ефективності праці, а також «продуктивність робочого» визначається помноженням 
показників інтенсивності та ефективності праці. Проте багато вчених-економістів вважають, 
що поняття ефективності праці ширше продуктивності. Так, Л. А. Костін відзначає, що 
поняття ефективності праці визначається не тільки економічними, але й соціально-
політичними результатами [7, с. 10]. 

Отже, ефективність праці – це результативність, яка визначається як відношенням 
обсягу товарів або послуг, що вироблені або реалізовані, до кількості витраченої на їх 
виробництво праці. Як бачимо, продуктивність та ефективність праці знаходяться в тісному 
взаємозв’язку, що повинно враховуватися при обґрунтуванні чинників зростання 
продуктивності праці не дивлячись на те, що дані дефініції не повністю ідентичні у 
визначеннях. 

Продуктивність праці слід розглядати як головний визначальний чинник 
економічного зростання, збільшення заробітної плати, забезпечення 
конкурентоспроможності вітчизняних товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках, 
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високого рівня життя людей, що у свою чергу, вимагає обліку даних чинників, які впливають 
на саму продуктивність [7, с. 12]. 

Важливою особливістю показника продуктивності праці є його динамічність. Але 
важливо враховувати, що впив одних чинників сприяє підвищенню продуктивності праці 
персоналу, а вплив інших – її зниженню. Крім цього, на рівень і динаміку продуктивності 
праці впливають також умови. В яких відбувається процес праці, об’єктивні або суб’єктивні 
причини, які можуть підсилювати дію того чи іншого чинника, або, навпаки, послаблювати 
його [8, с. 104]. 

У «Сучасному економічному словнику» під «чинником» розуміється один з основних 
ресурсів виробничої діяльності підприємства, і економіки в цілому (земля, праця, капітал, 
підприємство); рушійна сила економічних, виробничих процесів, що впливають на результат 
виробничої, економічної діяльності [9, с. 356]. 

Чинники підвищення продуктивності праці персоналу підприємства можна поділити 
на дві групи:  

1) внутрішні – якими може керуватися суб’єкт господарської діяльності 
(управління, організація, трудові відносини, кваліфікація і мотивація персоналу, техніка і 
технологія, умови праці, інновації тощо); 

2) зовнішні – перебувають поза сферою керування суб’єкта господарювання 
(політичне становище у країні та світі, рівень розвитку ринкових відносин, конкуренція, 
науково-технічний прогрес, загальний рівень економічного розвитку, якість і кількість 
трудових ресурсів, культура, моральність, соціальні цінності, наявність природних багатств, 
розвиток інфраструктури тощо) [10, с. 316-317]. 

Внутрішні фактори зростання продуктивності праці персоналу підприємства мають 
більш практичне значення з точки зору мобілізації наявних ресурсів. Характеристику впливу 
групи внутрішніх факторів зростання продуктивності праці можна поділити на п’ять груп [8, 
с. 107]: 

1) організаційні (зниження часу на обслуговування одного покупці; скорочення 
апарату управління; ліквідація невиробничих втрат робочого часу); 

2) економічні (відносне скорочення апарату управління та допоміжного 
персоналу; зростання коефіцієнта завершеності покупки; зростання вартості покупки одного 
покупця; скорочення чисельності персоналу; посилення матеріальної мотивації до праці); 

3) технічні (скорочення часу виконання відповідної операції; покращення умов 
праці); 

4) соціальні (підвищення загальноосвітнього, культурно-технічного й 
кваліфікаційного рівня працівників, професійних знань, умінь; компетентність, 
дисциплінованість, відповідальність; поліпшення медичного й побутового обслуговування); 

5) технологічні (ліквідація втрат часу; підвищення швидкості та зниження часу 
обслуговування одного покупця). 

Чинники підвищення продуктивності праці персоналу тісно пов’язані з їх резервами. 
Резерви підвищення продуктивності праці – це невикористані можливості економії затрат 
праці (як живої, так і уречевленої) за рахунок дії ти чи інших чинників удосконалення 
техніки, технології [8, с. 105].   

Таким чином, використання резервів зростання продуктивності праці – це процес 
перетворення можливості у дійсне. Резерви зростання продуктивності праці класифікують 
так само, як і фактории (чинники). До кожної групи внутрішніх чинників зростання 
продуктивності праці, описаній вище, можна підібрати відповідні резерви: 

1) удосконалення матеріального та морального стимулювання праці; 
2) поліпшення використання робочого часу; 
3) економія чисельності працівників; 
4) зменшення рівня плинності працівників; 
5) удосконалення наукової організації праці персоналу. 
Перелічені резерви росту продуктивності праці на підприємстві при умові їх 
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грамотної та послідовної, неухильної реалізації здатні: оптимізувати структуру працівників 
підприємства, покращити якісний склад персоналу, зменшити втрати робочого часу, закласти 
основи до використання перспективних резервів росту продуктивності праці, підвищити 
ефективність господарювання підприємства в цілому. 

Отже, ефективними шляхами підвищення продуктивності праці на підприємстві в 
цілому є виявлення чинників, що на неї впливають та розробка заходів, реалізації внутрішніх 
резервів, спрямованих на максимізацію результатів від їхнього подальшого використання. 
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Виконаний аналіз впливу учасників водогосподарського комплексу Полтавської області на природну 
компоненту. Проведена еколого-соціальна оцінка ефективності експлуатації споруд водогосподарського 
комплексу регіону. Виявлені недоліки існуючої системи управління водокористуванням.  

Ключові слова: еколого-соціальний аналіз, водокористування, споруди, поверхневі води, управління 
водовідведенням. 

 

Інтенсифікація господарської діяльності, одна із обов'язкових умов подальшого 
розвитку людського суспільства, супроводжується безумовним посиленням антропогенного 
впливу на довкілля. 



 81

Особливого значення рівень і якість природокористування набуває при залученні до 
господарського обороту життєво необхідних для існування людини елементів 
навколишнього середовища – водних ресурсів. 

Особливе місце серед природних ресурсів займають водні ресурси, тому що жодна 
сфера діяльності і життя людини неможлива без використання води. Водно-ресурсний 
потенціал — важливий фактор розміщення продуктивних сил  та є природною основою 
економічного розвитку регіону. Залежно від природних та економічних умов освоєння 
водних ресурсів утворюються регіональні водогосподарські комплекси. 

Нині водогосподарські проблеми України в цілому, Зокрема, Полтавської області 
набули загальнодержавного значення. Водний фактор став одним з головних чинників 
національної безпеки України. Особливо актуальним є питання комплексного використання 
водних ресурсів. 

Мета роботи полягає у оцінка та аналіз засад побудови ефективного механізму 
використання водних ресурсів за сучасних і перспективних умов. 

Сучасні наукові теорії раціонального природо- та водокористування розроблялися 
відомими вітчизняними та зарубіжними вченими, а саме: А.Н. Гунея, А. Ендерсом, І. 
Квернером, Н.Ф. Реймерсом, Д. Боллом, Л.І. Ельпінером, Морисом Ж.В. Ла Рів’єрою, В.В. 
Тихомировою, В.М. Гольдбергом, І.К.Бистряковим, О.Ф. Балацьким, Б.М. Данилишиним, 
Д.С. Добряком, С.І. Дорогунцовим, І.Н. Волковою, П.А. Стецюком, В.Н. Холіної, А.Ю. 
Скопіної, С.І. Лавриненко, В.М. Трегобчуком, А.М. Третяком, І.Г. Яремчиком, О.М. 
Царенком, М.А. Хвесиком та ін. [1-6]. Сьогодні, незважаючи на активізацію наукових 
досліджень у напрямку ефективного природокористування, багато фундаментальних і 
прикладних аспектів цієї складної і багатогранної проблеми залишаються недостатньо 
вивченими. 

Полтавщина має складний водогосподарський комплекс. Найбільшими споживачами 
води Полтавської області є житлово-комунальне господарство, сільське господарство, 
промисловість, яка поєднує підприємства: гірничо-збагачувальні, сталеливарні, 
машинобудівні та підприємства харчової промисловості.  

Поверхневі водні об’єкти це головна природна компонента будь якого 
водогосподарського комплексу. Водойми одночасно використовують як джерело 
водопостачання, для скиду стічних вод, тому використання водних ресурсів має бути 
скореговане в інтересах всіх учасників водогосподарського комплексу. Якісний стан водних 
об’єктів регіону є важливою складовою соціально безпечного використання водних об’єктів.  

Річкова мережа Полтавської області включає: велику річку – Дніпро, яка протікає в 
межах області на ділянці довжиною 145 км, 8 середніх річок загальною протяжністю 1360 км 
та 1771 малих річок, водотоків і струмків загальною протяжністю 11501 км, у тому числі 
малих річок завдовжки понад 10 км в області нараховується 137, їх загальна довжина 3596 
км. 

Основними джерелами водних ресурсів області є річки Сула, Псел, Ворскла, Оріль та 
їх притоки, а також Кременчуцьке та Дніпродзержинське  водосховища на річці Дніпро. 

За результатами оцінки якості річкових вод Полтавської області за середніми 
значеннями показника індексу забруднення води (ІЗВ) в Полтавській області станом на 2014 
рік не існує поверхневих водойм, які відносяться до категорії «чиста» або «дуже чиста». В 
цілому, рівень забруднення поверхневих водойм Полтавської області близький рівню 
екологічної катастрофи [7]. 

Створений в області багатогалузевий господарський комплекс потребує значних 
обсягів води. Найбільші валові потреби у воді населення та галузей економіки відзначені в 
1990 р. і дорівнювали 485 млн. м3,  в 2000 р. зменшилися до 294,7 млн. м3, або на 42 %, а в 
2014  - близько 250 млн. м3. Задовольняються ці потреби водозабором з поверхневих джерел, 
підземних горизонтів  і за рахунок вод, залучених в оборотні і повторно-послідовні системи. 
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Рис. 1. Динаміка використання  водних ресурсів в період 1990-2014 рр. 
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Рис. 3. Використання водних ресурсів за галузями економіки протягом 1990-2014 рр. 

 

Найбільшими споживачами води є підприємства сільського господарства (майже 
61,0% всієї використаної води) та комунальне господарство (23,8%). Доля промисловості в 
загальному водоспоживанні продовжує зменшується з 18% у 2011 році до 14,7% у 2014 році 
(2012рік  16,5%). Серед галузей промисловості найбільшими споживачами є підприємства 
чорної металургії (50,8%), харчової промисловості (19,4%) та енергетики (15,3%). Втрати 
води при транспортуванні мають стабильну тенденцію до зростання. Такі втрати мають 
місце у комунальному і побутовому водопостачання через зношеність та незадовільний стан 
мереж водопостачання. Тому наявний значний рівень втрат і не облічених витрат води з 
водопровідних мереж, що суттєво погіршується еколого-соціальний аспект водопостачання.    

Ключовою проблемою даної сфери є незадовільний технічний стан водопровідних 
мереж – понад 80,3% труб мають зношеність більше 45,23%, що призводить до погіршення 
якості послуг з водопостачання, щороку збільшується кількість аварійних ситуацій, що 
призводить до погіршення якості послуг з водопостачання [8].  

Основний вплив водокористування на водні ресурси зумовлюється безповоротним 
водозабором і скидом забруднюючих речовин у водні об’єкти. 

Необхідність охорони водних ресурсів викликається недостатньою потужністю 
очисних споруд, неефективністю їх роботи, внаслідок перевантаження та спрацювання 
обладнання.  
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Нагальною на сьогоднішній день залишається проблема очистки стічних вод особливо 
підприємствами комунальної сфери у зв’язку зі зношеністю та фізичною застарілістю 
комплексів очисних споруд. 

Розвиток водогосподарського комплексу повинен задовольняти соціально-
економічним і екологічним вимогам. 

Отже, встановлено, що основними факторами, що негативно впливають на еколого-
безпечне функціонування водогосподарського комплексу, є наявність водоємних галузей 
економіки і обладнання, застарілі технології водопідготовки і водовідведення, значна 
зношеність та високоенергозатратні обладнання. 

Насосне та електричне обладнання, встановлене ще у 60-90-х роках минулого 
століття, сильно застаріла і не відповідає сучасним вимогам енергоефективності, це 
призводить до значної частки затрат на електроенергію у собівартості послуг з 
водовідведення 

Технічний стан каналізаційних мереж протягом останіх років залишається не 
задовільним. Станом на кінець 2015 ріку  потребує заміни понад 100 км трубопроводів. 

Загальна кількість аварій на каналізаційних мережах лише м. Полтава протягом 
останніх років росте. В наслідок ураження корозією, залізобетоні труби колектору почали 
виходити з ладу. 

Проведеній всебічний аналіз технічного стану системи централізованого 
водовідведення, як в цілому, так і по окремих її складових, та фінансово-економічної 
ситуації підприємства водопровідно-каналізаційного господарства  м. Полтава виявив 
наступні ключові проблеми: 

 Висока зношеність каналізаційної мережі. 
 Низький рівень проведення заміни мереж. 
 Висока аварійність на каналізаційній мережі. 
 Недостатня ефективність використання електроенергії на каналізаційних 

насосних станціях та очисних спорудах через наявність застарілого обладнання, яке не 
відповідає сучасним вимогам енергозбереження. 

Проведений всебічний аналіз технічного стану системи централізованого питного 
водопостачання та фінансово-економічної ситуації підприємства водопровідно-
каналізаційного господарства  м. Полтава виявивлені наступні ключові проблеми: 

 Незадовільний технічний стан водопровідних мереж . 
 Низький коефіцієнт корисної дії існуючого насосного обладнання насосних 

станцій (не ефективне використання електроенергії). 
 Значний рівень втрат і не облічених витрат води з водопровідних мереж. 
Збалансований розвиток водогосподарського комплексу, що передбачає поліпшення 

умов водозабезпечення населення і галузей економіки країни та покращення екологічного 
стану водних джерел, вимагає балансу між екологічними та економічними пріоритетами при 
управлінні водними ресурсами, узгодженні інтересів водокористувачів при мінімізації 
антропогенного впливу на водні об'єкти для збереження водноресурсних систем як 
унікальних складових природного середовища 

Висновки. Таким чином, у процесі водокористування господарський вплив на якісні 
та кількісні характеристики водних ресурсів не балансується з їхньою самовідновлювальною 
здатністю. 

Еколого-соціальна оцінка водокористування свідчить про його нераціональність в 
результаті використання зношеного водозабезпечуючого та водоохоронного обладнання, 
спрацьованого обладнання очисних станцій, наявності каналізаційних мереж в аварійному 
стані, низької ефективності роботи очисних споруд. 

Серед заходів, які необхідно впроваджувати на державному рівні відзначається: 
· удосконалення чинного законодавства та нормативно-правової бази, системи 

нормування та стандартизації з питань управління, контролю за використанням і охороною 
вод та забезпеченням якості води; 
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· вдосконалення механізму регулювання використання водних ресурсів; 
· створення ефективних механізмів економічного стимулювання та фінансування 

функціонування галузі водного господарства; 
· застосування жорстких санкцій за порушення діючого законодавства у сфері 

забезпечення якості водних ресурсів; 
· підвищення рівня міжвідомчої координації загальнодержавних програм, заходи яких 

спрямовані на охорону водних ресурсів та забезпечення якості вод; підвищення рівня 
фінансового забезпечення таких програм; 

· реформування інвестиційно-кредитної системи та системи мотивації для залучення 
коштів у розвиток водного господарства та механізмів його бюджетної підтримки. 

 

Література: 
1. Бєлоус А. Вплив господарської діяльності на водні ресурси України //Экотехнологии и 

ресурсосбережение. - 1999. - № 5. - C. 58-61 
2. Багнюк В. Водно-меліоративні реалії України //Вісник Національної Академії наук України. - 2002. - № 

12. - C. 33-41 
3. Богданович В. Концептуальні засади вдосконалення політики забезпечення потреб населення та 

об"єктів інфраструктури міста у водних ресурсах //Вісник Національної академії державного 
управління при Президентові України. - 2007. - № 3. - C. 183-190 

4. Голян В.А. Аналіз основних тенденцій використання водних ресурсів та шляхів їх економії 
//Статистика України. - 2008. - № 4. - C. 30-36 

5. Гривнак К. Водні ресурси та плата за їх використання //Вісник податкової служби України. - 2000. - № 
5. - C. 47-50 

6. Данилко В.К. Інформаційне забезпечення природодоохоронного управління водними ресурсами: 
проблеми і перспективи //Статистика України. - 2004. - № 2. - C. 7-10. 

7. Регіональна цільова програма розвитку водного господарства та  екологічного оздоровлення басейну 
річки Дніпро в Полтавській області на період до 2021 року. – Полтава, 2013. – 162с. 

8. Голік Ю.С., Ілляш О.Е., Степова О.В. Екологічний стан басейну річки Дніпро в Полтавській області / 
Вісник Інженерної академії України, №1, 2013 р.- С.197-200. 

9. Голік Ю.С., Ілляш О.Е., Степова О.В. На шляху до інтегрованого управління водними ресурсами 
Полтавщини / Збірник наукових статей IV Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю 
(Екологія/Ecology-2013) м. Вінниця, 25-27 вересня 2013р. – С.219-221. 

 

Troynikovа Е.N. 
Candidate of economic sciences 

Ukrainian State University of Railway Transport, Kharkov, Ukraine 
 

ADDITIONAL SERVICES IN ENSURING THE COMPETITIVENESS OF 
RAILWAY PLANTS 

 

Тройнікова О. М. 
к. е. н., доцент  

Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків 
ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ЗАЛІЗНИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Competitiveness is one aspect of economic security of enterprises. Railway enterprises are able to improve their 
position in the market of transport services, through services that complement the core at all stages of the service 
process. 

Key words: competitiveness, transport service value added services, railway plants. 
 

Конкурентоспроможність один з аспектів економічної безпеки підприємств. Залізничні підприємства 
здатні підвищити свої позиції на ринку транспортних послуг за рахунок послуг, які доповнюють основну на 
всіх етапах процесу обслуговування. 

Ключові слова: конкурентоспроможність,  транспортна послуга, додаткові послуги залізничних 
підприємств. 

 

В сучасних умовах при погіршенні економічної ситуації підприємства стикаються зі 
зниженням результативних показників діяльності. Залізнична галузь та підприємства, що до 
неї належать, не є виключенням. В умовах зниження кількісних, якісних та загальних 
показників, що підтверджується статистичними даними [1] залізничні підприємства 
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втрачають свої позиції на ринку транспортних послуг, тобто втрачають 
конкурентоспроможність, один з основних аспектів економічної безпеки діяльності суб’єктів 
підприємництва. Аналіз статистичних показників за десять років свідчить про те, що за 
останні чотири роки спостерігається зниження пасажиропотоку та пасажирообігу, що 
пов'язане насамперед з об'єктивними економічними причинами, які виникли в соціальному 
житті суспільства, а також наслідками втрати позицій на транспортному ринку за рахунок 
збільшення конкуренції з іншими видами транспорту, особливо автомобільного. 

Таблиця  1 
Об’ємні  показники пасажирських перевезень 

Рік Перевезено пасажирів, млн пас Пасажирообіг, млн пас-км 
2005 444,7 52,4 
2006 448,8 53,4 
2007 447,4 53,4 
2008 445,6 53,2 
2009 425,9 48,3 
2010 426,6 50,04 
2011 430,1 50,84 
2012 429,6 49,44 
2013 425,4 49,1 
2014 389,1 35,62 
2015 389,8 35,42 

 
Прогноз приведених показників на перспективу не дає надій на поліпшення ситуації. 

Так, наприклад, розраховане прогнозне значення пасажирообігу на 2017 та 2018 роки складає 
26,194 та 21,724 млн. пас-км відповідно. З огляду на це, є актуальним  проведення 
систематичного мониторингу ситуації для підвищення якості та асортимента послуг, що 
пропонується залізничними підприємствами.   

Дослідженню транспортних послуг присвячені праці: Шкуріна М.І. [2], Галабурди 
В.Г, Бубнової Г.В., Іванової О.А., Тультаєва Т.А. [3,4], Балалаєва С.А. [5], Перепелюка А.В., 
Ейтутіса Г.Д. [6], Абрамова А.П., Іванової О.О. [7] Бакалінського О.В. [8], кожний з 
дослідників має своє уявлення про цю дефініцію, але всіх їх об’єднує теза, що транспортна 
послуга це комплекс, тобто набір послуг, а не лише перевезення. 

В даній публікації досліджуються шляхи підвищення конкурентоспроможності послуг 
залізничних підприємств на ринку транспортних послуг на основі окремих складових 
транспортної послуги, що формуються на початку та наприкінці процесу перевезення, за 
рахунок застосування існуючих типів конкурентної поведінки. 

Змагання за споживача у сфері транспортних послуг відбувається як між видами 
транспорту так й в середині виду. Комплекс послуг, що пропонується разом з перевезенням 
здатний підвищити конкурентоспроможність підприємства. Цей комплекс обслуговує 
споживача під час виконання основної послуги, на етапі очікування її та після отримання. 
Кожний етап впливає як на вибір виду транспорту, так і на потенціальний попит, що 
залежить від задоволення після транспортної послуги. При недостаньо ефективному 
обслуговуванні основний етап – перевезення – втрачає частину споживчої цінності, стаючи 
неконкурентоспроможним. 

  На сьогоднішній день є декілька класифікацій щодо транспортної послуги. 
Насамперед дослідивши визначення авторів [2-8 ] можна резюмувати, що транспортна 
послуга - це комплекс включаючий в себе процеси, що супроводжують, забезпечують процес 
перевезення, це також комплекс вимог та потреб з боку споживача, крім того, це результат 
діяльності окремих структурних підрозділів та підприємства в цілому. [9]. 

В залежності від об’єкту, на якому надається послуга та суб’єкта, який користується 
транспортною послугою, можна класифікувати послуги по обслуговуванню пасажирів  та 
вантажів [9]. 
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В межах кожного виду розподіл здійснюється за ознаками, які притаманні процесу 
надання послуг. Для пасажирських перевезень процес переміщення пасажирів є основним, а 
інші є супутніми [8], а саме:  

- основна послуга - це перевезення пасажирів; 
- додаткові послуги – електронне інформаційне табло, туалет загальний, душ 

загальний, набір продуктів харчування, місця для домашніх тварин, кондиціювання загальне, 
можливість перевезення велосипедів; 

- послуги-підсилювачі – забезпечення пресою, наявність «тихих місць», перегляд 
відео-програм, радіо-трансляція, доставка їжі з ресторану/буфету, туалет на відсік, душ на 
відсік, індивідуальне кондиціювання, інтернет. 

 З точки зору підприємств та структурних підрозділів, які надають  послуги, процес 
переміщення є наступним процесу очікування, тому класифікація дещо інша [9]. На першому 
етапі - на етапі прибуття пасажира в пункт відправлення (вокзал або вокзальний комплекс) – 
для підприємства, що задовольняє потреби пасажирів, основною послугою вважається 
продаж квитків, а всі інші послуги в межах пункту відправлення додатковими [9]. 

Нормативні інструкції натомість мають загальну класифікацію складових транспортної 
послуги, послуги по обслуговуванню пасажирів поділяються на побутові, профільні, 
непрофільні. [10] 

Згідно нормативних документів, які регламентують діяльність підприємств, що 
обслуговують пасажирів до відправлення або після нього, класифікація додаткових послуг 
формується за ознаками, які притаманні потребам споживача під час очікування послуги з 
перевезення. 

З розглянутих точок зору можна зазначити, що послуги відносяться до тої або іншої 
категорії в залежності від етапів операцій, які  є складовими транспортних послуг. 
Незважаючи на розбіжності всі вони, залишаються по суті одними і тими ж і потребують 
підвищення якості та інших параметрів, що сприяють підвищенню попиту і як наслідок 
отримання більш високого фінансового результату діяльності залізничних підприємств, які 
їх забезпечують. 

Запорукою цього є конкурентоспроможність комплексу послуг, що надаються 
пасажирам залізничними підприємствами. Конкурентоспроможність визначають як 
властивість суб'єкта, що вказує на його здатність витримувати конкуренцію з собі 
подібними, на його здатність здійснювати конкурентні дії [11].  

Як відомо, за характером поведінки суб'єктів підприємництва виділяють типи 
конкуренції: креативну; пристосовницьку; забезпечуючу. 

При креативному типі підприємства здійснюють заходи, спрямовані на створення 
нового, креативного, що змогло б забезпечити перевагу над конкурентами. Для додаткових 
послуг цей тип полягає в розробці і впровадженні нової послуги. Основною ознакою 
креативної конкуренції є прагнення до зміни існуючої структури попиту і пропозиції. 

Пристосовницький тип конкуренції полягає в обліку інноваційних змін у виробництві у 
конкурентів і заходи на попередження дій конкурентів. Така поведінка застосовується коли 
суб’єкт підприємництва не впевнений у своїх інноваційних можливостях і тому прагне до 
копіювання конкурентів. Нова послуга, що впроваджується в обслуговуванні пасажирів 
може бути запозичена у аналогічних підприємств інших галузей або інших країн. Тому на 
місцевому транспортному ринку вона реалізує креативний тип конкуренції, а на світовому 
пристосовницький. 

Забезпечуюча конкуренція полягає у прагненні підприємства зберегти досягнуті позиції 
на ринку, що виявляється можливим при постійному підвищенні якості вже існуючого 
асортименту послуг або додаванням нових характеристик існуючим послугам. В межах 
пропонування послуг потрібно постійно аналізувати їх комплекс у відповідності прагнень та 
бажань споживача тобто сприяти клієнторієтованості. 

Розглядання комплексу послуг запропонований структурними підрозділами 
залізничних підприємств на етапі очікування процесу перевезення дозволяє говорити про 
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застосування забезпечуючого типу конкуренції в рамках якого на основі постійного 
моніторингу потреб споживача та з урахуванням можливостей матеріально-технічної бази 
досліджуються елементи поведінки креативного типа. 

Опитування та анкетування пасажирів, обслуговуючого персоналу, дають можливість 
визначити недоліки в системі організації обслуговування. Дозволяють визначити якість 
окремої послуги або всього комплексу, а також виявити потенційний попит на послугу, якої 
ще нема в асортименті. 

 Системні маркетингові дослідження, насамперед пасажиропотоків на вокзалах або 
вокзальних комплексах з великою пропускною спроможністю дозволяють на основі 
урахування специфіки пасажиропотоку, виявити: 

 - по-перше його особливості. Вимоги та бажання пасажирів на вокзалах або 
вокзальних комплексах, що знаходяться на територіях в межах прикордонної зони (Львів) 
можуть не збігатися з очікуваннями пасажирів, що приїхали відпочивати на курорт (Одеса). 

- По-друге з урахуванням вищеназваних особливостей, значно покращити організацію, 
якість обслуговування, оптимізувати асортимент послуг, вплинути на цінову політику 
підприємства. 
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Systematized and summarized the main ways of development of the theory of prices. Revealed a lack of study of the state 
of the question and outlined the further directions of researches of this direction. 

Keywords: price, economic category, the theory of value, stages of evolution 
 

В статті розглянуті існуючі підходи до трактування економічної категорії «ціна». Виявлені сутнісні 
характеристики ціни. Представлені основні етапи еволюції ціни під впливом економічних чинників. 
Систематизовані та узагальнені головні шляхи розвитку теорії ціни. Виявлено недостатнє вивчення стану 
питання та окреслені подальші напрямки дослідження цього напрямку. 

Ключевые слова: ціна, економічна категорія, теорія вартості, етапи еволюції 
 

На основі проведеного аналізу, виявлено, що ціна є однією з ключових категорій 
ринкової економіки. В ній перетинаються практично всі основні проблеми розвитку 
економіки, суспільства в цілому. В першу чергу, це відноситься до виробництва і реалізації 
товарів, формування їх вартості, розподілу і використанню валового внутрішнього продукту 
та національного доходу.  

З економічної історії відомо, що ціна є однією з перших економічних категорій, 
становленню якої сприяв товарний обмін. Ринкове ціноутворення радикально змінює уяву 
про вартість товару і ціни як економічної категорії. Сучасні вчені-економісти вважають, що 
класичний закон вартості вже перестає діяти проте він не зникає, а змінюються лише форми 
його прояву. Розвиток ринкових відношень в економіці України потребує перегляду багатьох 
теоретичних та методологічних основ ціноутворення. За цієї обставини потребує уточнення 
сутність ціни, оскільки без належного теоретичного обґрунтування, не можливо вирішити 
практичні дії формування цін.  

Питанням вивчення сутності ціни та вартості займались такі вчені, як А. Сміт, Е. Бем-
Баверк, М. Блауг, К.К. Вальтух, І.П. Денісова, Дж.Р. Хікс, І.В. Ліпсіц, К. Маркс, А. Маршал, 
К. Менгер, А.С. Муравський, С.Е. Муравський, У. Петті, Є.І. Пунін, І.К. Салімжанов, Ж.Б. 
Сей, М.І. Туган-Барановський, А.М. Цацулін та багато інших.  

Незважаючи на їх значний науковий вклад у цю сферу, питання категорії «ціна» 
залишається найбільш дискусійним, вимагає подальших досліджень. 

Теоретичними засадами виникнення ціни й відокремлення її як самостійної категорії 
займалися ще стародавні мислителі. Зокрема, у староіндійському трактаті «Артхашастра», 
автором якого є Каутілья − радник царя Чандрагупти І (кін. V ст. до н.е.), підкреслюється 
роль керівника держави (короля, царя) у розробці і реалізації «правильної» економічної 
політики: державотворець мав регулювати ціни на товари, створюючи товарні фонди. В 
«Артхашастрі» також знаходить відображення і проблема «вартості речей»; величина 
вартості визначається кількістю «днів роботи», а винагорода має знаходитись у відповідності 
до результатів праці. У зв'язку з цим Каутілья відрізняє ринкову ціну від вартості, 
зазначаючи, що «конкуруючий продавець збільшує ціну на товар, роблячи її вищою від 
дійсної вартості» [1]. 

Питання вартості як двох сторін будь-якого товару, виражених в його корисних 
якостях (споживна вартість) і здатності до обміну (мінова вартість), один з перших розглянув 
Ксенофонт. 

Найбільш велична фігура серед представників економічної думки античного світу був 
Арістотель, який також розглядав проблему обміну товарів. Поняття «ціна» в його 
трактуванні − категорія обміну, що служить перетворенню надлишків (все те, що не є 
необхідним для існування та відтворення людини). З іншого боку − це вираз неістинного 
багатства [2]. 

Передбачив європейську політекономію відомий мислитель арабського Сходу Ібн 
Хальдун. Як зазначила С.М. Бациєва, він перший відомий в даний час економіст який 
відгадав таємницю вартості [3]. Ібн Хальдун вважав, що праця уречевлюється в продукті. 
Людина ж набуває результати праці в ході обміну рівноцінних вартостей, а не самої праці, 
яка не є об'єктом купівлі-продажу. У свою чергу, витрачена на виробництво товару праця 
реалізується в цінах. Виключне значення має тлумачення вченим двоїстої природи товару − 
«споживчої вартості» (корисності) і «вартості» (цінності). Але «споживчу вартість», на його 
думку, мають тільки «предмети споживання», тобто ті, які використовуються людиною для 
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задоволення своїх потреб. «Ціну» товару Ібн Хальдун розглядав як грошове вираження його 
вартості [3]. 

Найбільш значущий автор західноєвропейської економічної думки Середньовіччя 
Фома Аквінський обґрунтував концепцію «справедливої ціни», стверджуючи, що підставою 
для обміну є рівність користі обмінюваних речей. Виходячи із взаємовиключних принципів, 
Фома Аквінський розрізняв два види справедливості в обміні: справедливість, заснована на 
об'єктивних умовах обміну, яка визначається відносинами сторін і реалізується у ціні, що 
відображає затрати праці, а також витрати на сировину, інструменти тощо; справедливість, 
яка базується на необхідності забезпечення більшою кількістю благ тих, хто «більше значить 
для суспільного Життя». Отже, «справедлива ціна» − ціна, що дозволяє відшкодувати 
витрати та диференцюватися [1]. 

Першим у Європі дійшов висновку, що джерелом вартості є праця був англійський 
дослідник-економіст Уїльям Петті (XVII ст.) [4, 5] . Він використовує термін «природна 
ціна», яка в нього і є, по суті, вартістю. У. Петті також визначає, що вартість товару 
зумовлена участю в її створенні праці і землі. Визначено, що в основі визначення ціни товару 
лежить тільки витратний підхід [2].  

Родоначальник політичної економії у Франції П'єр Лепезан де Буагільбер, подібно У. 
Петті, розглядає основу ціни. Буагільбер, як і Петті та Маркса називають засновниками 
трудової теорій вартості. Буагільбер виділяє ринкову ціну і «істинну», або «справедливу» 
вартість товару. Величину останньої він визначає витратами праці. Ринкова ціна 
відхиляється від істинної внаслідок обігу грошей, що опосередковують обмін товарів [1]. 

Механізм формування цін на ринку з урахуванням попиту і пропозиції вивчав 
економіст-фізіократ Анн Робер Жак Тюрго. Він виклав учення про цінність, пов'язуючи 
останню зі здатністю речей задовольняти людські потреби. Він виокремив поняття «цінність 
значення» та «мінова цінність», яка реально виявляється в обміні, не має абсолютної одиниці 
виміру і завжди є величиною відносною [5]. 

Англійський вчений-економіст кінця XVIII ст. Адам Сміт розмежовує вартість товару 
та його ціну. У своїй книзі «Дослідження про природу і причини багатства» він виділяє 
«дійсну» і «номінальну» (або грошову) ціну товару. За  теорією А. Сміта, дійсна вартість 
всякого предмета для людини, яка придбала його і яка хоче продати його або обміняти на 
який-небудь інший предмет, полягає в праці і зусиллях, від яких вона може позбавити себе і 
які вона може покласти на інших людей. Дійсна ціна є своєрідною центральною ціною, 
стійким центром, до якого прагнуть ціни всіх товарів [6]. Вчений також розрізняє природну 
та ринкову ціну. 

Інший представник англійської класичної політичної економії Давід Рікардо 
заперечує двояку оцінку А. Сміта категорії вартості, безапеляційно наполягаючи тільки на 
одній – однофакторній  оцінці: «Вартість товару або кількості якогось іншого товару, на який 
він обмінюється, залежить від власної кількості праці, яка необхідна для його виробництва, а 
не від більшої чи меншої винагороди, яка сплачується за цю працю» [7]. Таким чином, 
вчений використовує витратний принцип трактування вартості (ціни), але Д. Рікардо зробив 
при цьому дуже суттєві і принципові застереження: «мінова вартість» зумовлюється, поряд із 
кількістю і якістю праці, рідкісність товару; відносні ціни на товари ґрунтуються на умові 
збільшення кількості праці людини і при виробництві яких конкуренція не зазнає ніяких 
обмежень.  Окремий вклад у розвиток теорії вартості та ціни здійснив французький 
економіст Жан Батист Сей. Вчений відзначає особливе значення взаємозв'язку корисності і 
вартості предметів (товарів), тобто «цінність визначається корисністю (споживчою цінністю) 
товару» [8]. Отже, Ж.Б. Сей встановив залежність ціни товару від його корисності та попиту 
на нього. 

Розглядаючи праці англійського економіста Джона Стюарта Міля (1806-1873), який 
ввів поняття ціни як грошового втілення вартості, відзначено, що категорію вартості 
(цінності) він розглядає як «загальну купівельну силу, владу, яку дає володіння цим 
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предметом, над товарами, що продаються», стверджуючи при цьому, що вартість товару 
визначається вартістю витрат виробництва [9]. 

Найбільш послідовним прихильником вартісної теорії ціни є Карл Маркс (1818-1883), 
який ввів поняття абстрактної праці як об'єктивної субстанції вартості. Суть його концепції 
полягає у визнанні існування двох економічних категорій – «вартість» і «ціна», кожна з яких 
має власну характеристику і зміст. Таким чином, в трактуванні своєї теорії К. Маркс 
стверджував, що ціна товару є грошовим виразом його вартості [10]. Дане визначення стало 
класичним у економічній теорії. 

У кінці ХІХ століття фактично одночасно і незалежно від трудової теорії вартості 
виник інший науковий підхід, що отримав назву «теорія маржиналізму» (від французького 
слова «marginal» − «граничний»), або теорія граничної корисності. Суть цього напряму 
полягає у визначенні вартості граничною корисністю благ, що є результатом суб'єктивного 
ставлення (оцінки) людини до речі [11]. В міру споживання кожної наступної одиниці блага 
їхня корисність знижується. Під терміном «гранична корисність» розумілась найменша за 
величиною цінність, яка задовольняє певну потребу з усього наявного запасу. Представники 
даного напряму замінили категорії «вартість» і «товар» на поняття «цінність» і «економічне 
благо». 

Основоположниками теорії маржиналізму були англійський економіст Уїльям Стенлі 
Джевонс, швейцарський економіст Леон Вальрас, представники австрійської школи Карл 
Менгер  і Ейген Бем-Баверк, хоча окремі ідеї граничної корисності висловлювались ще до 
них у працях Курно, Дюпуі, Госена та інших вчених. У своїй теорії загальної цінової 
рівноваги Л. Вальрас першим намагався поєднати принцип граничної корисності з теорією 
попиту та пропозиції [11].  

Першим, хто відійшов від моністичного принципу визначення ціни, був видатний 
вчений Альфред Маршалл. В своїх працях він намагався розробити універсальну економічну 
теорію на основі об'єднання різних концепцій. Найбільшою його заслугою є створення 
синтетичної теорії, яка об'єднує елементи трудової теорії вартості і теорії граничної 
корисності. 

Маршалл переробив теорію трудової вартості (об'єктивна сторона, дія об'єктивних 
факторів) та теорії граничної корисності (дія суб'єктивних факторів) в теорії взаємних 
зв'язків попиту і пропозиції. Ключова ідея А.Маршалла полягає в переключенні зусиль з 
теорії дискусій навколо вартості, «цінності» на вивчення проблем взаємодії попиту і 
пропозиції як сил, що визначають процеси, які відбуваються на ринку. Ціну продукту він 
розглядав, як головний елемент ринкової економіки, а ринок − як високоорганізовану 
інституцію, де взаємодіють попит , пропозиція, встановлені ціни.  

Продовжувачем неокласичної теорії був Джон Хікс, він намагався довести, що 
економічна теорія заснована не на виробництві та розподілі, а на обміні. Цікавою та 
важливою, на наш погляд, є його думка про те, що початковий рівень цін необхідно 
встановлювати не окремо для кожного товару, а у взаємозв'язку: «системи вартостей» [12]. 

Аналізуючи існуючі підходи до формування економічної категорії «ціна» 
українськими авторами, відзначено обмеженість моністичного пояснення цінності й ціни, що 
визначено в працях відомого українського економіста М.І. Туган-Барановського. Вчений 
стверджував, що основою ціни кожного товару є цінування товару, який продається, з боку 
покупців його. Ціну вільно виробленого товару він визначав тими видатками на його 
виробництво, які дають змогу виробити товару стільки, скільки його потребує ринок. Але 
видатки виробництва, головним чином визначаються кількістю праці, потрібної для 
виробництва певного товару [13]. 

Теоретик ринкової економіки і фінансового господарства Леонід Наумович 
Юровський вважав, що ціна не потребує «підкріплення» констатуючих факторів. Ціни 
завжди базуються на цінах; для їх визначення треба виходити не з суб'єктивних бажань, а з 
аналізу двостороннього взаємозв'язку між кількістю товарів та їх цінами [14]. 
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Зауважимо, що, розглядаючи масу абстрактних товарів, важко знайти істину. У 
ринковій економіці товари реалізуються і придбаваються не всі відразу і це не абстрактні 
товари, а тільки окремі, конкретні продукти, тобто конкретні споживні вартості, окремі 
результати праці.  

Таблиця 1 
Основні етапи еволюції теорії ціни 

Автор Визначення категорії «ціна» 

Арістотель 
(430-384 рр. до н.е.) 

Ціна − категорія обміну, що служить перетворенню надлишків (все те, що 
не є необхідним для існування та відтворення людини). З іншого боку − 
це вираз неістинного багатства. 

Ібн Хальдун (1332-1406 рр.) Ціну товару розглядає як грошове вираження його вартості. 

Фома Аквінський 
(1225-1274 рр.) 

Справедлива ціна − ціна, що дозволяє відшкодувати витрати. З іншого 
боку, він вказує на те, що ціна повинна диференціюватися в залежності 
від того, наскільки покупець наближений до Бога. Тобто для 
представників церковного стану ціна повинна бути нижчою, ніж для 
селянина. 

Уїльям Петті 
(XVII ст.) 

Природна ціна певного товару визначається кількістю срібла, на 
видобуток якого і доставку треба витратити стільки ж праці, як і на 
виготовлення товару. 

П'єр Лепезан де Буагільбер  
(1646-1714) 

Виділяє ринкову ціну і «істинну», або «справедливу» вартість товару. 

Анн Робер Жак Тюрго 
(1727-1781) 

Цінність є «вираженням міри оцінки, яку людина дає різним своїм 
бажанням». 

Адам Сміт 
(кінець XVIII ст.) 

Розмежовує вартість товару та його ціну. Дійсна вартість всякого 
предмета для людини, яка придбала його і яка хоче продати його або 
обміняти на який-небудь інший предмет, полягає в праці і зусиллях, від 
яких вона може позбавити себе і які вона може покласти на інших людей. 
Дійсна ціна є своєрідною центральною ціною, стійким центром, до якого 
тяготіють ціни всіх товарів 

Давід Рікардо 
(1772-1823 рр.) 

Ціна визначається вартістю, яка складується з змінних витрат 
виробництва, що включають витрати на робочу силу, формуючи товарну 
ціну за рахунок ренти, заробітної плати і прибутку  (теорія «вартості 
виробництва»). Ціни є сумою витрат праці. Ціни знаходяться за 
принципом доданої вартості. 

Жан Батист Сей 
(1767-1832 рр.) 

Встановив залежність ціни товару від його корисності та попиту на нього 

Джон Стюарт Міль 
(1806-1873 рр.) 

Ввів поняття ціни як грошового втілення вартості. 

Карл Маркс 
(1818-1883 рр.) 

Суть його концепції полягає у визнанні існування двох економічних 
категорій – «вартість» і «ціна», кожна з яких має власну характеристику і 
зміст. Об'єктивною основою ціни є вартість, базисом визначення якої є 
вимірювання трудових витрат. Згідно теорії К. Маркса ціна товару є 
грошовим виразом його вартості. Дане визначення стало класичним у 
економічній теорії. 

Уїльям Стенлі Джевонс (1835-
1882 рр.); швейцарський економіст 

Леон Вальрас 
(1834-1910 рр.); представники 

австрійської школи Карл Менгер 
(1840-1912 рр.) і Ейген Бем-Баверк 

(1851-1914 рр.) 

Ціни повинні відповідати граничній корисності товару. Гранична 
корисність для покупця при такому підході є базою ціни. Величина такої 
корисності визначається додатковим випуском даного товару в результаті 
збільшення попиту на нього. 

Альфред Маршалл 
(1842-1924 рр.) 

Об’єктом ціноутворення є товар (благо). Предметом ціноутворення є 
попит, пропозиція, корисність, витрати та інші чинники.  

Джон Хікс 
(1904-1989) 

Вважав, що початковий рівень цін необхідно встановлювати не окремо 
для кожного товару, а у взаємозв'язку 

Михайло Іванович Туган-
Барановський (1865-1919) 

Основою ціни кожного товару є цінування товару, який продається, з боку 
покупців його. 

Леонід Наумович Юровський 
(1884-1938) 

Ціна як провідна категорія товарного господарства не потребує 
«підкріплення» констатуючих факторів. 
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Фахівці з ціноутворення − І.К. Салімжанов, І.В. Ліпсіц, А.М. Цацулин − взагалі не 
розглядають окремо категорію ціни, а наводять визначення ціни, виходячи зі сфери її 
використання. Розробник інформаційної теорії вартості К.К. Вальтух також вважає, що 
класична теорія вартості на сучасному етапі її розробки не претендує на знання закону цін 
конкретних товарів [15]. Тому варто погодитися з визначенням, наведеним І.П. Денисовою, 
що ціна конкретного товару є грошовим вираженням системи ціноутворюючих чинників, що 
діють в  даний час [16]. На основі аналізу наукових праць ряду вчених систематизовано 
основні етапи еволюції теорії ціни і підходи щодо її тлумачення (табл. 1). 

Отже, ґрунтуючись на попередньо проведеному аналізі, теорія ціни пройшла три 
основні етапи, які пов’язані історично з певним типом товарного виробництва [17]:  

1) теорія вартості (витратна, об'єктивістська) концепція ціни, основними авторами 
якої є Аристотель, У. Петті, А.Сміт, Д.Рікардо, Дж. С. Мілль, К. Маркс, Ф. Енгельс, Ж. Б. 
Сей та інші;  

2) теорія цінності, покладена в основу цінностей (споживча, суб'єктивістська) 
концепція ціни, основними авторами якої стали К. Менгер, У Джевонс, Дж. Б. Кларк та інші; 

3) теорія ринкової ціни, авторами якої стали А. Маршал, Дж. Мілль, Дж. Робінсон, 
Є.Чемберлен, А. Пігу, А. Чеканський, В. Репнева, І. Ліпсіц, Т. Миколаєва, Самуельсон І., Ф. 
Котлер  та інші. 

Як висновок, треба відмітити, що через постійний вплив економічних чинників, які 
призводять до еволюції поняття «ціна» існує неперервність процесу змін, отже і подальшого 
дослідження. Ціну не можна порівнювати з різними категоріями, а саме «витрати», 
«потреби» чи «вартість», тому, що вона сама являє собою економічну категорію з одиницями 
виміру і є узагальнюючим показником вище названих категорій.  
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It is investigated the potential of use of alternative energy resources in the Carpathian region of Ukraine and 
singled out the main factors that affect the efficiency of alternative energy in the fuel and energy balance in the work. It 
is also worked out the algorithm of the economicevaluation of attractiveness of alternative energy resources in the 
region. 
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У роботі досліджено потенціал використання альтернативних паливно-енергетичних ресурсів у 
Карпатському регіоні України та виокремлено основні фактори, які впливають на ефективність 
впровадження альтернативних енергоресурсів у паливно-енергетичний баланс. Розроблено алгоритм 
економічної оцінки привабливості застосування альтернативних паливно-енергетичних ресурсів регіону.  

Ключові слова: альтернативні паливно-енергетичні ресурси, потенціал, ефективність, алгоритм 
економічної оцінки привабливості 

 

Постановка проблеми. Зміни, що відбулись у перерозподілі впливу на міжнародних 
ринках енергоресурсів, зумовлюють необхідність використання альтернативних джерел 
енергозабезпечення. При залученні інвестиційного капіталу для впровадження 
нетрадиційних джерел енергії в паливний баланс України основну увагу слід зосереджувати 
на інноваційній моделі розвитку, яка базується на застосуванні нових технологій 
виробництва енергії, оскільки альтернативна енергетика – сфера енергетики, що забезпечує 
вироблення електричної, теплової та механічної енергії з альтернативних джерел енергії [1]. 

На відміну від традиційної енергетики, що використовує вугілля, нафту, газ та є 
одним з основних джерел забруднення навколишнього середовища, альтернативну 
енергетику умовно відносять до екологічно чистого виду енергії [2]. В умовах загострення 
проблеми забезпечення людства енергетичними ресурсами, а також складної екологічної 
ситуації розвиток альтернативної енергетики набуває особливої актуальності в Україні 
загалом та у Карпатському регіоні, зокрема. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Оцінці ефективності використання 
альтернативних паливно-енергетичних ресурсів присвячено ряд наукових праць провідних 
науковців Бойка Є., Гелетухи Г., Долинського А., Доргунцова С., Жовніра М., Козоріз М., 
Косар Н., Крикавського Є., Кузьміна О., Ласкаревського В., Мхитаряна Н., Побурко Я., 
Півняка Г., Шкрабець Ф., Туниці Ю.,  Чухрай Н., Рожко А., Адаменко О., Нікітович О., 
Ратушняк Г.,  Джеджула В.,  Кудря О., Щербина  О. та інших.  

Метою даного наукового дослідження є аналіз потенціалу та розробка алгоритму 
економічної оцінки привабливості застосування альтернативних енергетичних ресурсів у 
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Карпатському регіоні України, який охоплює Закарпатську, Чернівецьку, Львівську та Івано-
Франківську області.  

Результати дослідження. На сьогодні частка альтернативних джерел у виробництві 
енергії у світі є незначною, але їх потенціал на кілька порядків перевищує рівень світового 
споживання паливно-енергетичних ресурсів. Темпи зростання обсягів виробництва 
альтернативних джерел енергії значно перевищують аналогічні показники для традиційних 
видів енергії. Так, у найближчі 10 років прогнозується щорічне зростання світових обсягів 
виробництва електроенергії традиційної електроенергетики на рівні 2,8%, а електроенергії із 
нетрадиційних та відновлюваних  джерел енергії – 9,2%.[3] 

В Україні та у Карпатському регіоні, зокрема, також існує значний потенціал 
використання альтернативних джерел згідно Атласу енергетичного потенціалу 
відновлюваних та нетрадиційних джерел енергії України  (табл. 1). 

Таблиця 1  
Потенціал використання альтернативних паливно-енергетичних ресурсів  

у Карпатському регіоні України 
 

Види альтернативних енергоресурсів 
Частка потенціалу  Карпатського 
регіону у структурі альтернативних 

ПЕР України 
Вітрова  енергія 17 % 
Гідроенергетичний потенціал малих рік 61% 
Тваринницька  та сільськогосподарська біомаса 9,2% 

Рослинницька біомаса 7,8% 
Біомаса відходів лісу 12% 
Теплова енергія стічних вод 12,2 % 

Таблиця складена за даними  [4]. 
Проведені дослідження дали змогу сформувати основні види альтернативних 

паливно-енергетичних ресурсів – потенційно можливих для використання в умовах 
Карпатського регіону України (рис.1). 

 
Рис. 1. Класифікація альтернативних паливно-енергетичних ресурсів  

Карпатського регіону 
 

Як видно із даних, представлених у таблиці 1, Карпатський регіон України володіє 
значним енергетичним потенціалом малих рік (близько 61%) та біомаси (29%) і відповідно їх 
впровадження у паливно-енергетичний баланс є пріоритетним.  

Щодо використання альтернативних енергоресурсів доцільно виділити об’єктивну і 
суб’єктивну точки зору. Об’єктивна точка зору враховує реальність і рентабельність 
використання альтернативних джерел, а суб’єктивна − думку людей щодо доцільності 
переходу на альтернативні від традиційних джерел енергії. При цьому враховується вплив 
всіх можливих факторів на ефективність використання альтернативних джерел енергії. До 
факторів впливу можна віднести: природно-географічні, екологічні, політичні, демографічні, 
соціальні, економічні, законодавчі, техніко-технологічні, інформаційні, логістичні, 
психолого-традиційні. 

 Вивчення зазначених факторів дало змогу виявити ті які, мають найбільший вплив на 
впровадження альтернативних джерел енергії у паливно-енергетичний баланс регіону:  
природно-географічні, екологічні, економічні та соціальні  фактори.  

Альтернативні паливно-енергетичні ресурси Карпатського регіону 

Ресурси 
стічних вод 

Ресурси 
біомаси 

Ресурси енергії 
малих річок 

Ресурси 
сонячної енергії 

Ресурси 
вітрової енергії 
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Природно-географічне розташування найбільш перспективних для промислового 
використання районів залежить від виду нетрадиційних джерел енергії. Так, малі 
гідроелектростанції розташовані, як правило, у гірській і передгірській частині регіону. 
Кліматичні умови, температурний режим, середньорічна кількість опадів, густина річкової 
сітки, лісистість − всі ці фактори суттєво впливають на потенційні можливості використання  
альтернативних енергоресурсів малої гідроенергетики та біомаси. 

Екологічні фактори в умовах боротьби із глобальним потеплінням є одними із 
найвагоміших, оскільки використання нетрадиційних енергоресурсів не здійснює 
негативного впливу на довкілля, позитивно впливає на зменшення  рівня забруднення 
атмосфери за рахунок вивільнення традиційних паливно-енергетичних ресурсів (вугілля, 
нафта, газ). 

Соціальні фактори включають кадровий склад, кваліфікаційну характеристику 
персоналу підприємств, умови праці та систему стимулювання працівників у сфері 
використання альтернативних енергоресурсів, співвідношення між управлінським і 
виробничим персоналом. 

Економічні фактори характеризують відносний економічний рівень розвитку 
Карпатського регіону у загальнодержавному, рівень витрат на виробництво одиниці енергії 
із традиційних та альтернативних енергоресурсів  та рентабельність проектів використання 
традиційних та альтернативних джерел енергії.  

Як показали проведені дослідження, Карпатський регіон володіє досить значним 
потенціалом використання альтернативних енергоресурсів, проте потенційним інвесторам 
доцільно з метою активізації діяльності у сфері використання альтернативних паливно-
енергетичних ресурсів та впровадження їх у паливно-енергетичний баланс, володіти 
інформацією про найбільш привабливі території (райони) регіону. У цьому контексті 
актуальним є проведення ранжування територій регіону (областей, районів) за рівнем 
інвестиційної привабливості, що дасть змогу сформувати адекватну стратегію та тактику 
подальшої діяльності, розробляти  планові завдання та ефективні організаційно-управлінські 
рішення. 

На основі проведеного аналізу та з урахуванням існуючого  досвіду визначення 
ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів нами сформовано алгоритм 
економічної оцінки привабливості застосування альтернативних енергетичних ресурсів у 
Карпатському регіоні України, який включає наступні етапи: 

1 формування груп факторів впливу на рівень використання потенціалу 
альтернативних паливно-енергетичних ресурсів у Карпатському регіоні України; 

2 вибір основних показників оцінки інвестиційної привабливості територій 
Карпатського регіону України; 

3 проведення кореляційно-регресійного аналізу досліджуваних показників; 
4 здійснення якісних оцінок переваги одного показника перед іншим у кількісні 

оцінки методом попарного порівняння; 
5 визначення інтегрального показника інвестиційної привабливості. 
Для виявлення факторів, в яких закладено значні резерви підвищення ефективності 

використання альтернативних паливно-енергетичних  ресурсів, та визначення їх кількісного 
впливу  необхідно  використати  метод кореляційно-регресійного аналізу, який передбачає і 
дає змогу при визначенні рівня інвестиційної привабливості серед багатьох факторів 
відібрати найбільш суттєві. 

Метою кореляційного аналізу є кількісне визначення випадкової складової (виявлення 
зв'язку між випадковими змінними та оцінка його тісноти). Задача регресійного аналізу 
включає встановлення форми зв'язку і кількісне визначення регулярної складової за 
допомогою рівняння  регресії  у=Р(х),  яке дістають шляхом застосування методу найменших 
квадратів.  

Процедура побудови кореляційно-регресійної моделі може бути реалізована у такій 
послідовності етапів розрахунку[5]. 
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1 попередній аналіз вхідних даних; 
2 побудова кореляційної таблиці;  
3 розрахунок коефіцієнтів рівняння регресії; 
4 перевірка отриманої моделі на інформативність, адекватність та стійкість 

розв’язку системи рівнянь; 
5 застосування регресійної моделі в економічному аналізі. 
Для того, щоб забезпечити репрезентативність оцінювання рівня впливу зазначених 

показників, кожний з них відповідно має містити коефіцієнти вагомості, які визначатимуться 
із врахуванням результатів кореляційно-регресійного аналізу та подальшого відбору за 
допомогою методу попарних порівнянь, застосовуючи шкалу трансформації якісних оцінок 
переваги одного фактора перед іншим у кількісні оцінки [6, с.190] (табл. 2).  

Таблиця 2 
Трансформації якісних оцінок переваги одного показника перед іншим у кількісні 

оцінки 
 

 
Коефіцієнти вагомості розраховуємо за формулою: 




заг

Pi
Кві     (1) 

де Kві – коефіцієнт вагомості і-ї групи показників; 
Р1, ..., Рn – групи показників, для яких визначають коефіцієнти вагомості;  
n – кількість рядків (груп показників);  
Σзаг – загальна сума усіх рядків. 
Інтегральний показник привабливості регіону (території, району) з метою 

використання альтернативних паливно-енергетичних ресурсів визначається за допомогою 
середньої геометричної. Використання її зумовлено тим, що в разі всебічного оцінювання 
інвестиційної привабливості використовують як статистичну інформацію, так і експертні 
оцінки. А коли оцінки явища залежать від суб'єктивних думок, для отримання адекватнішого 
та точнішого значення краще використовувати середню геометричну досліджуваних 
величин. Вона більш чутлива до змін показників. Згідно з критерієм характеристики рівня 
привабливості коефіцієнт привабливості територій (областей, районів) для використання 
альтернативних паливно-енергетичних ресурсів регіону, зокрема Карпатського 
рекомендовано визначати  за наступною формулою: 
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де Кіп – коефіцієнт привабливості територій для використання альтернативних 
паливно-енергетичних ресурсів; 

Ріп – бальна оцінка показника і-ї групи. 
Оскільки мала гідроенергетика та біомаса, зокрема відходи лісу, займають найбільшу 

питому вагу у структурі альтернативних енергоресурсів Карпатського регіону, то 
пріоритетним є визначення інтегральних показників привабливості саме для зазначених 
альтернативних ресурсів.  

Висновки. Таким чином, проведені дослідження потенціалу використання 
альтернативних паливно-енергетичних ресурсів Карпатського регіону України дали змогу 
виокремити найбільш перспективні ресурси, доцільні до впровадження у паливно-
енергетичний баланс регіону. Розроблені методичні підходи до оцінки інвестиційної 
привабливості територій (районів) сприятимуть збільшенню інвестицій у найбільш 
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перспективні території та, як наслідок, зростанню обсягів вироблення електроенергії із 
нетрадиційних та поновлюваних джерел.  
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The article deals with the regional perspectives of formation complex multiply-connected management system 
in environmental protection activities. The analysis of the environmental activities of investment problems was 
conducted, the dependence of the ecological status of a particular region from the state of economy was considered. 
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В статье рассмотрены региональные перспективы формирования комплексной многосвязной системы 
управления природоохранной деятельностью. Проведен анализ проблем инвестирования природоохранной 
деятельности, рассмотрена зависимость экологического состояния отдельного региона от состояния 
экономики страны. 

 Ключевые слова: природоохранная деятельность, динамические процессы, многосвязные экономико-
экологические системы  

 

Глобальные кризисные явления затронули многие области деятельности человека: 
социально-экономическую, экологическую, политическую, природоохранную и т.д. Мировое 
сообщество вынуждено в экстренном порядке решать целый ряд задач, имеющих 
глобальный, межрегиональный и региональный характер [1]. При этом на первый план 
выходит понятие «региона» как составной части глобальной системы.  

Регион может быть представлен в виде самостоятельной экономико-экологической 
системы, имеющей свои особенности в соответствии с территориальной дислокацией и 
подразумевающей эксклюзивные экономические и экологические отношения. Экологическое 
состояние конкретного региона напрямую зависит от состояния экологии соседних областей, 

http://www.vgolos.com.ua/�
http://agro-business.com.ua/�
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что обуславливается постоянным обменом веществом и энергией. Экономико-
экологическую устойчивость региона следует рассматривать как комплекс, состоящий из 
отдельных устойчивых компонентов системы. В данном случае компонентами системы 
могут выступать: ноосфера, техносфера, атмосфера, гидросфера, литосфера.  

Система показателей устойчивого развития региона рассматривается изначально по 
трем основным направлениям:  

1) показатели окружающей среды (динамика потребления чистой первичной 
продукции; изменение площади ненарушенных хозяйственной деятельностью территорий с 
учетом их прироста; тенденции потребления природных ресурсов; динамика темпов 
истощения природных ресурсов; прирост площадей особо охраняемых территорий; уровень 
затрат на природоохранные мероприятия и т.д.); 

2) показатели экономического развития (тенденции изменения объема валового 
национального продукта; тенденции изменения прироста запасов минерального сырья; 
хозяйственное использование отходов и т.д.); 

3) показатели социального развития (показатели здоровья населения; показатели 
качества жизни населения; показатели социальной активности; демографические показатели 
и др.) [1, 140]. 

Использование теории систем и теории автоматического управления дает нам 
возможность рассматривать природоохранную деятельность как многосвязную систему, 
включающую в себя совокупность сепаратных одномерных систем (в качестве которых 
выступают природные сферы) с множеством перекрестных связей между ними. Система 
автоматического управления данной многосвязной системой предполагает наличие единого 
координационного центра, обладающего полной информационной базой по всем 
направлениям. Изменение режимов работы такой многосвязной системы происходит при 
наличии управляющих воздействий на входе системы управления, осуществляемых после 
анализа основных выходных характеристик с обязательным использованием петли обратной 
связи. 

Формирование комплексной многосвязной системы управления природоохранной 
деятельностью на уровне региона должно учитывать все многообразие входящих в нее 
компонентов, а именно: охрану воздушного бассейна, охрану земельных недр, охрану 
водных ресурсов. Следует заметить, что загрязнение и ухудшение состояния одного из 
компонентов может явиться прямой или косвенной причиной, вызывающей негативные 
изменения в смежном компоненте. 

Динамические процессы природоохранной деятельности сопровождают переход 
экономико-экологической системы из одного состояния в другое. При этом состояние 
системы характеризуется текущим положением и перспективой оказаться через некоторый 
временной интервал в следующем положении.   

Не в последнюю очередь на развитие многосвязной системы управления 
природоохранной деятельностью оказывает влияние состояние экономики всей страны. 
Изучение мирового опыта показало, что динамика развития государства напрямую зависит 
от уровня активного роста благосостояния отдельных регионов, от достижения баланса 
между экологическими потребностями и экономическими возможностями. Отсутствие 
достаточного финансирования на региональном уровне неизбежно отразится на качестве и 
количестве результатов природоохранной деятельности. На сегодняшний день вопросы 
региональной политики, расширения прав регионов стоят перед правительством достаточно 
остро и требуют незамедлительного решения.      

В настоящее время успех внешнеэкономической деятельности страны зависит от 
целого ряда факторов. Мировая тенденция тяготеет к использованию экологически чистых 
товаров и услуг. На первый план выходит повсеместное внедрение в Украине 
экологического маркетинга как важного фактора, способствующего расширению экспорта 
украинских предприятий и товаров.  Важным условием экспорта товаров и услуг является 
жесткое соответствие европейским нормам и требованиям. Соблюдение европейских норм 
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способно повысить конкурентоспособность украинских предприятий за счет увеличения 
доли «зеленой продукции». На сегодняшний момент связь маркетинговой деятельности с 
практическими подходами к управлению природопользованием очевидна  [2].  

Одесский регион обладает уникальными возможностями, как природными, 
зависящими от географического расположения, так и экономическими, связанными с 
научно-практическим потенциалом.     

Анализ инвестиций в природоохранную деятельность по статистическим данным за 
период 2011-2015 гг. показал нисходящий тренд. Следует заметить, что основной объем 
капитальных вложений в природоохранные мероприятия направляется в те области, в 
которых наблюдаются высокие показатели загрязнения. Те регионы, в которых наблюдается 
дефицит статистических данных, претендовать на крупные капиталовложения в 
природоохранную сферу не могут. Таким образом, наблюдается дисбаланс между регионами 
с крупными промышленными производствами и регионами с малоразвитой 
промышленностью и ориентацией на земельное хозяйство. Отсюда следует, что основная 
группа настоящих и потенциальных инвесторов нацелена в основном на крупные 
экологические проекты, подразумевающие устранение возникших загрязнений, а не 
использование превентивных мер. В связи с этим, будет целесообразным внедрить 
комплексную оценку структуры инвестиций, направляемых в регионы с учетом 
диспропорций в экономическом развитии. Анализ структуры природоохранных инвестиций 
даст необходимую информацию для осуществления эффективной природоохранной 
деятельности в регионе  с учетом различных типов загрязнений и направленную на охрану 
природных экосистем. К сожалению, в последние годы наблюдается тенденция уменьшения 
внимания к природным сферам со стороны государственных органов управления, а также 
неспособность наладить хорошо функционирующую систему экологических коммуникаций, 
как на уровне региона, так и на уровне простых граждан. Отсутствие экологического 
образования в дошкольных учреждениях, недостаточная проработка проблем экологии в 
школах – все это формирует дефицит фундаментальных знаний по охране окружающей 
природной среды и потребительское отношение к природе. 

  Привлечение иностранных инвестиций в природоохранную деятельность некоторым 
образом сглаживает проблему дефицита финансовых средств, отпускаемых на охрану 
природы. Однако имеют место нерациональное использование средств, коррупционные 
схемы, отсутствие прозрачной системы контроля со стороны общественности.   

Таким образом, при формировании комплексной многосвязной системы управления 
природоохранной деятельностью на региональном уровне, будет целесообразным учесть 
следующее: 

1) выработку единой государственной стратегии в области охраны природы с учетом 
региональных особенностей, разработку основных и дополнительных направлений 
природоохранной деятельности; 

2)  реорганизацию существующей системы управления природоохранной 
деятельностью с целью объединения разрозненных ведомств в единый координационный 
центр при полном и всеобъемлющем контроле на всех уровнях; 

3) научное обоснование и теоретический расчет эффективности способов, решающих 
задачи рационального использования природных ресурсов рассматриваемого региона; 

4) налаживание эффективных коммуникаций, своевременной координации действий и 
обмен опыта с соседними регионами; 

5) внедрение комплексной оценки структуры инвестиций, направляемых в регионы, с 
учетом их территориальных и ресурсных особенностей; 

6) проведение международных тендеров, что позволит расходовать бюджетные 
средства на решение тех проблем, к которым привлечение иностранных инвесторов 
нецелесообразно; 
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7) создание единой информационной базы данных по успешным экологическим 
проектам в природоохранной области с целью накопления, изучения и внедрения типовых 
эффективных решений;  

8) осуществление экологических коммуникаций внутри региона и за его пределами с 
помощью виртуальных экологических цепочек ценностей для эффективной реализации 
концепции виртуального маркетинга.  
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Новый Великий экономический шелковый путь предполагает строительство нового современного 
маршрута обновленной инфраструктуры в европейских странах, для использования тех, которые уже есть, 
совершенствовать то, что необходимо модернизовать и построить недостающие элементы. Данный проект 
повысит производительность труда в регионах модернизации. 

Ключевые слова: экономический пояс, новый шелковый путь, производительность, КНР, регион 
 

 В 2013 году была выдвинута идея – «Нового Великого шелкового пути» как 
перспективный проект по развитию азиатского региона. Новый Великий экономический 
шелковый путь предполагает строительство нового современного маршрута обновленной 
инфраструктуры в европейских странах, для использования тех, которые уже есть, 
совершенствовать то, что необходимо модернизовать и построить недостающие элементы. 
Безусловно, данный проект повысит производительность труда в регионах модернизации. 
Для этого проекта Россия обладает большими ресурсами, а также опытом управления 
транссибирскими железнодорожными путями, потянувшимися от Восточной Азии через 
Европу в Центральной Азии и на Ближнем Востоке. Экономический пояс нового Шелкового 
пути объединяет в себя 65 стран [1, 42]. Торговые отношения с этими странами, также будут 
затронуты по мере развития этого проекта. Предусматривает как морские, так и сухопутные 
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торговые маршруты. В состав кроме 28 стан Евросоюза и, 10 стран АСЕАН  экономический 
пояс Шелкового пути пройдет через следующие страны: Китай, Монголию, Пакистан, 
Киргизию, Туркменистан, Ирак, Израиль, Грузию, Белоруссию, Египет, Индию, Шри-Ланки, 
Узбекистан, Афганистан, Сирию, Турцию, Армению, Россию, Танзанию, Бангладеш, 
Казахстан, Таджикистан, Иран, Ливан, Азербайджан, Кению. ШОС, Евразийский 
экономический союз и «Шелковый путь эти три проекта развиваются параллельно, 
самостоятельно друг от друга, создавая специфическую конкуренцию в транспортной, 
энергетической и торгово-экономических сферах. При этом ШОС играет центральную  роль 
«евразийского моста» между «Шелковым пути» и Евразийским экономическим союзом. 
Великий Шелковый путь станет новой евро-азиатской транзитно-коммуникационной сетью. 
Она будет связывать меду собой 70 стран, протяженность которого составит 11 тыс.км. 
Замысел Нового Шелкового пути будет способствовать диверсификации экономик стран 
региона, увеличению торгово-экономического сотрудничества и торговли, роста занятости, 
всестороннему развитию  инфраструктуры. 

Новый Экономический пояс Шелкового пути для Китая - это возможность усиления 
своего влияния в Центральной Азии и вытеснение США из континента.  

Китайская мечта о великом возрождении и процветании нации стала визитной 
карточкой Си Цзиньпина с его приходом к власти в 2012 году. Новый проект «Шелкового 
пути», призван помочь Китаю реализовать эту мечту через великий торговый путь, который 
объединял западную и восточные цивилизации. Экономический пояс шелкового путь будет 
проходить вдоль железнодорожных линий, соединяющих несколько городов в западной 
части Китая и Европу через Центральную Азию, Турцию, Иран, Балканы,  Кавказ, 11000-
километровой дорогой вдоль Евразийского континента. 

Для Китая этот проект будет первым шагом к созданию экономического коридора в 
Европе и Азии, что позволит в будущем азиатским республикам интегрироваться с  
европейскими рынками. Либерализация торговли и укрепление экономика финансового 
сотрудничества между странами будет способствовать созданию новой формы 
регионального экономического сообщества и, в соседствующих с Китаем странах «чувство 
общности судьбы Транскаспийского маршрута может стать конкурентом разрабатываемого 
Китаем и Россией собственного «Шелкового пути» в Европу. Китай поддерживает 
альтернативный Транскаспийский маршрут в обход России. Так как не хочет подвергать 
рискам сокращения торговых потоков из-за геополитической обстановки, сложившейся 
вокруг российского партнера и разрыва торговых отношений с Украиной и Турцией. Ведь 
Китай живет только на доходы от экспорта товара, и Пекин  придерживается принципа 
получения максимальной выгоды, для себя, поддерживая нейтралитет в любых 
экономических и политических конфликтах. 

Транскаспийский маршрут возник не из-за проблем между Россией и Украиной и 
Россией и Турцией, он возник на проблемах между Россией и Китаем. «Маршрут из КНР в 
ЕС через Россию более практичен, чем новый восточный «Шелковый путь». Переговоры 
Москвы и Пекина по данному вопросу серьезно затянулись, что и стало предпосылкой для 
более быстрой реализации восточного варианта маршрута. Также от этого выиграли все 
транзитные страны, которые участвуют в этом широкомасштабном проекте». 

«Стоимость строительства по новым участкам в ценах составляет: Москва–Казань — 
438 млрд. рублей, Шали–Бавлы — 136 млрд. рублей, Бавлы–Кумертау — 115 млрд. рублей, 
Кумертау–Сагарчин — 94 млрд. рублей». Частью проекта выступают также участки новых 
российских автодорог М-11 (Москва — Санкт-Петербург) и Центральной кольцевой 
автодороги (ЦКАД), движение по которым будет запущено уже в 2018 году. 

В рамках проекта запланированы строительство новых российских автодорог М-11 и 
Центральной кольцевой автодороги, движение по которым будет запущено уже в 2018 году. 
В этой связи предложено правительству РФ потратить 2017-2018 годы на предпроектные 
работы по проекту коридора Европа — Западный Китай, на продолжение активных работы в 
Татарстане, где у же начал вести работу частный инвестор и на запуск единого нового 
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коридора Москва — Казань на территории Башкортостана и Оренбургской области в конце 
2018 года — начале 2019 года. 

Период реализации проекта новой автотрассы ожидается интенсивное развитие 
промышленности и создание новых производств, что позволит говорить об отраслевом 
мультипликативном эффекте. За 30-летний проектный период, по оценке, этот эффект 
оценивается в дополнительные много миллиардными доходами к ВВП. При этом 
строительство и последующая эксплуатация трассы позволит повысить интенсивность 
межрегионального сообщения внутри страны и получить еще больше прибыли. 

Предполагается, что наибольший социально-экономический эффект от автодороги 
получат Московская, Ленинградская и Нижегородская области, а также республики 
Татарстан и Башкортостан. Положительный эффект, полагают разработчики, будет связан с 
инвестициями в строительство и развитием региональной инфраструктуры, а также с 
расширением существующего производства и сферы услуг параллельно с появлением новых 
промышленных кластеров. Количество рабочих мест в разных отраслях экономики, которые 
предполагается создать в связи со строительством и эксплуатацией данного проекта, 
составит несколько тысяч занятых, и еще несколько десятков. временных рабочих мест будет 
создано непосредственно на период строительства трассы. 

Наиболее перспективными инвесторами проекта эксперты называют китайские 
компании. Транзитный проект может обеспечить успешное развитие Западного Китая, что 
поможет снизить дисбаланс в развитии с восточными территориями Поднебесной. 

 По результатам переговоров с инвесторами определится, какой объем инвестиций, 
возможно, привлечь в проект и по каким условиям. На основании этих данных уже будут 
дорабатываться финансово-экономическая модель проекта. Предполагается, что отдельные 
участки будут строиться в 2017–2018 годах.[3, 12] 

У интеграционных групп, особенно, у стран Евразии не совпадают интересы с 
Китаем. В темпах региональной интеграции КНР предлагает ускоренные варианты, страны 
Казахстан, Беларусь и Россия не могут «подтянуть» до ускорения, и вынуждены идти на 
уступки. Характер интеграционных инициатив – ШОС, ЕАЭС и проекта «Великого 
шелкового пути», а также перспективы пока не до конца ясны, тем не менее, само 
выдвижение этих проектов означает новые возможности для российско-китайского 
сотрудничества в Евразии. Проект «Шелкового пути» не направлен против Евразийского 
экономического союза и не является попыткой подменить его. Китай планирует 
параллельное функционирование, и продвижение этих проектов, создание партнерских 
отношений. «Шелковый путь», в отличии от ЕАЭС, еще далек от уровня  строительства, его 
конечные цели не точны. Данная неопределенная организация не может бросать вызов 
структурированному экономическому союзу и тем более заменить его или слиться с ним. 
Для сотрудничества стран «Шелкового пути» и Евразийского экономического союза 
недостаточно одного желания Китая, необходимы  шаги со стороны России. Объединение 
экономической зоны «Шелкового пути» с Евразийским экономическим союзом могло бы 
создать дополнительные условия для совместного развития и освоения более широкого 
пространства и созданию «больших зон» в торговле. Перезагрузка России к Азии 
проявляется в виде долгосрочной и консолидированной стратегии пока только в отношениях 
с Китаем, а роль остальных азиатских стран во внешней политике РФ еще предстоит 
определить. Анализ развития экономического сотрудничества между Россией и Китаем, 
показывает, что страны перешли от этапа «декларирования ожиданий» к активной фазе 
сотрудничества в рамках реализации конкретных проектов. Реализация проектов «одного 
пояса, одного пути» (включающего в себя развитие «экономического пояса Шелкового пути» 
и «морского Шелкового пути XXI века») предоставит мощную поддержку увеличению 
объема двусторонней торговли между Китаем и Россией. Китай и Россия должны 
воспользоваться уникальной возможностью, предоставленной «одним поясом и одним 
путем», и, соединив программы развития двух государств, добиться упорядочению экономик 
других стран. Россиянам следует учесть, что Китай знает о России больше, чем мы о Китае. 
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Стереотип о том, что Китай – это страна с наиболее устойчивой экономикой и 
сверхстабильной политической системой подвергся сомнению в 2015 году в связи с 
девальвацией юаня и снижением ВВП КНР. Потенциальные угрозы в экономике, политике и 
обществе, которые могут повлиять на стабильность Китая: В экономической области – 
падение внешней торговли КНР и е� сокращение приобрело необратимые темпы. Хотя 
экономику буквально накачивают кредитами, внутренний спрос в Китае не является 
двигателем экономики, деньги туда поступают из экспортного сектора. Домохозяйство КНР 
покупает не китайские товары, а раскрученные и качественные импортные.  

Для США локальный конфликт на границах Китая был бы большой геополитической 
удачей, но никто из соседей Китая – ни Япония, ни Индия не желают его возвышения. 
Поэтому самая вероятная угроза для Китая – это локальный приграничный конфликт, за 
которым последуют санкции и волна «демократического движения». В настоящее время 
начинает казаться, будто отдельные страны склонны верить в чудеса, полагая, что следует 
лишь отойти от налаженного порядка, чтобы открылись пути для достижения лучших 
результатов. Политические идеологи вступают в конфликт с чувством ответственности 
экономической политикой, с выводами экономической науки, с ложно истолкованными 
представлениями о государственном суверенитете и тем самым парализуют факторы порядка 
и стремления к упорядочению в экономике. В проекте Великого Шелкового пути имеются 
две возможности: либо дорогу себе пробьет диверсификация со стороны Китая, либо будет 
попытка соединения в один путь различных манипуляций различных систем и не произойдет 
подлинная интеграция.  
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В статті проаналізовано різні підходи до визначення сутності доходу в економічній літературі і 
податковому законодавстві України. На основі проведеного аналізу виявлено ключові ознаки доходу та 
запропоновано авторське бачення даної дефініції. 

Ключові слова: дохід, кошти, майно, активи, доходи фізичних осіб,оподаткування. 
 

Дохід виступає однією з найбільш важливих категорій  економічної системи. В 
економічній літературі відсутнє єдине узгоджене визначення доходу, однак  значна кількість 
наукових здобутків вітчизняних та зарубіжних науковців свідчить про вагомість та 
багатогранність даної дефініції. 

 Серед сучасних науковців, які здійснюють дослідження щодо сутності доходів варто 
відзначити К.В. Кощенко, В.М. Опаріна,  Г.А. Оганяна,С.М. Панчишина, В.О. Паламарчук, 
А.П. Румянцев, М.І. Савлука. 

Метою статті є аналіз різних підходів щодо визначення сутності доходів та доходів 
фізичних осіб зокрема, в економічній літературі і податковому законодавстві України й  
формування авторського бачення стосовно розуміння даної дефініції.  

В умовах ринкового розвитку економіки роль доходів фізичних осіб зростає, оскільки 
розширюються можливості та джерела їх отримання, до того ж доходи виступають одним із 
вагомих об’єктів оподаткування.  

В економічній теорії дохід розглядається науковцями у широкому та вузькому 
значенні. В праці «Экономикс» вчені Макконнелл К.Р. і Брю С.Л. розглядають дохід у 
широкому значенні як грошові та натуральні надходження до суб'єктів господарського 
життя, а в вузькому значенні як потік грошових надходжень в одиницю часу [1]. 

Професор К. Швабій у монографії «Оподаткування доходів населення: проблеми 
науки і практики» зазначає, що дохід також можна тлумачити як потік та (або) запас. Потік, 
трактується автором як  сукупність корисності, що створюється або використовується 
протягом одиниці часу, запас –як кількість товарів, послуг, праці, грошей, які існують у 
даний момент [2, с.20].  

Виходячи з фундаментальної сутності доходу, важко погодитись із такою думкою і 
пропонується розмежовувати поняття «дохід», яке передбачає приплив грошей або 
матеріальних цінностей, та «багатства», яке втілюється у запасах активів. З точки зору 
оподаткування, «потік» або «приплив» виступає об’єктом «прибуткового» оподаткування, а 
«запас» - майнового. 

 Такі вчені як Г.А. Оганян, В.О. Паламарчук, А.П. Румянцев трактують доходи як 
загальну суму грошей [3,c. 184-185], Ю.П. Савченко – як сукупність надходжень у грошовій 
та натуральній формах [4,c.48]. 

Ряд вчених при визначенні сутності доходів акцентують увагу на  джерелах 
формування доходів: В.М. Опарін визначає доходи як грошові чи інші надходження, які 
окремі суб’єкти отримують від виробничої діяльності у вигляді доданої ними вартості, чи від 
продажу майна, майнових прав, прав інтелектуальної власності тощо, чи у процесі 
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перерозподілу вартості створеного у суспільстві валового внутрішнього продукту [5, с. 132], 
Панчишин С.М. визначає дохід як потік зарплати, відсотків, дивідендів та інших грошових 
надходжень [6, с. 552]. 

Дослідники Н.А. Азріліян, Б.А. Райзберг у визначенні доходу як грошових коштів або 
матеріальних цінностей, отриманих державою, фізичною чи юридичною особою в результаті 
будь-якої діяльності за певний період часу, акцентують увагу на тому, що в залежності від 
суб’єктів привласнення доходи можуть виступати доходами держави, організацій, населення 
[7,8].  

В економічній літературі має місце велика кількість різноманітних трактувань поняття 
«дохід». Майже всі визначення зводяться до розуміння доходу як грошових і матеріальних 
цінностей, але у кожному з них підкреслюється певна ознака доходу з деталізацією форм,  
джерел отримання та суб’єктів привласнення.  

У Великому тлумачному словнику сучасної української мови наводиться деталізоване 
визначення: «Доходи – це гроші або матеріальні цінності одержувані державою, юридичною 
та фізичною особою внаслідок виробничої, комерційної, посередницької або іншої діяльності 
за певний термін» [9, с. 324]. Перевагою даного визначення є конкретизація форм доходів, 
джерел їх отримання в залежності від видів діяльності та  суб’єктів отримання. 

Вчені Є. П. Качан, Г. Т. Завіновська, В. Я. Брич, О. П. Дяків у своїх  наукових працях 
підкреслюють безпосереднє призначення доходів, визначаючи їх як суму грошових коштів і 
матеріальних благ, одержаних за певний проміжок часу у натуральному вигляді для 
підтримання фізичного, морального, економічного та інтелектуального стану людини [10, с. 
166]. Науковці   М.Г. Назаров, Г.Ф. Горбей, Г.Д. Кулагіна, Б.Т. Рябушкін розуміють під 
«доходом»  ресурси у грошовому і натуральному вираженні, які можуть бути використані на 
задоволення особистих потреб, сплату податкових та інших обов’язкових і добровільних 
платежів, заощадження [11, c. 588]. Тієї ж думки дотримуються  П. В. Савченко, Ю. П. Кокін, 
які зосереджують увагу на доході як сукупності надходжень у грошовій та натуральній 
формах за визначений проміжок часу, використовуваних фізичними особами з метою 
споживання і накопичення[12, с. 48]. 

Спільною характерною ознакою наведених визначень є форма доходу –грошова або 
матеріальна та визначений час його отримання. Безперечно, основна частина доходів має 
грошову форму, а такі надходження як виграші, спадщина, призи, дивіденди можуть 
виступати в матеріальній формі, однак вони розглядаються як доходи при первинному 
надходженні, а при подальшому використанні – виступають у якості майна. 

Вичерпним, на нашу думку є визначення доходу наведене у економічному 
тлумачному словнику в частині понятійної бази законодавства України під ред. К. Д. 
Гордієнко, де автором дохід визначається як  сума будь-яких коштів, вартість матеріального 
й нематеріального майна, інших активів, що мають вартість, у т.ч. цінних паперів або 
деривативів, одержаних платником податку у власність або нарахованих на його користь, чи 
набутих незаконним шляхом протягом відповідного звітного періоду з різних джерел як на 
території України, так і за її межами [13, с. 85]. 

Слід зазначити, що саме в такій редакції вперше було викладено поняття «доходи» в 
податковому законодавстві України, а саме в Законі України від 22.05.03 №889-IV «Про 
податок з доходів фізичних осіб» [14].  

З прийняттям Податкового Кодексу України  від  02.12.2010 № 2755-VI  було 
запроваджено визначення доходів як загальної суми доходу платника податку від усіх видів 
діяльності, отриманого протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або 
нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі у виключній 
(морській) економічній зоні, так і за їх межами. Доцільно зазначити, що дане визначення 
доходів виступало узагальненим терміном податкової системи, в ньому окреслено види 
діяльності, форми виплати чи нарахування доходів, а також джерела їх походження, але 
зовсім не розкрито сутність доходів [15]. Згодом, Законом України «Про внесення змін 
Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової 
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реформи» від 28.12.2014 р. № 71-VIII [16] дане визначення було скасовано, а отже 
визначення доходів у вітчизняному податковому законодавстві і до сьогодні відсутнє. 

Враховуючи, що визначення доходів виступає основою понятійно-категоріального 
апарату системи оподаткування взагалі і системи оподаткування доходів фізичних осіб у 
тому числі та з метою уникнення колізії  щодо даної дефініції, пропонуємо під терміном 
«доходи» розуміти - кошти, вартість матеріального майна та інших активів, грошове 
вираження нематеріального майна, одержаних платником податку протягом податкового 
періоду з різних джерел як на території України, так і за її межами. 

 

Література: 
1. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: Пер. с 13-го англ. изд. — М.: 

ИНФРА-М,1999. - XXXIV, 974с. - електронний ресурс. Режим доступу: https://vk.com/doc-
58075228_217796962?dl=3f81848cb68b045947 

2. Швабій К.І. Оподаткування доходів населення: проблеми науки і практики [Текст] : [монографія] / К.І. 
Швабій. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2009. – 296 с. 

3. Політична економія : навч. посіб. / Г.А. Оганян, В.О. Паламарчук, А.П. Румянцев та ін.; за заг. ред. Г.А. 
Оганяна. – К. : МАУП, 2003. – 520 с.  

4. Политикадоходов и заработнойплаты : учебник / под ред. П.В. Савченко, Ю.П. Кокина. – М. : Юристъ, 
2000. – 456 с.   

5. В.М. Опарін Фінансова система України: теоретико- методологічні аспекти: монографія / В. М. Опарін. 
- К.: КНЕУ, 2005. - 239 с. 

6. Панчишнн С.М. Макроекономіка: навч. посіб. / С. Панчишин. - 2-ге вид. / / - К.: Либідь, 2002. - 606с. 
7. Новий економічний словник / За редакцією А. Н. Азріліяна. - М .: Інститут нової економіки, 2006. — 

1088 с. 
8. Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Сучасний економічний словник. - 5-е изд., 

Перераб. і доп. - М .: Инфра-М, 2007. - 495 с. 
9. Великий тлумачний словник сучасної української мови / за заг. ред. В.Т. Бусела. – К.; Ірпінь : ВТФ 

«Перун», 2009. – 1736 с. 
10. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч.-метод. посібник / за заг. ред. проф. Качана Є.П. 

– Тернопіль: ТДЕУ, 2006. – 373 с. 
11. Курс социально-экономической статистики: учебник для вузов / под ред. М.Г. Назарова. – М.: 

Финстатинформ, ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 771с. 
12. Политикадоходов и заработнойплаты : учебник / под ред. П.В. Савченко, Ю.П. Кокина. – М. : Юристъ, 

2000. – 456 с. 
13. Економічний тлумачний словник. Понятійна база законодавства України у сфері економіки. – К. : КНТ, 

2007. – 360 с. 
14. Закон України від 22.05.03 №889-IV «Про податок з доходів фізичних осіб» Державна фіскальна 

служба України Офіційний портал  - електронний ресурс. Режим доступу: 
http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/zakoni-ukraini/arhiv-zakoniv-ukraini/zakoni-
ukraini-za-2003-rik/print-42255.html 

15. Податковий кодекс України -  Верховна Рада України. Редакція від  02.12.2010 № 2755-VI, - 
електронний ресурс. Режим доступу: http://kodeksy.com.ua/podatkovij_kodeks_ukraini/statja-14.htm 

16. Закон України «Про внесення змін Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України 
щодо податкової реформи» від 28.12.2014р. № 71-VIII - електронний ресурс. Режим доступу: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/71-19 
 

https://vk.com/doc-58075228_217796962?dl=3f81848cb68b045947�
https://vk.com/doc-58075228_217796962?dl=3f81848cb68b045947�
http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/zakoni-ukraini/arhiv-zakoniv-ukraini/zakoni-ukraini-za-2003-rik/print-42255.html�
http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/zakoni-ukraini/arhiv-zakoniv-ukraini/zakoni-ukraini-za-2003-rik/print-42255.html�
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/71-19�


 107

Prykhodko D. O. 
PhD in Economics, Assistant 

Pilipenko A.V. 
Student 

Chirkova T.E. 
Student 

Kharkiv National Automobile and Highway University 
 

TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF CREDIT RELATIONS AND THEIR 
PECULIARITIES IN UKRAINE 

 

Приходько Д. О. 
к.е.н., ас. 

Пилипенко А. В.  
студент 

Чиркова Т. Є. 
студент 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ В 
УКРАЇНІ 
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У статті розглянуто сутність кредиту, проблеми, пов'язані з розвитком кредитний відносин в умовах 
виходу з фінансово-економічної кризи. 

Keywords: credit, banking system, credit relations, financial regulation. 
 

З набуттям в 1991 р незалежності Україна вступила на шлях реформування своєї 
економіки. Світова фінансово-економічна криза 2007 - 2009 рр. змусила уряди розвинених 
держав підготувати проекти реформування та регулювання фінансового сектора з метою 
недопущення повторення кризових явищ в майбутньому. Так, наприклад, виникнення 
кризових явищ в системі кредитних відносин США, поширення кризи по національних 
економіках інших держав змусило світове економічне співтовариство звернути увагу на те, 
що функціонування фінансових ринків не завжди ефективно. Кредитні інститути схильними 
до надмірного накопичення ризиків з метою максимізації прибутку. 

Сучасний період реформ соціально-економічної системи України, відродження 
ринково орієнтованої економіки, відновлення економічних методів управління і лібералізація 
грошово-вартісних форм господарювання актуалізують проблему ефективного 
реформування грошово-кредитної системи, підвищення її стабільності як запоруки 
динамічного розвитку вирішення економічних і соціальних проблем. 

Питання теорії кредиту широко досліджуються в роботах наступних авторів: 
Лаврушина І., Бєлоглазова Г., Бєляєва М., Кудріна А., Терентьєва Н., Шипова А., а також 
відомих зарубіжних авторів - Дж. А. Акерлоф, Р.Е . Лукаса, Дж. Стігліца, М. Фрідмана, П. 
Кругмана, Ф. Хайєка, Т. Коуена. Розвиток кредитної системи в умовах переходу до ринку 
аналізується в роботах А. Анікіна, JI. Дробозиной, Е. Жукова, А. Замураєва, О. 
Ямпільського. 

Мета статті � дослідження теоретичних положень, які розкривають зміст кредиту та 
кредитних інститутів в сучасних умовах виходу з економічної кризи. 

У сучасному господарстві кредит залишається істотним джерелом економічного 
розвитку. Кредит розвивається разом з ростом масштабів виробництва і товарообігу. Така 
закономірність його руху, бо він є породженням матеріальних процесів: збільшення 
матеріальних потоків і послуг неминуче викликає необхідність використання додаткових 
джерел фінансування витрат. 
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Кредит як форма трансформації заощаджень в інвестиції реалізує себе через ряд 
функцій: сприяння руху капіталів і безперебійності процесу відтворення, зниження витрат 
обігу, активізація процесів централізації і концентрації капіталів, перерозподільній і 
структурної перебудови відтворення, стимулювання (або стримування) економічного 
зростання [1]. 

Функціонування кредитного ринку опосередковується співвідношенням пропозиції 
позикових коштів, попиту на них і врівноважує їх процентної ставки. Процес трансформації 
заощаджень в інвестиції за посередництва комерційних банків передбачає реалізацію 
відносин власності та економічних інтересів вкладників (власників заощаджень), 
позичальників і самих банків. 

Однак поступально розвиваючись разом із зростанням багатства країн і народів, 
кредит демонструє нерівномірність цього руху. У період економічного підйому кредит 
розвивається (зростає ділова активність, знижуються економічні ризики, більш виразними 
стають «припливи» і «відпливи» коштів, їх надлишок або недолік у різних суб'єктів і в різних 
економічних регіонах). Необхідність і можливість перерозподілу ресурсів за допомогою 
кредитування робиться більш сприятливою. У період спаду обсяги кредитування 
зменшуються, відображаючи проблеми, що з'являються в сфері матеріального виробництва 
та сфері обігу. Попит на кредит істотно зростає, але ресурси рідше вивільняються, 
пропозиція вільних ресурсів скорочується, викликаючи їх недолік на грошовому ринку [2]. 

Процес формування і розвитку кредитної системи визначається двома об'єктивними 
економічними передумовами: 

- На певному етапі суспільного розвитку з'являється потреба у специфічній формі 
підприємницької діяльності, пов'язаної з накопиченням і розподілом тимчасово вільних 
коштів суб'єктів ринку; 

- Розвиток товарного виробництва і розширення торгівлі обумовили зростання обсягів 
грошових потоків, що спричинило необхідність їх організації та технічного обслуговування. 

В Україні домінує сьогодні раціональна грошово-кредитна політика. Вона покликана 
мінімізувати інфляцію, сприяти сталому економічному зростанню, підтримувати рівень 
валютного курсу на економічно прийнятному рівні [3]. 

Центральною проблемою сьогодення і майбутнього фінансової стабілізації в Україні 
залишається інфляція. Негативні соціальні і економічні наслідки інфляції змушують уряду 
різних країн проводити політику, направлену на зміцнення національної валюти. Значна 
увага завжди приділялася державою регулюванню грошової маси. Антиінфляційна політика 
нараховує багатий асортимент самих різних грошово-кредитних, бюджетних заходів, 
податкових заходів, програм стабілізації і дій по регулюванню і розподілу прибутків. 

Необхідні серйозні і комплексні антиінфляційні заходи. Складність ситуації полягає в 
тому, що антиінфляційну політику в Україні зараз не можна все-таки звести до тільки 
непрямих економічних важелів. Справа в тому, що в Україні, нарівні із загальними 
закономірностями, найважливішою причиною інфляції можна вважати унікальну 
диспропорціональність в економіці, що виникла як наслідок командно-адміністративної 
системи. Радянській економіці були властиві тривалий розвиток в режимі військового часу, і, 
як наслідок, надмірна частка військових витрат в ВНП, найвища міра монополізації 
виробництва, розподілу і грошово-кредитної системи і інші особливості [4]. 

Основним завданням фінансової політики в сучасний період в Україні полягає не 
тільки в тому, щоб забезпечити матеріально, але і для запобігання соціальної напруженості в 
суспільстві, а також щоб якомога більше пом'якшити труднощі переходу від однієї системи 
економічних відносин до інших. 

Одним з найбільш важливих завдань грошово-кредитної політики України було 
збільшення коштів від підприємств, скорочення заборгованості та скорочення частки угод, 
що обслуговуються за допомогою безготівкової форми оплати (наприклад, бартер). 
Збільшення оборотного капіталу в реальному секторі економіки і проходження грошей по 
всьому виробничому ланцюжку забезпечує попит на продукцію на кожному етапі 
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розмноження і, таким чином, є попит на збільшення в економіці в цілому [5]. 
Для подальшого ефективного розвитку банківської системи України, а також для 

вирішення проблем цього сектору економіки доцільно застосовувати ряд заходів, основними 
з яких є: застосування засад корпоративного управління банківської діяльності, що 
передбачає забезпечення відкритості, прозорості, рівності, дотримання ділової етики, 
відповідальності перед клієнтами, суспільством і державою; з метою підвищення 
конкурентоспроможності українських банків в рамках інтеграції до Євросоюзу та вступу до 
СОТ доцільно скласти програму структуризації та консолідації банківської системи, 
підвищення рівня капіталізації банків; слід адекватно вирішити проблему відкриття в Україні 
філій іноземних банків, в тому числі уникнути безконтрольності таких філій можна шляхом 
поширення на них національного режиму банківського нагляду та залучення цих філій до 
національної системи страхування банківських депозитів; важливим напрямком державного 
регулювання банківської діяльності є створення ефективної системи оподаткування; 
формування сучасної правової бази розвитку банківської сфери; перетворення вітчизняного 
ринку цінних паперів в ефективний механізм перерозподілу фінансових ресурсів і 
трансформації заощадження в інвестиції, а в кінцевому підсумку – в реальний фактор 
інвестиційного процесу. 

Кредит відіграє специфічну роль в економіці: він не тільки забезпечує безперервність 
виробництва, але і прискорює його. Кредит сприяє економії витрат обігу. Це досягається за 
рахунок: 

а) скорочення витрат але виготовленню, випуску, обліку і зберіганню грошових 
знаків, бо значить, частина готівки виявляється непотрібною; 

б) прискорення обігу грошових коштів, багаторазового використання вільних 
грошових коштів; 

в) скорочення резервних фондів. 
Роль кредиту в різних фазах економічного циклу не однакова. В умовах економічного 

підйому, достатньої економічної стабільності кредит виступає фактором росту. 
Перерозподіляючи величезні грошові і товарні маси, кредит живить підприємства 
додатковими ресурсами. Його негативний вплив може, однак, проявитися в умовах 
надвиробництва товарів. Особливо помітно такий вплив в умовах інфляції. Нові платіжні 
коштів, що входять за допомогою кредиту в оборот, збільшують і без того надлишкову масу 
грошей, необхідних для обігу. 

Кредит незалежно від своєї соціальної сторони виконує певні функції, такі як 
регулювання об'єму сукупного грошового обороту, перерозподіл грошових коштів на умовах 
їх подальшого повернення, акумуляція тимчасово вільних грошових коштів. 

Впровадження в життя інновацій для подальшого ефективного розвитку банківської 
системи дало б можливість підвищити фінансову стабільність і стійкість банківської системи 
України, що в свою чергу, сприяло б забезпеченню економічної стабільності держави, 
формуванню передумов для реальної інтеграції України в Євросоюз. 
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(НА ПРИКЛАДІ ІНДІЇ)  

 

Досліджено нормативно-правове регулювання правовідносин резидентів України з нерезидентами на 
прикладі резидентів Індії. Встановлено необхідність проведення ґрунтовного дослідження міжнародних та 
національних законодавчих актів. Визначено умови, дотримання яких уможливлює звільнення (зменшення) 
оподаткування доходів, отриманих у вигляді процентів за користування кредитом.    

Ключові слова: фінансові операції, нерезиденти, проценти за користування кредитом, податкові 
правовідносини, міжнародні угоди. 

 

Legal regulation of relationship Ukrainian residents with non-residents on the example of India residents is 
researched. The need for a thorough study of international and national laws is established. The conditions, compliance 
with which enables the release (decrease) from taxation revenue received in the form of interest on the loan. 

Keywords: financial transactions, residents, interest on the loan, tax relationship, international agreements. 
 

Системна криза у політичній, соціальній та економічній сферах 2014-2015 років 
негативно вплинула на обсяги іноземних інвестицій в Україну. Так, за 2014 та 2015 роки 
обсяги прямих іноземних інвестицій в економіку України знизились на 19,5% та 5,19% 
відповідно порівняно з попереднім роком [1]. За таких умов об’єктивно виникає необхідність 
пошуку альтернативних методів залучення фінансових ресурсів у економіку країни. Одним із 
таких методів являється пряме кредитування нерезидентами резидентів України.  

Особливо гостро питання пошуку іноземних кредиторів постає в умовах дорогих 
національних кредитних ресурсів. В Україні, наприклад, процентна ставка за кредитами у 2015 
році становила від 17,08% до 20,22% (середня 17,67% [2]). Саме тому вітчизняні підприємства 
активно залучають кошти у вигляді прямих кредитів у нерезидентів, які надають кредити під 
нижчі відсоткові ставки. У підтвердження зазначимо, що станом на грудень 2015 року 
заборгованість українських підприємств за кредитами та позиками перед іноземними 
кредиторами склала 7,824 мільярди доларів США [3]. І це не дивлячись на те, що кредитні 
операції для резидентів України можуть мати фінансові наслідки не лише по поверненню 
кредиту та по виплаті відсотків за користування ним, а й по сплаті податків. Саме це обумовлює 
необхідність визначення податкових наслідків для резидента України – позичальника коштів у 
нерезидента. 

Слід зазначити, що вітчизняне законодавство передбачає, що одним із видів 
фінансових операцій є операції з отримання позики або кредиту, в тому числі від 
нерезидентів. Відповідно до ст. 141.4.2 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) «доход 
нерезидентів від цих операцій у вигляді процентів, підлягає оподаткуванню податком на 
прибуток, із суми виплати та за їх рахунок, якщо інше не передбачено положеннями 
міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються 
виплати» [4, ст. 141.4.2]. Норми міжнародних договорів про уникнення подвійного 
оподаткування, укладені Україною з іноземними країнами, застосовуються до осіб, які 
є резидентами України та резидентами відповідної країни. Необхідно відмітити, що згідно з 
положеннями ст. 9 Конституції України «чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість 

http://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.112?page=14#pn2605�
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яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України» 
[5, ст. 9]. Більш того, ратифіковані Верховною Радою України міжнародні договори про 
уникнення подвійного оподаткування мають вищу за вітчизняні нормативно-правові акти 
юридичну силу. Так, статтею 19.2 Закону України «Про міжнародні договори України» 
передбачено, що «якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в 
установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному 
акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору» [6, ст. 19.2]. 
Вторять нормам Закону й положення ПКУ, якими встановлено, що «якщо міжнародним 
договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено 
інші правила, ніж ті, що передбачені цим Кодексом, застосовуються правила міжнародного 
договору» [4, ст. 3.2].  

Положеннями ПКУ передбачено можливість застосування одного з трьох способів 
уникнення подвійного оподаткування при здійсненні фінансових операцій з нерезидентами. 
Так, нормами статті 103.1 ПКУ встановлено: звільнення від оподаткування доходів із 
джерелом їх походження з України, зменшення ставки податку та повернення різниці між 
сплаченою сумою податку і сумою, яку нерезиденту необхідно сплатити відповідно до 
міжнародного договору України [4, ст. 103.1].  

Зауважимо, що особа (податковий агент) має право самостійно застосувати звільнення 
від оподаткування або зменшену ставку податку, передбачену відповідним міжнародним 
договором України під час виплати доходу нерезиденту, якщо такий нерезидент є 
бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу і є резидентом країни, з якою 
укладено міжнародний договір України [4, ст. 103.2]. Водночас, застосування такої норми 
дозволяється тільки за умови надання нерезидентом особі (податковому агенту) – резиденту 
документа, який підтверджує його статус податкового резидента у відповідній країні. Таким 
чином, звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з 
України здійснюється лише за умови документального підтвердження відомостей, наведених 
на рис. 1. 

Доцільно зауважити, що Державною фіскальною службою України щорічно 
оприлюднюється перелік країн з якими Україна уклала міжнародні договори про уникнення 
подвійного оподаткування [7]. Кожна така підписана та ратифікована угода має свої 
особливості та потребує окремого розгляду. Так, наприклад, між Україною та Республікою 
Індія укладено Конвенцію «Про уникнення подвійного оподаткування та попередження 
податкових ухилень стосовно податків на доходи і капітал» (далі – Конвенція), яка визначає 
порядок оподаткування певних видів доходів, отриманих на території однієї з таких країн 
відповідними резидентами [8].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Необхідні умови, що дають право резиденту на звільнення (зменшення) 

від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України  
[складено автором за даними 4] 

 

Відомості, які повинні бути документально підтверджені 

між Україною та країною нерезидента укладено Угоду про уникнення подвійного 
оподаткування 

нерезидент, якому перераховується дохід має статус податкового резидента 

у податкового агента є в наявності належно оформлена довідка (або її нотаріально 
засвідчена копія), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою 

укладено міжнародний договір України 

нерезидент є бенефіціаром (фактичним) отримувачем (власником) доходу 
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Зауважимо, що дія Конвенції «поширюється на податки на доходи, що стягуються 
Договірною Державою або її політико-адміністративними підрозділами, або місцевих 
органів влади незалежно від способу їх стягнення» [8, ст. 2.1]. Відповідно до норм Конвенції 
«податками на доходи і на капітал вважаються всі податки, що справляються від загальної 
суми доходу, загальної суми капіталу або з елементів доходу чи капіталу, включаючи 
податки на  доходи від відчужування рухомого і нерухомого майна і податки на загальну 
суму заробітної плати або платні, сплачуваних підприємством, а також податки, які  
справляються з доходів від приросту вартості капіталу» [8, ст. 2.2]. У п. 2.3 Конвенції 
визначено такі податки окремо для кожної країни, зокрема в Україні це: податок на прибуток 
(доходи) підприємств, прибутковий податок з громадян (нині це податок на доходи фізичних 
осіб) та податок на майно підприємств і нерухоме майно громадян, а в Індії – прибутковий 
податок, включаючи додатковий податок, та податок на добробут. Таким чином, дія 
Конвенції поширюється на податки на доходи, що стягуються від імені Договірної Держави, 
а саме України, отримані, в тому числі й, у вигляді процентів за користування кредитними 
коштами.  

Що стосується виконання другої та третьої обов’язкової умови звільнення від 
оподаткування – підтвердження нерезидентом статусу резидента відповідної країни, варто 
зазначити, що ПКУ встановлено обов’язкову наявність у резидента України довідки або 
іншого документа (наприклад, сертифіката), який би це засвідчував. Положеннями ПКУ 
встановлено, що такий підтверджуючий документ повинен бути виданий компетентним 
(уповноваженим) органом відповідної країни за формою, встановленою законодавством 
відповідної країни та належним чином легалізований в Україні [4, ст. 103.4]. Уповноважені 
компетентні органи кожної з країн регламентовані нормами міжнародних договорів. Так, 
наприклад, Конвенцією між Україною та Індією встановлено, що таким органом в Індії є 
Міністерство фінансів (відділ прибутків). 

Слід зазначити, що легалізація документа, що підтверджує статус нерезидента – 
резидента відповідної країни може відбуватися у порядку, встановленому Гаазькою 
конвенцією про скасування вимоги дипломатичної або консульської легалізації іноземних 
офіційних документів [9]. Відповідно до такої Конвенції офіційні документи, які 
використовуватимуться на території держав – учасниць, мають бути засвідчені спеціальним 
штампом «Apostille» (апостиль), проставленим компетентним органом держави, в якій було 
складено документ. Саме тому, при здійсненні відповідних правовідносин з нерезидентом, 
підприємству – резиденту України слід звертатися до Гаазької конвенції. Зауважимо, що Індія, 
так само, як і Україна, підписала зазначену конвенцію. Таким чином, довідка, що підтверджує 
статус резидента Індії, повинна мати апостиль. Крім того, обов’язковою умовою легалізації 
кредитного договору з нерезидентом є реєстрація його у Національному банку України [10]. 

Ще однією умовою звільнення від оподаткування резидента України, що займається 
зовнішньоекономічною діяльністю є наявність документа, який підтверджує статус нерезидента як 
бенефіціара (фактичного) отримувача (власника) доходу як взагалі, так і у вигляді процентів 
зокрема. Відповідно ПКУ «бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу для мети 
застосування пониженої ставки податку згідно з правилами міжнародного договору України до 
дивідендів, процентів, роялті, винагород тощо нерезидента, отриманих із джерел в Україні, 
вважається особа, що має право на отримання таких доходів» [4]. Таким чином, позичальник – 
резидент України повинен упевнитись, що кредитор – банківська чи фінансова іноземна компанія 
є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу, отриманого у вигляді процентів.  

Відмітимо, що у ст. 14.1.206 ПКУ наведено визначення процентів як: «дохід, який 
сплачується (нараховується) позичальником на користь кредитора як плата за використання 
залучених на визначений або невизначений строк коштів або майна» [4, ст. 14.1.206]. Водночас, 
Конвенція між Україною та Індією трактує проценти як: «доход від боргових вимог будь-якого 
виду, незалежно від іпотечного забезпечення і незалежно від володіння правом на участь у 
прибутках боржника …». Таким чином, позичальник – резидент України повинен користуватися 
нормами Концепції, яка поняття проценти трактує ширше та встановлює порядок їх 
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оподаткування. Так, відповідно до Концепції проценти, що виникають в Україні і сплачуються 
резиденту Індії, можуть оподатковуватись як в Індії, так і в Україні. Однак, такий податок, 
сплачений в Україні не повинен перевищувати 10% від валової суми процентів. Оскільки 
нормами Концепції визначено, що «компетентні  органи Договірних Держав за взаємною згодою 
встановлюють спосіб застосування такого обмеження», Державна податкова служба України 
(нині – Державна фіскальна служба України) у своєму Листі «Про рекомендації щодо 
застосування конвенцій про уникнення подвійного оподаткування» передбачила ставку 
оподаткування процентів у розмірі 10% [11]. 

Слід зазначити, що норми Концепції поширюються на кредиторів, які являються 
безпосереднім власником таких процентів.  Відповідно до вимог п. 8 Міжнародного 
стандарту бухгалтерського обліку 18 «Дохід» «у будь-яких агентських відносинах валове 
надходження економічних вигід включає суми, які отримані від імені принципала, але не 
спричиняють збільшення власного капіталу підприємства. … Суми, отримані від імені 
принципала, не є доходом.» [12]. Вторять Міжнародному стандарту норми національних 
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, зокрема п. 6 Положення 15 «Дохід» та п. 3 
Положення 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Таким чином, проценти за 
користування кредитом, перераховані індійській фінансовій компанії, є її власними 
доходами. Крім того, ст. 1.3 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в 
Україні» визначено, що «дата валютування – зазначена платником у розрахунковому 
документі або в документі на переказ готівки є дата, починаючи з якої кошти, переказані 
платником отримувачу, переходять у власність отримувача» [13, ст. 1.3]. Таким чином, 
нерезидент є фактичним власником перерахованих резидентом України на його користь 
процентів за користування кредитом. 

За результатами проведеного дослідження зовнішньоекономічних відносин, на 
прикладі кредитних відносин резидентів України з нерезидентами – резидентами Індії, 
можемо зробити висновок, що вітчизняне підприємство – позичальник повинно 
дотримуватись усіх описаних вище вимог, встановлених чинними угодами, норм 
міжнародного і національного законодавства та сплачувати податок у розмірі 10% від суми 
отриманого доходу.  
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The article deals with the necessity of application analytical procedures in internal (operational) audit costs. It 
will allow to make reasonable managerial decisions concerning cost efficiency of restaurant business enterprises. The 
system of indicators witch integrates generalized and partial indicators is proposed for quantitative characteristics of 
cost effectiveness according to specific criteria (economy, efficiency, effectiveness). 
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Визначено необхідність застосування у внутрішньому (операційному) аудиті витрат аналітичних 
процедур, які дозволять приймати обґрунтовані управлінські рішення щодо економічності витрат 
підприємств ресторанного господарства. Запропоновано використовувати систему показників (індикаторів), 
яка інтегрує узагальнюючі та часткові індикатори, для кількісної характеристики ефективності витрат за 
визначеними критеріями (економічність, продуктивність, результативність). 

Ключові слова: аналітичні процедури,операційний аудит, витрати  
 

Висока результативність заходів внутрішнього (операційного) аудиту витрат в 
підприємствах ресторанного господарства може бути досягнута завдяки застосуванню 
аналітичних процедур, які мають на меті одержання  логічних висновків та пропозицій щодо 
прийняття  управлінських рішень. Системна реалізація аналітичних процедур аудиту на 
підприємстві забезпечить аудиторів розширеною, неупередженою, вірогідною інформацією, 
а також значно підвищить якість і результативність аудиторської перевірки. Аналітичні 
процедури використовуються на всіх етапах проведення аудиту, але значущість їх 
посилюється в процесі  формування аудиторських доказів. Характеризуючи аналітичні 
процедури в операційному аудиті, зауважимо, що вони є інструментом об’єктивного 
оцінювання фактичної суми витрат і визначення ефективності їх здійснення в розрізі 
господарських процесів діяльності підприємств ресторанного господарства. 

Компетенції аналітичних процедур операційного аудиту витрат розкриваються в 
аналізі основних відносних показників та їх порівнянні, дослідженні змін та ідентифікованих 
відхилень, аналізі взаємозв’язків та взаємозалежності, які суперечать іншій інформації або 
мають відхилення від очікуваних величин, виявленні мотивів можливих відхилень, 
тенденцій, резервів скорочення витрат тощо. В операційному аудиті витрат 
використовуються ті аналітичні процедури, які забезпечені надійним обліково-аналітичним 
супроводом, зіставними даними, в наслідок чого призведуть до отримання нової якісної  
інформації для формування аудиторського висновку. 

Для підприємств ресторанного господарства важливими аналітичними процедурами 
внутрішнього (операційного) аудиту витрат є оцінка ефективності як самих витрат (в розрізі 
господарських процесів, видів продукції, послуг кейтерингу), так і прийнятих управлінських 
рішень щодо них. Науковці сучасності [1, с.166; 2, с.241; 3, с.87] пропонують здійснювати 
таку оцінку на підставі низки критеріїв, основними з яких є продуктивність, оптимальність, 
економічність, цінність та результативність, із застосуванням відповідної системи показників 
(індикаторів).  

З огляду на те, що цільовим спрямуванням операційного аудиту є вивчення 
господарських операцій підприємства з метою розробки рекомендацій щодо економного та 
ефективного використання спожитих ресурсів для досягнення цілей результативності 
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господарювання і вдосконалення діючої системи обліку [4, с.7; 5, с.18], вважаємо, що 
контрольно-аналітичні процедури щодо оцінки ефективності витрат підприємств 
ресторанного господарства мають бути спрямовані на виявлення здатності цих підприємств в 
процесі операційної діяльності перетворювати витрачені на виробництво і реалізацію власної 
продукції і покупних товарів ресурси в результати. Оцінку економічної ефективності витрат 
пропонуємо здійснювати з позиції раціональності витрачання коштів на формування і 
споживання ресурсів, продуктивності понесених витрат та досягнення бажаних результатів 
діяльності (господарської чи управлінської) на підставі таких критеріїв як: 

– економічність – дослідження раціональності формування, економного та 
оптимального використання спожитих ресурсів;  

– продуктивність – визначення окупності коштів, витрачених на виробництво і 
реалізацію власної продукції та кейтерингових послуг; 

– результативність – передбачає дослідження рентабельності діяльності 
підприємства. 

В процесі оцінки економічності витрат аудитор зосередить свою увагу на затратності 
операційної діяльності підприємства, і виявить «доцільність використання наявних ресурсів, 
відсутність їх надлишку, а також прийняття управлінських рішень за яких ресурси 
придбаваються в необхідній кількості та якості з мінімально можливими при цьому 
витратами» [2, с.235], та потенційні можливості зменшення і покращення структури витрат 
на формування ресурсів й їх економного використання в процесі виробництва і реалізації 
продукції власного виробництва та послуг кейтерингу. Під час оцінки продуктивності витрат 
– з’ясує рівень економічної віддачі витрачених ресурсів та можливі шляхи його підвищення. 
При дослідженні результативності витрат аудитор виявить «відповідність витрат і 
результатів діяльності заданим цілям» [2, с.235], і оцінить здатність підприємства 
ресторанного господарства за понесених витрат досягати певного цільового ефекту, тобто 
результату з урахуванням його вартості.  

Для кількісної характеристики ефективності витрат за визначеними критеріями 
(економічність, продуктивність, результативність) пропонуємо використовувати відповідну 
систему показників (індикаторів), яка інтегрує узагальнюючі та часткові індикатори 
(рисунок).  

Узагальнюючі показники дозволять оцінити ефективність витрат операційної 
діяльності по підприємству в цілому, а часткові (залежно від цільової спрямованості 
аудиторської перевірки) – отримати більш детальну характеристику у розрізі структурних 
підрозділів, елементів витрат, процесів, а також урахувати ступінь залежності витрат від 
обсягу діяльності та специфіку діяльності підприємств ресторанного господарства. 
Запропоновані для оцінки економічної ефективності витрат підприємств ресторанного 
господарства часткові показники економічності, продуктивності та результативності витрат 
за виокремленими нами процесами представлені у таблиці 1.  

Для обчислення оціночних показників ефективності витрат та визначення їх темпових 
змін аудитор використовує відповідний методичний інструментарій, а саме: коефіцієнтний 
аналіз, числові та відсоткові порівняння, динамічний аналіз, факторний аналіз взаємозв’язків 
та прийоми елімінування.  

Узагальнюючі та часткові показники економічної ефективності витрат є 
аудиторскими доказами і оцінюються не в статиці, а в динаміці, що дозволяє аудитору 
зробити об’єктивний висновок щодо ефективності управління витратами підприємств 
ресторанного господарства з функціями кейтерингу і розробити заходи з підвищення їх 
економічності, продуктивності та результативності.  

Вищевикладене дозволяє стверджувати, що запропонований підхід до оцінки 
економічної ефективності витрат в операційному аудиті підприємств ресторанного 
господарства дозволить надати в аудиторському звіті детальну характеристику 
економічності, продуктивності та результативності витрат, а також конкретні рекомендації з 
підвищення ефективності операційних витрат та прийнятих управлінських рішень щодо них. 
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Рис.1. Структурна модель індикаторів оцінювання ефективності витрат 
підприємств ресторанного господарства  

 

На відміну від існуючих він: враховує галузеву специфіку підприємств ресторанного 
господарства; містить критерії, які за економічним змістом показників не повторюють один 
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Економічність   

− рівень витрат (на виробництво 
страв, послуг; за процесами; 
елементами; структурними 
підрозділами; ступенем залежності 
від обсягу діяльності); 
− темп зміни витрат у порівняних 
умовах (на виробництво страв, 
послуг; за процесами; елементами; 
структурними підрозділами; 
ступенем залежності від обсягу 
діяльності); 
− ступінь дотримання кошторису 
витрат (на виробництво страв, 
послуг; за процесами; елементами; 
структурними підрозділами; 
ступенем залежності від обсягу 
діяльності) 

− рівень витрат операційної 
діяльності; 
− ступінь дотримання кошторису 
витрат операційної діяльності; 
− відносна економія (перевитрата) 
операційних витрат; 
− коефіцієнт реагування 
операційних витрат 

 

Продуктивність   

− окупність витрат операційної 
діяльності; 
− коефіцієнт випередження обсягу 
діяльності над операційними 
витратами 

− окупність витрат (на виробництво 
страв, послуг; за процесами; 
елементами; структурними 
підрозділами; ступенем залежності 
від обсягу діяльності); 
− коефіцієнт випередження обсягу 
діяльності над витратами (на 
виробництво страв, послуг; за 
процесами; елементами; 
структурними підрозділами; 
ступенем залежності від обсягу 
діяльності) 

Результативність  

− рентабельність витрат 
операційної діяльності; 
− рентабельність витрат основної 
діяльності; 
− коефіцієнт випередження 
прибутку від операційної діяльності 
над операційними витратами 

− рентабельність витрат (на 
виробництво страв, послуг; за 
процесами; елементами; 
структурними підрозділами) 

Узагальнюючі Часткові  

Узагальнюючі Часткові  

Узагальнюючі Часткові  
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одного; відображає взаємозв’язок критеріїв оцінки ефективності витрат 
(економічністьпродуктивність рентабельність); базується на існуючих 

Таблиця 1 
Критерії та система часткових показників оцінки економічної ефективності витрат 

підприємств ресторанного господарства  
Критерій  

Процес  
Економічність Продуктивність Результативність 

П
ос
та
ча
нн
я 

− рівень витрат постачання; 

− рівень ТЗВ; 

− рівень логістичних витрат 
постачання; 

− коефіцієнт відповідності 
фактичної величини ТЗВ 
встановленим нормативам; 

− коефіцієнт реагування витрат 
постачання; 
питома вага витрат постачання 

− окупність витрат 
постачання; 

− окупність ТЗВ; 

− окупність логістичних 
витрат постачання; 

− коефіцієнт випередження 
обсягу діяльності над 
витратами постачання 

− рентабельність витрат 
постачання 

В
ир
об
ни
цт
ва

 т
а 
йо
го

 
об
сл
уг
ов
ув
ан
ня

 

− рівень витрат виробництва та 
його обслуговування; 

− рівень витрат на виробництво 
страв (виробів); 

− рівень витрат послуг кейтерингу;

− рівень загально-виробничих 
витрат; 

− коефіцієнт реагування витрат 
виробництва та його 
обслуговування;  
питома вага витрат виробництва та 
його обслуговування 

− окупність витрат 
виробництва та його 
обслуговування; 

− окупність витрат на 
виробництво страв (виробів); 

− окупність витрат послуг 
кейтерингу; 

− коефіцієнт випередження 
обсягу діяльності над 
витратами виробництва та його 
обслуговування  
 

− рентабельність витрат 
на виробництво та його 
обслуговування ; 

− рентабельність витрат 
на виробництво страв 
(виробів); 

− рентабельність запасів, 
спожитих в процесі 
виробництва страв 
(виробів); 
рентабельність послуг 
кейтерингу 

Р
еа
лі
за
ці
ї т
а 
об
сл
уг
ов
ув
ан
ня

 
кл
іє
нт
ів

 

− рівень витрат реалізації та 
обслуговування клієнтів; 

− рівень витрат реалізації страв 
(виробів); 

− рівень витрат реалізації послуг 
кейтерингу; 

− рівень логістичних витрат 
реалізації; 

− питома вага витрат реалізації та 
обслуговування клієнтів 
 

− окупність витрат реалізації 
та обслуговування клієнтів; 

− окупність витрат реалізації 
страв (виробів); 

− окупність витрат реалізації 
послуг кейтерингу; 

− окупність логістичних 
витрат реалізації; 

− коефіцієнт випередження 
обсягу діяльності над 
витратами реалізації та 
обслуговування клієнтів 

− рентабельність витрат 
на реалізацію та 
обслуговування клієнтів; 

− рентабельність витрат 
реалізації страв (виробів); 

− рентабельність витрат 
реалізації послуг 
кейтерингу; 

− рентабельність 
логістичних витрат 
реалізації 

У
пр
ав
лі
нн
я 

пі
дп
ри
єм
ст
во
м

 

− рівень витрат управління 
підприємством; 

− рівень адміністративних витрат; 

− питома вага витрат управління 
підприємством 
 

− окупність витрат управління 
підприємством; 

− окупність адміністративних 
витрат; 

− коефіцієнт випередження 
обсягу діяльності над 
витратами управління 
підприємством 

− рентабельність витрат 
управління 
підприємством; 

− рентабельність 
адміністративних витрат 
 

 

методичних положеннях щодо порядку обчислення показників ефективності; визначається 
можливостями отримання вичерпної і достовірної інформації управлінського обліку щодо 
витрат у розрізі основних господарських процесів (постачання, виробництво, збут, 
управління); дозволяє здійснити комплексну та диференційовану (у розрізі критеріїв) оцінку 
ефективності витрат підприємства; є підґрунтям для розробки рекомендацій щодо 
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економного та ефективного використання спожитих ресурсів для досягнення цілей 
ефективності господарювання і вдосконалення діючої системи обліку. 
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CORPORATE INCOME TAX IN THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA 
 

Tax on personal income rank among the direct income taxes. This tax "replaced the payroll tax, tax on income 
from literary activities and income tax of the population." Tax on personal income is the optimal degree of versatility, 
since virtually all revenue of the population. The object of taxation on personal income tax are under the Law on 
income tax revenue from the following: income from employment, business income, other self-employment, from hiring, 
investment income, other income. The tax base means the sum of the partial tax bases, the individual partial tax base is 
calculated separately for each active and passive income. Among active income are classified income from employment, 
income from business and other self-employment and the passive income includes rental income, investment income and 
other income. When active, the income tax base and reduce further adjusts the non-taxable part of the tax. 

Keywords: tax system, corporate tax, Slovakia 
 

Daň z príjmov fyzických osôb zaraďujeme medzi priame dôchodkové dane. Táto daň 
„nahradila daň zo mzdy, daň z príjmov z literárnej činnosti a daň z príjmov obyvateľstva“. Daň 
z príjmu fyzických osôb predstavuje optimálny stupeň univerzálnosti, pretože prakticky zahŕňa 
všetky príjmy obyvateľstva. 

Predmetom zdanenia pri dani z príjmov fyzických osôb sú podľa zákona o dani z príjmov 
nasledujúce príjmy:  
 príjmy zo závislej činnosti, 
 príjmy z podnikania, inej samostatne zárobkovej činnosti, z prenájmu, 
 príjmy z kapitálového majetku, 
 ostatné príjmy. 

Základom dane sa rozumie súčet čiastkových základov dane, pričom jednotlivé čiastkové 
základy dane sa počítajú zvlášť pre jednotlivé aktívne a pasívne príjmy. Medzi aktívne príjmy sa 
zaraďujú príjmy zo závislej činnosti, príjmy z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti 
a medzi pasívne príjmy patria príjmy z prenájmu, príjmy z kapitálového majetku a ostatné príjmy. 
Pri aktívnych príjmoch sa základ dane ďalej upravuje a znižuje o nezdaniteľné časti dane. 

V súčasnosti v podmienkach Slovenskej republiky rozlišujeme nasledovné nezdaniteľné 
časti základu dane: 
 nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka 

Ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období dosiahne základ dane, ktorý: 
a) sa rovná alebo je nižší ako 100-násobok sumy platného životného minima, nezdaniteľná 

časť základu dane ročne na daňovníka je suma zodpovedajúca 19,2-násobku sumy životného 
minima platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia (ďalej len platného 
životného minima), 

b) je vyšší ako 100-násobok platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane ročne 
na daňovníka je suma zodpovedajúca rozdielu 44,2-násobku platného životného minima a 
jednej štvrtiny základu dane; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu 
dane ročne na daňovníka sa rovná nule. 
 nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) 

V prípade uplatňovania nezdaniteľnej časti základu dane na manželku, príp. manžela, má 
nárok na túto nezdaniteľnú časť iba daňovník, ktorý v príslušnom zdaňovacom období dosiahne 
príjem rovnajúci sa alebo nižší ako 176,8-násobok platného životného minima a ktorého manželka 
(manžel) žijúca s ním v jednej domácnosti: 

 sa starala o vyživované maloleté dieťa, 
 poberala peňažný príspevok na opatrovanie, 
 bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie, 
 sa považuje za občana so zdravotným postihnutím, 
 alebo sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím. 
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Výška nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) sa rovná: 
a) 19,2-násobku platného životného minima, ak manželka (manžel) nemá vlastný príjem, 
b) rozdielu 19,2-násobku platného životného minima a vlastného príjmu manželky 

(manžela). 
Ak je vlastný príjem manželky (manžela) je vyšší ako 19,2-násobok platného životného 

minima, výška nezdaniteľnej časti dane na manželku (manžela) sa rovná nule. 
V nasledujúcom texte uvádzame stručný prehľad vývoja sadzieb dane z príjmov fyzickej 

osoby od vzniku Slovenskej republiky po súčasnosť. 
1993-2004  
V rokoch 1993-2004 existovala v Slovenskej republike progresívna sadzba dane z príjmu 

fyzických osôb. Existovali teda rôzne sadzby dane pre rôzne príjmové skupiny.  
V tomto období existovala v našom daňovom systéme taktiež nezdaniteľná časť základu 

dane. V danom období existovala nezdaniteľná časť základu dane v troch formách, a to: 
 nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, 
 nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela), 
 a nezdaniteľná časť základu dane na dieťa. 

2004   
V roku 2004 nahradila daňová reforma progresívnu sadzbu dane z príjmu fyzických osôb 

jednotnou sadzbou dane. Jednotná sadzba dane z príjmu fyzických osôb bola stanovená na 19 %. 
Nezdaniteľná časť základu dane zostala v nezmenenej podobe. 
2007   
V roku 2007 dochádza k výrazným zmenám nezdaniteľnej časti základu dane. Tieto zmeny 

sa nazývajú aj ako tzv. Ficova polmilionárska daň. Zmeny spočívajú v tom, že nezdaniteľná časť na 
daňovníka aj nezdaniteľná časť na manželku (manžela) sa od určitej výšky príjmu znižuje a môže sa 
znížiť až na nulu. To znamená, že daňovníci si od určitej výšky základu dane nesmú uplatniť žiadnu 
nezdaniteľnú časť dane. 

2013   
Reforma uskutočnená v roku 2013 prináša späť progresívnu sadzbu dane z príjmov 

fyzických osôb. Sadzby dane boli stanovené na 19% a 25%, pričom 19%-ná sadzba dane sa 
vzťahuje na základ dane, ktorý je nižší ako 176,8-násobok platného životného minima, a 25%-ná 
sadzba dane sa vzťahuje na základ dane vyšší ako 176,8-násobok povinného životného minima. 
Táto reforma sa spája s pojmom milionárska daň. 

Dochádza k tomu, že od určitej výšky základu dane si už daňovník nielenže nebude môcť 
odpočítať nezdaniteľnú časť základu dane, ale navyše zaplatí aj daň vo vyššej sadzbe. 

Pre ukážku zmien sme vybrali na porovnanie roky 2012 a 2013. V roku 2012 podliehal 
príjem fyzickej osoby (zamestnanca) 19%-nej sadzbe dani. Ako sme už vyššie uviedli, v roku 2013 
prišlo k zmene sadzby dane z príjmu fyzickej osoby. Bola zavedená progresívna sadzba dane, a to 
konkrétne 19% do určitej výšku príjmu a 25% nad danú výšku príjmu fyzickej osoby. Hranica bola 
určená 176,8-násobkom platného životného minima. 

Rozdiely v zdanení a vplyvy na čistý peňažný príjem sú ilustrované v nasledujúcich 
tabuľkách. 

Tabuľka 1 
Vplyv DzPFO na čisté peňažné príjmy zamestnanca 

 2012 2013 

Hrubý ročný príjem 8 400 8 400 

- odvody zamestnanca do poistných fondov (13,4%) 1 125,60 1 125,60 

Čiastkový základ dane 7 274,40 7 274,40 

- NČZD 3 644,74 3 735,94 

Znížený základ dane 3 629,66 3 538,46 

Daň (19%; 19%, /25%) 689,63 672,30 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Ako prvý príklad sme uviedli hrubý ročný príjem zamestnanca vo výške  8 400 EUR, čomu 
zodpovedá hrubý mesačný príjem 700 EUR.  Od hrubého ročného príjmu sme odpočítali povinné 
odvody zamestnanca do poistných fondov vo výške 13,4% z hrubého ročného príjmu. Po odpočítaní 
povinných odvodov do poistných fondov sme získali čiastkový základ dane, ktorý sa ďalej znižuje 
o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka (NČZD). Získali sme znížený základ dane, 
z ktorého sme vypočítali daňovú povinnosť. V tomto prípade príjem v obidvoch prípadoch podlieha 
19%-nej sadzbe dani z príjmu FO. Rozdiel je len no výške nezdaniteľnej časti základu dane na 
daňovníka, ktorá má z roka na rok rastúcu tendenciu, pretože výpočet nezdaniteľnej časti základu 
dane na daňovníka závisí od sumy platného životného minima k 1.1. daného kalendárneho roka. 
NČZD na daňovníka sme vypočítali ako 19,2-násobok platného životného minima. 

Z toho vyplýva, že z dôvodu vyššej NČZD je daňová povinnosť v roku 2013 nižšia. 
V druhom príklade sme použili hrubý ročný príjem 24 000 EUR, čo zodpovedá hrubému 

mesačnému príjmu 2 000 EUR. Rovnako ako v prvom príklade sme od hrubého príjmu odpočítali 
odvody zamestnanca do poistných fondov a uplatnili NČZD na daňovníka. Avšak NČZD na 
daňovníka sa v tomto prípade počítajú inak, pretože daný základ dane prevyšuje 100-násobok 
platného životného minima (18 983 EUR pre rok 2012 a 19 458 EUR pre rok 2013). 

Tabuľka 2 
Vplyv DzPFO na čisté peňažné príjmy zamestnanca 

 2012 2013 

Hrubý ročný príjem 24 000 24 000 

- odvody zamestnanca do poistných fondov  3 216,00 3 216,00 

Čiastkový základ dane 20 784,00 20 784,00 

- NČZD 3 194,49 3 404,44 

Znížený základ dane 17 589,51 17 379,56 

Daň (19%; 19%/25%) 3 342,00 3 302,11 

Zdroj: vlastné spracovanie   

Pre výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sme použili vzorec: (44,2 x 
platné životné minimum) - ¼ základu dane 
2012: (44,2 x 189,83) - ¼ 20 784 = 3194,486 
2013: (44,2 x 194,58) - ¼ 20 784 = 3404,436 

Nezdaniteľné časti základu dane sa zaokrúhľujú nahor, to znamená, že NČZD na daňovníka 
v roku 2012 sa rovná 3 149,49 EUR a v roku 2013 3 404,44 EUR. 

Po odpočítaní NČZD na daňovníka opäť dostávame znížený základ dane, z ktorého sme 
vypočítali daňovú povinnosť daňovníka. V oboch prípadoch základ dane podlieha 19%-nej sadzbe 
dane z príjmu FO. Výsledný efekt je opäť odlišný z dôvodu odlišnej výšky NČZD na daňovníka 
a daňová povinnosť je opäť nižšia v roku 2013 ako dôsledok vyššej nezdaniteľnej časti základu 
dane, resp. vyššieho platného životného minima. 
  V treťom prípade sme uviedli hrubý mesačný príjem vo výške 48 000 EUR, čomu sa rovná 
hrubý mesačný príjem 4 000 EUR. V tomto prípade sa už líši nielen výpočet NČZD na daňovníka, 
ale aj výpočet daňovej povinnosti.  
 Od hrubého príjmu sme odpočítali povinné odvody zamestnanca do poistných fondov.  
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka  sa vypočíta podobne ako v druhom prípade, pretože 
základ dane presahuje 100-násobok platného životného minima (18 983 EUR pre rok 2012 a 19 458 
EUR pre rok 2013).           

2012: (44,2 x 189,83) - ¼ 41 568 = -2 001,514 
2013: (44,2 x 194,58) - ¼ 41 568 = -1 791,564 

 Obe NČZD na daňovníka však vyšli záporné, to znamená, že daňovník nemá nárok na 
uplatnenie NČZD. Dani preto podlieha celý neznížený základ dane. 
 V roku 2012 podliehal 19%-nej sadzbe dane z príjmu celý základ dane. V roku 2013 už tá 
časť základu dane, ktorá prevyšuje 176,8-násobok platného životného minima (34 401,74 EUR) 
podlieha 25%-nej sadzbe dane z príjmu FO.  
 Daňovú povinnosť v roku 2013 sme vypočítali nasledovne: 
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34 401,94 x 0,19 = 6 536,331 
41 586 – 34 401,94 =  7 166,26 x 0,25 = 1 791,565 
6 536,331 + 1 791,565 = 8327,896 
 Celková daňová povinnosť pre rok 2013 je 8327,89 EUR.  
 

Tabuľka 3 
Vplyv DzPFO na čisté peňažné príjmy zamestnanca 

 2012 2013 
Hrubý ročný príjem 48 000 48 000 

- odvody zamestnanca do poistných fondov  6 432,00 6 432,00 

Čiastkový základ dane 41 568,00 41 568,00 

- NČZD 0 0 

Daň (19%) 7 897,92 6 536,331 

Daň (20%) - 1 791,565 

Zdroj: vlastné spracovanie 
 

Pri takejto výške príjmu je daňová povinnosť vyššia v roku 2013 v dôsledku progresívnej 
sadzby dane z príjmu FO a taktiež v dôsledku skutočnosti, že pri takejto výške príjmu si daňovník 
nemôže uplatniť NČZD na daňovníka. 

Daň z príjmov fyzických osôb bola v Českej republike zavedená v roku 1993 zo vznikom 
samostatnej republiky. Najpodstatnejšiu zmenu zaznamenala v roku 2008,  v ktorom bola zavedená 
jednotná lineárna sadzba dane z príjmu fyzických osôb 15%. 

Daň z príjmu fyzických osôb je v Českej republike univerzálnou daňou, ktorej podliehajú 
všetky  zdaniteľné príjmy jednotlivcov. Je to daň ktorá je zviazaná s najväčšími očakávaniami.  
Platcovia dane sú fyzické osoby ktoré majú na území  Českej republiky bydlisko alebo  sa tu 
väčšinou nachádzajú. Majú daňovú povinnosť , ktorá sa vzťahuje jak na príjmy zo  zdrojov v 
Českej republike, tak aj príjmy zo zdrojov v zahraničí. Sú to takzvaný daňový  rezidenti s 
neobmedzenou daňovou povinnosťou. Platcovia sú i nerezidenti (zo zdrojov  získaných na území 
ČR). 

Predmetom dane sú príjmy z o závislej činnosti (plat, mzda alebo odmena za prácu) a 
odmeny za výkon funkcie, príjmy z podnikania a z inej samostatne zarábajúcej činnosti, príjmy z 
kapitálového majetku, príjmy z prenájmu, ostatné príjmy. 

Zdaňovacím obdobím dane je z príjmu FO je jeden kalendárny rok. Daňový poplatník  je 
povinný podať daňové priznanie do konca marca ďalšieho roku, čiže vtedy kedy je daň  aj splatná. 

Na Slovensku sa príchodom ľavicovej vlády po dlhšom pôsobení rovnej dane opäť zaviedla 
daň progresívna. Zatiaľ nie je možné vyvodiť záver o správnosti tohto kroku,  nakoľko od jej 
zavedenia neubehlo veľa času. Medzi niektorými daňovými subjektmi  nebola prijatá veľmi 
pozitívne, preto  bude veľmi zaujímavé sledovať reakciu trhu na tento krok. 

V Českej republike je stále v platnosti lineárna sadzba zavedená daňovou reformou v roku 
2008. Spolu s 15% lineárnou sadzbou bola zavedená aj takzvaná superhrubá mzda,  ktorej 
pôsobenie pravdepodobne skončí  začiatkom roku 2014 spolu s dvihnutím sadzby  dane  na 19%. 

Vytvorenie optimálneho daňového systému je mimoriadne ťažká úloha pre každého 
ekonóma alebo politika. Zákony a reformy vznikajú raz za čas, zatiaľ čo ekonomika plynie  
neustále. Preto je nutné držať krok s dobou, sledovať meniace sa podmienky vo vnútri  krajiny a 
daňové trendy ktoré sa osvedčili v zahraničí. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНИСТВОВАНИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

The article considers the problems of taxation of small and medium business in the Russian Federation, 
evaluated the effectiveness of state tax policy, and proposed specific solutions to these problems. 

Keywords: problems of taxation of small and medium-sized businesses, the fiscal efficiency of tax policy, ways 
of improvement of taxation of small and medium-sized businesses. 

 

В статье рассмотрены проблемы налогообложения малого и среднего бизнеса в Российской 
Федерации, произведена оценка эффективности государственной налоговой политики, а также предложены 
конкретные пути решения указанных проблем. 

Ключевые слова: проблемы налогообложения малого и среднего бизнеса, фискальная эффективность 
налоговой политики, пути совершенствования налогообложения малого и среднего бизнеса. 

 

Субъекты малого и среднего бизнеса занимают не последнюю роль в экономике 
Российской Федерации, их число неуклонно возрастает. Однако с развитием данной сферы 
возникло множество проблем, с которыми сталкиваются предприниматели, особенно 
начинающие свое дело. В их числе основная из проблем – налогообложение субъектов 
малого бизнеса, что связано с существующими противоречиями в налоговом 
законодательстве и его нестабильностью. 

В последнее десятилетие в Российской Федерации много говорится об 
исключительной важности малого бизнеса для развития экономики, формирования 
«среднего класса», обеспечения политической и социальной стабильности в обществе. В эти 
же годы принято немало законов, указов, постановлений и других нормативных актов, 
направленных на поддержку малого предпринимательства. Но, несмотря на все это, 
проблемы остаются актуальными. 

И куда ни загляни – в учебник, журнал, статью, интернет-сайт и т.д., везде 
представлены одни и те же недостатки существующей системы налогообложения малого и 
среднего бизнеса. Так, к их числу относят: 

1) Сложность и запутанность системы налогообложения. Фактически не 
соблюдается норма п.6 ст. 3 Налогового кодекса Российской Федерации, 
предусматривающая формулировку актов законодательства о налогах и сборах таким 

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=84&NewsID=19�
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образом, чтобы «каждый точно знал, какие налоги и сборы и в каком порядке он должен 
платить»; 

2) Чрезмерно высокое налоговое бремя. Очевиден приоритет фискальных 
интересов государства над всеми остальными; 

3) Нестабильность законодательства. Недостаточная четкость и ясность 
нормативных документов, и слишком частые изменения налогового законодательства 
затрудняют работу самих налоговых служб, делают бесправным налогоплательщика.  

Все вышеперечисленное, конечно, верно и с этим не поспоришь. Однако, на наш 
взгляд, данная проблема значительно шире и заключается она в эффективности 
государственной налоговой политики Российской Федерации в целом. Ведь 
налогообложение малого и среднего предпринимательства – это всего лишь маленькая 
частичка всего механизма налогообложения в нашем государстве. И, соответственно, если не 
будет общего результата, то и нет смысла говорить о совершенстве налогообложения малого 
и среднего предпринимательства. В связи с этим, предлагается остановиться на оценке 
эффективности налоговой политики нашей страны в целом. 

Налоговая политика государства представляет собой систему проводимых 
государством мероприятий по совершенствованию налоговой системы. При этом 
сформировать эффективную налоговую политику государства возможно только при условии 
взаимного учета интересов как государства, так и налогоплательщиков. 

Поэтому, в первую очередь, необходимо провести оценку соблюдения принципов, 
отраженных в ст.3 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Итак, п.1 ст. 3 гласит: «каждое лицо должно уплачивать законно установленные 
налоги и сборы. Законодательство о налогах и сборах основывается на признании 
всеобщности и равенства налогообложения. При установлении налогов учитывается 
фактическая способность налогоплательщика к уплате налога». По нашему мнению, на 
практике не соблюдается учет фактической способности налогоплательщика к уплате налога. 
И это связано, прежде всего, с установлением предельных размеров стандартных налоговых 
вычетов в ст.218 Налогового кодекса Российской Федерации. И получается, что не 
учитывается различие имущественного положения физических лиц в зависимости от места 
жительства, условий проживания, особенностей региональной экономики и т.д.. Более того, 
здесь нарушается и принцип равенства налогообложения, поскольку значение налоговых 
вычетов одинаково для всех субъектов Российской Федерации, а их экономическое значение 
таковым не является, да и стоимость потребительской корзины в разных регионах различна. 

П.2 ст.3 гласит: «налоги и сборы не могут иметь дискриминационный характер и 
различно применяться исходя из социальных, расовых, национальных, религиозных и иных 
подобных критериев. Не допускается устанавливать дифференцированные ставки налогов и 
сборов, налоговые льготы в зависимости от формы собственности, гражданства физических 
лиц и места происхождения капитала». По нашему мнению, данный принцип реализуется в 
полном объеме, за исключением возможности установления особых видов пошлин либо 
дифференцированных ставок ввозных таможенных пошлин в зависимости от страны 
происхождения товара в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и 
таможенным законодательством Российской Федерации. 

П.3 ст.3 гласит: «налоги и сборы должны иметь экономическое основание и не могут 
быть произвольными». О применении данного принципа на практике судить сложно, 
поскольку в Налоговом кодексе нет критериев, указывающих на обоснованность 
установления или взимания тех или иных налогов и сборов. Соответственно, данное 
положение государство или налогоплательщик могут трактовать по-разному, каждый в свою 
сторону. 

П.4 ст.3 гласит: «не допускается устанавливать налоги и сборы, нарушающие единое 
экономическое пространство Российской Федерации». Данное требование, по нашему 
мнению, выполняется в полном объеме. 
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П.5 ст.3 гласит: «ни на кого не может быть возложена обязанность уплачивать налоги 
и сборы, не предусмотренные Кодексом». Также выполняется в полном объеме, взимание 
налогов происходит строго в соответствии с основным законодательным документом страны 
в области налогообложения – Налоговым кодексом Российской Федерации. 

П.6 ст.3 гласит: «при установлении налогов должны быть определены все элементы 
налогообложения. Акты законодательства о налогах и сборах должны быть сформулированы 
таким образом, чтобы каждый точно знал, какие налоги (сборы), когда и в каком порядке он 
должен платить». В данном случае, сомнения возникают только в отношении второй части 
трактовки этого положения. С одной стороны, все вышеперечисленное отражено в 
законодательстве, но, с другой стороны, оно настолько сложное, что не все 
налогоплательщики могут самостоятельно разобраться в правильном его толковании, 
поэтому зачастую приходится обращаться за помощью к консультантам. 

П.7 ст.3 гласит: «все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов 
законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика (плательщика 
сборов)» – выполняется в полном объеме. 

Таким образом, если судить об эффективности построения налоговой политики 
Российской Федерации вообще, то на основе вышеизложенного можно сделать вывод, что 
при соблюдении всех этих принципов налоговую политику в принципе можно назвать 
эффективной, но существуют определенные «но». Во-первых, это связано с тем, что, как уже 
выяснилось, в данных принципах есть определенные изъяны, несовершенства и исключения. 
А во-вторых, судить об эффективности налоговой политики только по одним принципам 
будет неэффективно и неправильно.  

При реализации налоговой политики государство стремится к сбалансированному 
сочетанию следующих требований: фискальной эффективности налогообложения; 
справедливости налогообложения. 

Фискальная эффективность налоговой политики количественно может быть оценена 
как отношение абсолютного объема налоговых поступлений к расходам на налоговое 
администрирование: 

ФЭ = ОНП / РА,  
где: ФЭ – фискальная эффективность; 
ОНП – объем налоговых поступлений (фискальная результативность); 
РА – расходы на администрирование. 
Показатель фискальной эффективности показывает, какой объем фискальных 

поступлений государство получает с единицы израсходованных денежных ресурсов. Нормой 
считается фискальная эффективность на уровне 60-80 ден.ед./ден.ед. В 2013 году данный 
показатель составил 95,26 руб./руб., в 2014 году – 102,62 руб./руб., в 2015 году – 119,55 
руб./руб. Отсюда следует, что показатель фискальной эффективности в Российской 
Федерации превышает норму и составляет в среднем 106,0 руб./руб., что свидетельствует о 
большой налоговой нагрузке на население. 

Следующим подходом к определению эффективности государственной налоговой 
политики является определение налоговой нагрузки на макроуровне (налоговой нагрузки на 
экономику). Один из подходов расчета налоговой нагрузки на экономику Российской 
Федерации представлен в Основных направлениях налоговой политики на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов, где величина налоговых доходов включает в себя 
данные консолидированного бюджета Российской Федерации и внебюджетных фондов 
бюджетной системы Российской Федерации. Так, за период с 2013 года по 2014 год 
налоговые доходы и платежи в РФ составили в среднем 34,5% ВВП, причем основную долю 
занимают показатели по НДС (5,52% в 2014 году), таможенным пошлинам (7,74% в 2014 
году) и страховые взносы (6,66% в 2014 году. Для сравнения можно сказать, что средняя 
налоговая нагрузка в странах Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) по итогам 2013 года составила 34,46%  от ВВП (в РФ – 34,11%). Самая большая доля 
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налогов в этот период была в Дании (48,6%), Франции (45%), Бельгии (44,6%). Самая 
маленькая – в Мексике (19,7%), Чили (20,2%) и Корее (24,3%).  

Традиционно высокая налоговая нагрузка в стране обеспечивает ее жителям высокий 
уровень жизни. Высокая доля налогов в ВВП дает стране возможность предоставлять 
социальные услуги высокого уровня и модернизировать инфраструктуру. По 
вышеприведенным данным можно сделать вывод, что в России налоговая нагрузка меньше, 
чем в странах ОЭСР, а, следовательно, и мягче сам налоговый режим. Но опять-таки, 
уровень предоставления социальных услуг в нашей стране значительно ниже уровня 
сравниваемых стран, поэтому и эффективность государственной налоговой политики будет 
тоже ниже.  

Таким образом, проанализировав несколько подходов к определению налоговой 
нагрузки, мы пришли к выводу, что налоговую политику Российской Федерации в целом, а 
также налогообложение малого и среднего бизнеса нельзя назвать на 100% эффективными. И 
этому есть определенные подтверждения: сложные условия ведения предпринимательской 
деятельности, особенно для малого бизнеса; большая налоговая нагрузка на фонд оплаты 
труда; уклонение от уплаты налогов; сложность регистрации индивидуальных 
предпринимателей; несоответствие положения – чем больше налоговая нагрузка на 
экономику, тем больше предоставляется социальных услуг населению со стороны 
государства и т.д. 

Основные пути совершенствования налогообложения малого и среднего бизнеса в 
Российской Федерации: 

1. Наделение налоговых органов функцией агента по сбору страховых платежей в 
государственные внебюджетные фонды. В целях сокращения издержек предпринимателей на 
взаимодействие с различными органами власти и государственными внебюджетными 
фондами предлагается проработать вопрос о наделении налоговых органов функцией агента 
по сбору страховых платежей в государственные внебюджетные фонды.  

2. Совершенствование порядка разблокировки счетов при наличии 
задолженности по налогам и сборам у предпринимателей. Платежи по налогам являются 
приоритетными, поэтому при поступлении средств на расчетный счет налоговые платежи по 
инкассовым требованиям списываются в первую очередь, в связи с чем необходимость в 
дополнительной блокировке счета отсутствует. Более того, на снятие блокировки счета 
может уходить от 5 до 10 дней, в течение которых средства на счете остаются 
заблокированными, а предприятие вынуждено изыскивать дополнительные средства для 
расчетов с контрагентами. 

3. Предоставление отсрочки по уплате налогов субъектами предпринимательской 
деятельности с целью исключения возможных банкротств. С учетом существующей 
макроэкономической ситуации предлагается упростить действующие процедуры 
предоставления отсрочек по уплате налогов в случае, если их выплата может привести к 
банкротству предприятия.  

4. Снижение ставок страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 
Значительный объем финансовой нагрузки на малый и средний бизнес составляют взносы в 
государственные внебюджетные фонды. Здесь необходимо отметить, что снижение 
страховых вносов — это всегда выпадающие доходы государственных внебюджетных 
фондов, которые необходимо компенсировать за счет средств федерального бюджета. 

5. Обеспечить возможность включения расходов, понесенных индивидуальными 
предпринимателями на собственное обучение, в состав экономически обоснованных затрат. 

6. Провести инвентаризацию неналоговых платежей с целью исключения 
избыточной и неэффективной их части. 

7. Продолжить работу в части развития и совершенствования электронных 
каналов самообслуживания налогоплательщиков, популяризации онлайн сервисов налоговой 
службы. 
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Кроме этого, в целях создания дополнительных стимулов для органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления к реализации мер по поддержке малого и среднего предпринимательства 
предлагается:  

• рассмотреть вопрос о передаче в бюджеты субъектов Российской Федерации 
дополнительного норматива отчислений от налога на прибыль в размере 2%;  

• закрепить на долгосрочной основе норматив отчисления в местные бюджеты налога, 
уплачиваемого в рамках применения упрощенной системы налогообложения;  

• установить дополнительные отчисления в бюджеты муниципальных образований по 
налоговым поступлениям, уплачиваемым малыми и средними предприятиями, в размере 
фиксированного процента от прироста таких поступлений в отчетном периоде. 
 

 
 

 



 129

8. ECONOMIC SECURITY OF BUSINESS ENTITIES 
 

Verhun А.M. 
Ph.D., Art. Lecturer 

Kyiv National University of Technology and Design 
 

BASIS OF INTEGRAL EVALUATION OF THE STATE OF ECONOMIC 
SECURITY 

 

Вергун А. М. 
к.е.н., старший викладач 

Київський національний університет технологій та дизайну 
 

ОСНОВИ ІНТЕГРАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
ДЕРЖАВИ  

 

Економічна безпека держави є інтегральною характеристикою стану економічної 
системи, оскільки характеризує ефективність функціонування таких взаємопов’язаних 
складових як інноваційна, інвестиційна, фінансова, соціальна, енергетична, продовольча, 
демографічна, зовнішньоекономічна та ін. В той же час, економічна безпека є складовою 
національної безпеки та керуючою ланкою економічного розвитку та захищеності держави. 

Аналіз наукової літератури дав змогу виокремити більше 100 індикаторів для 
розрахунку рівня економічної безпеки країни, що суттєво ускладнює процес оцінки 
реального рівня безпеки. З огляду на зазначене, застосування інтегральних індексів, 
дослідження їх в динаміці та порівняння індикаторів з пороговими значеннями є основним 
завданням аналізу, що визначає поточний стан соціально-економічного розвитку. 

Дослідження наукових робіт таких видатних вчених як О.І. Барановський, О.С. 
Власюк, З.С. Варналій, А.І, Іларіонов, В.М. Геєць, Б.В. Губський, Я.А. Жаліло, Т.Т. 
Ковальчук, В.В. Кузьменко, В.І. Мунтіян, С.І. Пирожков, А.І.Сухоруков В.Т. Шлемко та ін. 
дало можливість прийти до висновку, що для оцінювання рівня економічної безпеки як 
узагальнюючої характеристики використовуються методи індикативного аналізу, 
оптимізаційні моделі, теорія нечітких множин, методи дискримінативного аналізу, 
експертних оцінок, метод скаляризації. 

В багатьох працях вітчизняних та зарубіжних науковців розглянуто методичні та 
методологічні основи аналізу економічної безпеки держави в сучасних умовах, концепції та 
моделі забезпечення найважливіших складових; проаналізовані загрози та розроблені заходи 
щодо підвищення рівня економічної безпеки. Однак, з урахуванням важливості досліджень, 
недостатньо уваги приділяється саме визначенню динаміки інтегрального індексу 
економічної безпеки та порівняння його з інтегральними пороговими значеннями. Існуючі 
офіційні методики визначення рівня економічної безпеки не позбавлені недоліків та 
звужують можливість їх використання. Поряд з окремими перевагами (наприклад, задання 
вектору порогових значень) співіснує неспроможність їх використання для ідентифікації 
стану економічної безпеки, що обумовлює розробку відповідних заходів повернення його в 
діапазон порогових, а краще – оптимальних значень. 

Виключенням є тіньові індикатори, які неможливо оцінити в повній мірі через 
складність, прихованість та наслідки для економіки держави. Але в той же час слід 
відмітити, що без їх врахування оцінка рівня безпеки держави є неадекватною реальній 
економіці. 

В результаті ґрунтовного аналізу та узагальнення існуючих підходів Міністерством 
економічного розвитку і торгівлі України та Держстатом України було започатковано 
методичні підходи до інтегральної оцінки рівня економічної безпеки держави та регіонів. На 
даний час вказана методика скасована, але вона стала рушійною силою подальшого розвитку 
діючих Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України, 
затверджених наказом Президента України №1277 від 29.10.2013 р.  
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Незважаючи на інформаційний, рекомендаційний та роз’яснювальний характер 
Методичних рекомендацій, детальний аналіз та практичне застосування дало можливість 
виявити певні недоліки, а саме:  

- запропоновано п’ять діапазонів економічної безпеки, що є певною мірою 
суб’єктивним і необґрунтованим; 

- індикатори економічної безпеки визначаються відносно певного оптимального 
значення, що виключає можливість існування певного діапазону оптимальних значень; 

- у разі перевищення фактичних значень індикаторів за оптимальні (для 
показників-стимуляторів і навпаки – для дестимуляторів), відбувається їх фактичне 
прирівнювання до 1, що фактично призводить до втрати інформації; 

- вагові коефіцієнти індикаторів економічної безпеки визначаються шляхом 
експертного опитування; у разі істотної парної кореляції найважливішим індикаторам 
пропонується занижувати питому вагу, що суттєво знижує практичну цінність отриманих 
результатів. 

Для вирішення питання щодо оцінки рівня економічної безпеки держави 
пропонується використання інтегрального показника рівня економічної безпеки, який би 
характеризував розвиток в динаміці. Зазвичай, для розрахунку інтегрального показника 
формується деяка скалярна функція, від окремих індикаторів. Для розрахунку інтегрального 
показника рівня економічної безпеки держави вказана задача ускладнюється тим, що серед 
численної кількості показників є як стимулятори, так і дестимулятори.  

Для вирішення питання багатокритеріальної оптимізації необхідно вирішити такі 
основні задачі: нормування індикаторів, обґрунтування вагових коефіцієнтів та визначення їх 
порогових значень. 

Процедура нормування є важливим і необхідним етапом при розрахунку 
інтегрального показника, яка використовується з метою приведення численної кількості 
показників до єдиної розмірності. Окрім того, що всі показники мають різні одиниці виміру, 
що ще й різну спрямованість. Нормування дозволяє привести індикатори різних 
розмірностей у безрозмірні величини до діапазону від 0 до 1. На практиці використовуються 
різні методи нормування, але їх суть полягає у тому, що фактичне значення показника 
порівнюється із еталонною величиною (нормуючим коефіцієнтом). В якості нормуючого 
коефіцієнта може використовуватись максимальне, мінімальне, середнє чи еталонне 
значення сукупності. Кожному із зазначених методів нормування притаманні певні недоліки 
чи переваги, тому доцільно приймати той варіант розрахунку, який дає найменшу помилку 
(середній квадрат відхилення). 

При визначенні вагових коефіцієнтів переважна більшість науковців використовує 
експертні оцінки, які значною мірою є суб’єктивними, не виключають принципових 
помилок, що знижує наукову та практичну цінність отриманих результатів. Експертні оцінки 
зазначених вагових коефіцієнтів обробляються принципами статистики. Результати обробки, 
зрозуміло, носять суб'єктивний характер,  а розраховані експертним шляхом вагові 
коефіцієнти вважаються постійними, що не завжди відповідає дійсності. Вплив зовні 
факторів впливає на зміну політичної та економічної ситуації, здійснюються структурні зміні 
в економіці, тому вагові коефіцієнти теж є динамічними величинами. Для відповідності 
існуючої ситуації потрібно якомога частіше переглядати експертні оцінки. 

Отже, оскільки експерті оцінки не вирішують проблеми, тому потрібно 
використовувати методи, які можуть бути позбавлені суб’єктивізму чи мінімалізувати його. 

Наступним важливим етапом моніторингу є визначення порогових значень 
індикаторів економічної безпеки, що дозволяє шляхом їх порівняння виявити потенційні 
“зони небезпеки” та рівні небезпеки (прийнятний ризик – передкризовий стан – кризовий 
стан), а також визначити умови, необхідні для посилення економічного імунітету держави. 
Отже, визначення порогових значень тісно пов’язане з поняттям динамічної стійкості 
системи економічної безпеки і окремих її складових, або з механізмом гомеостазу [1]. 

Якщо система нездатна відновити свій баланс, вона може перестати функціонувати. 
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Основним механізмом гомеостазу є зворотній зв'язок: негативний та позитивний.  
Гомеостаз у системі економічної безпеки може бути загальносистемним, що 

забезпечується утриманням інтегрального індексу системи у визначених межах, і частковим, 
що забезпечується утриманням у визначених межах часткових індексів по кожній складовій 
системи [2]. 

Слід зазначити, що трактування гомеостазу як здатність системи до динамічної 
рівноваги для технічних систем дещо відрізняється для економічних систем. Якщо ми 
прагнемо забезпечити знаходження інтегрального індексу економічної безпеки у межах 
порогових або оптимальних значень, то це супроводжується порушенням рівноваги і 
виникненням нових економічних відносин, які назавжди змінюють попередній стан 
рівноваги. При цьому економічна система переходить у новий стан, що володіє кращими 
якісними характеристиками. Тобто, в процесі розвитку змінюється не лише структура 
системи (склад елементів і зв'язку), але і взаємовідносини між елементами системи і 
механізми функціонування. 

Отже, гомеостаз в економічній системі визначає не тільки здатність до динамічної 
стійкості для існуючого режиму функціонування, а і здатність до керування – переходу у 
новий стан економічної рівноваги, тобто керованість економічної системи. 

Оптимальні значення індикаторів (нижнє оптимальне, верхнє оптимальне) 
характеризують допустимий інтервал величин, у межах якого створюються найсприятливіші 
умови для функціонування держави. Порогові значення індикаторів (нижній поріг, верхній 
поріг) – це кількісні величини, порушення яких спричинює несприятливі тенденції в 
економіці держави. Без знання границь безпечних умов життєдіяльності є неможливим 
захист життєво важливих інтересів об’єктів безпеки [3]. 

Найчастіше для визначення порогових значень використовуються такі методи: 
функціональних залежностей (макро/мікроекономічні аналітичні або статистичні рівняння; 
Ахієзера-Гольца; теорії інформації; “золотого перетіну”); макроекономічних 
моделейнелінійної динаміки (Вейвлет-аналізу); евристичні (“снігової кулі”; аналоговий 
підхід - орієнтація на показники країн-аналогів; “калібрування”); стохастичні 
(діагностування: кластерний аналіз, нечітких множин; t – критерію; логістичної регресії; 
законодавчий підхід (встановлення порогових значень на законодавчому рівні); методи 
експертних оцінок; врахування оцінок міжнародних організацій. Перевагу варто надавати 
першим двом методам, і тільки в разі неможливості їхнього застосування – іншим методам. 

Отже, для кожного індикатора економічної безпеки задається вектор порогових 
значень, а саме: нижній поріг, нижнє оптимальне, верхнє оптимальне, верхній поріг. 
Відмінністю запропонованого підходу є одночасне нормування як індикаторів економічної 
безпеки, так і їхніх порогових значень. Це дає можливість порівнювати в одному масштабі 
динаміку інтегрального показника та інтегральних порогових значень, тобто ідентифікувати 
стан економічної безпеки України, що обумовлює розроблення відповідних заходів 
повернення його в діапазон порогових, а краще, оптимальних значень. Порогові значення 
необхідно переглядати залежно від стану економіки й тих завдань, які стоять на певному 
етапі її розвитку. Інтегральний показник розраховується спочатку для кожного складника 
економічної безпеки (згортка першого рівня), а потім для економічної безпеки вцілому 
(згортка другого рівня) 

Визначені недоліки існуючих підходів інтегрального оцінювання рівня економічної 
безпеки України свідчать про необхідність удосконалення офіційних та інших методичних 
підходів. 
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Keywords. Key-words-smbols of concept. Annotation. 
I. Thesis: ecofilnous history = “The Life = Harmony” => II. Aristotles => antithesis: «The Life is the struggle» => 
ecofobny presence (West) => eco-suicid => III. Rushian Marx: eco-sinthes is Ecosofy of living knowledge => 
creativity of lfe future. 

Ключевые слова-cимволы. Аннотация концепции. 
I. Тезис: экофильная история => "Жизнь = Гармония" (+ Восток = Конфуций) => II. Аристотель => 
Экофобный антитезис: "Жизнь — борьба" = настоящее => эко-суицид => III. Русский Маркс Эко-
нормативный прогноз = синтез культур => Экософия Живого знания => Творчество Жизни Экофильного 
будущего.  

Это – Эко-гармоничный Прыжок через пропасть эко-суицида. Для их понимания 
нужна система Эко-гармоничных аксиом => Стратегия Прыжка человека в Новое 
качество Творца Жизни: 

1) Курсив снимает экофобно = экономическое измерение Экофильным.  
2) Знак «=>» выражает скачок в новое качество Эко-гармонии. 
3) Творческая Личность человека <=> родная <=> глобальная лингво-культура 

Творчества Жизни и самосовершенствование человека – основа Перехода современного 
мира в Мир Эко-гармонии Творчества Жизни = Прыжок России => мира из-под угрозы 
эко-суицида. 

Эко-нормативный прогноз (ЭНП) становится жесткой необходимостью по мере 
нашего движения к эко-кризисно-суицидному состоянию. Но благодаря применению 
этого метода ЭНП удается вырваться: сначала мысленно-теоретически, а затем и 
практически – из инерционно действующего движения по-пути-к-эко-смерти. Это – 
общий ориентир совершенствования => Творчества Человеком себя как Творца своей 
собственной Жизни.  

Нормативный прогноз (НП) – в отличие от принятых ныне методов 
прогнозирования – исходит не из всего, в основном кризисно-суицидного сущего, а лишь из 
лучшего-в-сущем и из предшествующего ему прошлого, прерывая прямую 
преемственность с экофобным настоящим, которому нужно закрыть путь в будущее. 
Качественно возрастает роль человека-творца в системе взаимосвязей человека-с-
Живою природою, что ведет к повышению его роли и в системе прогнозирования => 
стало возможным возможным отбирать из прошлого-настоящего лишь только то, что 
необходимо для более целенаправленного созидания Эко-гармоничного будущего. Все 
это и служит реальной основой Перехода-Прыжка к НП как общей ориентации на 
совершенствование => Творчество Жизни Человеком-Творцом в Живом пространстве 
и историческом => нормативно-прогнозируемом, Живом времени Земли посредством 
общего, Экософского Языка НП и именно он связывает-объединяет все живые существа 
Земли в Живое целое НП человечества + биосферы => Творимо-Живую Ноосфера. 
Спасение-самосозидание человеком самого себя => Жизни-на-Земле – при всеобще 
осмысленной детерминации Творчества нашей общей жизни Языком НП. НП требует 
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своего интуитивного осознания => воплощения Человеком, осмыслившим свою 
ответственность за сохранение => развитие Жизни; обобщая их, можно-д’олжно сохранить-
продлить Жизнь-на-Земле-в-Космосе без общепринятых: исследовательского, 
вероятностного, информационного прогнозов = продолжения наиболее вероятных трендов, 
ведущих к эко-суициду => проигнорируем их. Этот Российски-глобальный НП исходит из 
простого принципа: спасение человека => Жизни-на-Земле – во всеобще осмысленной 
детерминации их Творчества Жизни их простым естественным желанием Жить => 
Творить, что и осуществляется Языком НП. Хотя он строится на менее, казалось бы, 
вероятных, но все же экологически реальных трендах, невозможных без осознания => 
воплощения Человеком, взявшим на себя ответственность за сохранение-развитие Жизни; 
обобщая их, можно-должно сохранить-продлить Жизнь-на-Земле-в-Космосе в отличие от 
более вероятных трендов, ведущих к эко-суициду. Подобие НП применяется в технике и 
животноводстве: мы создаем нечто, некое существо по заданным нормам. Реальный опыт 
решения аналогичной проблемы дан в работе: Шилин К.И., Винокурова У.А., Лапина З.Г. 
Живой университет Г.Н.Волкова – Прорыв в Творимо-Экофильное будущее. // ЭЖЗ. Т. 31. 
М. 2914, Пробел-2000. 100 с. 

Живая метаформальная логика творчества Жизни (ЖМЛ) создана как (1) 
интуитивно-естественная логика самосовершенствования Искусством, (2) итог эко-
гармоничного синтеза логик Востока (индуизма-даосизма-синтоизма-буддизма-суфизма) и  
формальной логики Аристотеля при (3) Эко-синтезирующей роли евразийски-русской 
«органической логики»: подтекст «Капитала» К.Маркса, В.С.Соловьева, Н.О.Лосского, 
В.И.Вернад-ского. Это – Логика самосотворения человеком себя как Творца Жизни => 
Логика Творчества Жизни Человеком => Богом => Божественным Глаголом, что особо 
актуально для сотворения Эко-синтеза культур Востоко-Запада-Руссии; во многом «просто» 
осмысленная интуитивная логика Творчества (Жизни) женщиной (и мужчиной) Востока в 
целом. На Востоке интуитивно Живая логика = этика = эстетика. Суть ЖЛ – в тождестве 
Метода Восхождения от абстрактного к конкретному с Нормативным прогнозом и Нейро-
лингвистическим программированием... Основа структур Живых: знания-капитала-
ноосферы. 

Непосредственно Эко-нормативный прогноз создается на следующем:   
Живая логика самосотворения человеком себя как Творца Жизни: основное ее 

отличие от имеющихся логик – смена типа ориентации: сдвиг внимания извне вовнутрь. 
И есть реальный прецедент: Аристотель, к-рый придумал формальную логику для нас, но 
ведь сначала он создал ее в себе. Поэтому и мы вправе в качественно новых, эко-
суицидных условиях Эко-гармонизировать ФЛ в Живую логику, посредством которой 
уже непосредственно создается Живая математика, а затем и Высшая ее форма. 

Живая математика (ЖМ) – форма Живого знания, созданная на основе Живой 
логики Творчества Жизни путем эко-синтеза интуитивно-Живых логик => математик 
Востока: Индии-Китая + аксиом Аристотелево-западной формальной логики => 
математики; исходит из двуначалия инь-ян, где инь = Жизнь- женщина, ян = человек-
мужчина; вводит экологическое: Экофильно / экофобное измерение Жизни, различая также 
и в экономике Живую и экофобно-рыночную экономику. Исходная аксиоматика ЖМ: сама 
Жизнь, труд вообще = абстракция труда, Творчество Жизни Человеком-Творцом: Женщиной 
+ Мужчиной. ЖМ выражает-возрождает изначально-сущностную целостность человека => 
мира Жизни => поднимает творческий потенциал человека и содействует снятию угрозы эко-
суицида человека и Жизни-на-Земле. Прочитана и одоблена двумя академиками: 
В.А.Садовничим, Ректором МГУ и А.А.Акаевым. См. К.И.Шилин. Живая математика 
востокотворчества. Экософски-социологическая аксиоматика. // ЭЖЗ. Т. 12. М.: 2007 г. – 236 
с. Готовится углубленное переиздание: 

Живая математика Творчества Жизни (ЖМТЖ) Человеком-Творцом Эко-
гармоничного будущего, как и труд вообще “есть... (Экофильная) абстракция» 
самосозидания «человека вообще, посредством которой он осуществляет обмен веществ с 
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природой, не только лишенная всякой общественной формы и определенного характера, но 
выступающая просто в ее естественном бытии, независимо от общества, отрешенно от 
каких либо обществ и» в 3-х своих основных формах, как: (1) ЖМ «выражения жизни» 
изначально-сущностна, а (2) ныне сущая формальная математика (ФМ) и формальная 
логика отрицания жизни; (3) ЖМ «утверждения жизни» Эко-гармоничного будущего, но 
общая еще и для необщественного человека, и человека, получившего какое-либо 
общественное определение» (К.Маркс. «Капитал», т. 3, гл. 48 «Триединая формула», 1. – 
Выделено здесь и далее мною. – К.Ш.).      

Итак, ЖМ инвариантна, есть ЖМ вообще, а ФМ (в ее философски-формально-
логических основаниях-функциях) есть ее частный, вырож-денный случай, как и тот 
рыночный социум, в контексте-интересах которого была создана ФМ, не только НЕ 
«лишеная», но прямое выражение «общественной формы и определенного характера», НЕ 
«выступающая просто в ее естественном бытии, независимо от общества, отрешенно от 
каких либо обществ», но прямо «выступающая просто в ее» противо«естественном 
бытии», зависимо от общества и формализованная этим обществом в интересах ее 
правящих страт. Т.е. ФМ выросла из рынка как значимое средство выражения-
утверждения его экофобно-ложной всеобщности, а потому вместе с ним ныне 
ревитализируется, сохраняясь в виде частного случая ЖМ.  

Соответственно формальную логику, на которой строится вся наука и цивилизация в 
целом понимается нами следующим образом: 

Формальная логика (ФЛ) – вырожденная форма Живой логики (ЖЛ); самое 
хитромудро-изощренное изобретение Аристотеля как продолжение-отрицание изначально-
всеобщей интуитивной логики Востока и системным обоснованием и = рацио-экофобным 
диалектике = гносеологии-полит-экономии. Все они были обобщением структуры 
рыночных отношений, безразличных к Жизни: Т.е., ЖЛ инвариантна, есть ЖЛ вообще, а 
ФЛ (в ее философски-формально-логических основаниях-функциях) есть ее частный, 
вырожденный случай, как и тот рыночный социум, в контексте-интересах к-рого была 
создана ФЛ, не только НЕ «лишеная», но прямое выражение «общественной формы и 
определенного характера», НЕ «выступающая просто в ее естественном бытии, 
независимо от общества, отрешенно от каких либо обществ», но прямо «выступающая 
просто в ее» противо«естественном бытии», зависимо от общества и формализованная 
этим обществом в интересах ее правящих страт. ФЛ выросла из рынка как значимое 
средство выражения-утверждения его экофобно-ложной всеобщности, а потому вместе с 
ним ныне ревитализируется, сохраняясь в виде частного случая ЖЛ. ФЛ разорвала 
изначально-сущностную гармонию единства человека-с-Живою Природою, перенеся акцент 
своей кипучей энергии на экофобную систему организации общества при подчинении его 
властным стратам остальной, менее организованной массы индивидов, разъединяемых в 
т.ч. и ФЛ. Отсюда 

Живая математика (ЖМ) – форма Живого знания, созданная на основе Живой 
логики Творчества Жизни путем эко-синтеза интуитивно-Живых логик => математик 
Востока: Индии-Китая + аксиом Аристотелево-западной формальной логики => 
математики; исходит из двуначалия инь-ян, где инь = Жизнь- женщина, ян = человек-
мужчина; вводит экологическое: Экофильно / экофобное измерение Жизни, различая также 
и в экономике Живую и экофобно-рыночную экономику. Исходная аксиоматика ЖМ: сама 
Жизнь, труд вообще = абстракция труда, Творчество Жизни Человеком-Творцом: Женщиной 
+ Мужчиной. ЖМ выражает-возрождает изначально-сущностную целостность человека => 
мира Жизни => поднимает творческий потенциал человека и содействует снятию угрозы эко-
суицида человека и Жизни-на-Земле. Прочитана и одоблена двумя академиками: 
В.А.Садовничим, Ректором МГУ и А.А.Акаевым. См. К.И.Шилин. Живая математика 
востокотворчества. Экософски-социологическая аксиоматика. // ЭЖЗ. Т. 12. М.: 2007 г. – 236 
с. Готовится углубленное переиздание: 



 135

Живая математика Творчества Жизни (ЖМТЖ) Человеком-Творцом Эко-
гармоничного будущего, как и труд вообще “есть... (Экофильная) абстракция» 
самосозидания «человека вообще, посредством к-рой он осуществляет обмен веществ с 
природой, не только лишенная всякой общественной формы и определенного характера, но 
выступающая просто в ее естественном бытии, независимо от общества, отрешенно от 
каких либо обществ и» в 3-х своих основных формах, как: (1) ЖМ «выражения жизни» 
изначальна-сущностна, а (2) ныне сущая формальная математика (ФМ) и ф.логика 
отрицания жизни; (3) ЖМ «утверждения жизни» Эко-гармоничного будущего, но общая 
еще и для необщественного человека, и человека, получившего какое-либо общественное 
определение» (К.Маркс. «Капитал», т. 3, гл. 48 «Триединая формула», 1. Выделено здесь и 
далее мною. – К.Ш.).      

Итак, ЖМ инвариантна, есть ЖМ вообще, а ФМ (в ее философски-формально-
логических основаниях-функциях) есть ее частный, вырожденный случай, как и тот 
рыночный социум, в контексте-интересах которого была создана ФМ, не только НЕ 
«лишеная», но прямое выражение «общественной формы и определенного характера», НЕ 
«выступающая просто в ее естествен-ном бытии, независимо от общества, отрешенно от 
каких либо обществ», но прямо «выступающая просто в ее» противо«естественном 
бытии», зависимо от общества и формализованная этим обществом в интересах ее 
правящих страт. Т.е,, ФМ выросла из рынка как значимое средство выражения-
утверждения его экофобно-ложной всеобщности, а потому вместе с ним ныне 
ревитализируется, сохраняясь в виде частного случая ЖМ.  

Исходное основание ЖИВОЙ математики – сама ЖИЗНЬ, способ-форма ее 
«выражения-утверждения», посредством которых Человек-Творец выступает в роли 
ведущего Сотворца Жизни, ибо Жизнь-Биосфера уже не в состоянии по-прежнему 
воспроизводить сама себя – в силу уже запредельного потребительства агрессивным 
человеком-обществом биосферы посредством мощных формальных средств: логики-
математики-науки-техники-эконо-мики... При этом выявляется то, что реальная угроза эко-
суицида создана не в равной мере всем человечеством, но главным образом «золотым» 
миллиардом, превращающим биосферу в систему предметно-интеллектуальных средств 
своей борьбы с Живою природою. И это негативное воздействие «золота» на биосферу со 
злым умыслом закодировано в аналитично-предметную структуру всей системы средств, 
среди к-рых значимую роль играют формальные математика-логика-наука. ЖИВАЯ 
математика как форма ЖИВОГО знания, должна участвовать в снятии этого эко-суицида, 
содействуя эко-гармонизации-креативизации науки-политики-экономики. Но существую-щие 
предметные средства, включая формальные науку-логику-математику, негативно 
воздействуют на Жизнь и Природы, и человека, расчленяя-понижая его творческий 
потенциал.  

Высшая Живая математика призвана существенно поднять творческий потенциал 
человека и снять угрозу тотального эко-суицида человека и Жизни-на-Земле. Это – реально 
потому, что наука-математика являются действенными средствами большой ЛЖИ и 
неявного насилия общества и творческой личности над собою, хотя на интуитивном уровне 
человек по-прежнему мыслит и оценивает-измеряет себя и мир целостно-ЖИВЫМИ 
образами, т.е. Живым знанием. Снятие лжи-насилия можно осуществить и в личностно-
индивидуальном порядке, но больше эффекта дает переход творческих личностей => 
коллективов, особенно если они развивают систему обучения предметному знанию, науке в 
систему самосовершенствования личности в творческую индивидуальность высшего 
уровня. 

Данная работа является обобщением следующих томов «Энциклопедии Живого знания»: 
«Живая метаформальная логика творчества» (т. 3), «Экософия духовной культуры будущего» (т. 
14), «Экософия безопасности» (т. 8), «Социология управленческого творчества» (т. 10), 
«ЖИВАЯ МАТЕМАТИКА ВОСТОКОТВОРЧЕСТВА: Экософско-социологическая 
аксиоматика (т. 12), Экософия Живой математики  Живой квалиметрии Творчества 
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Жизни и образования. Т.11. Вводимые автором понятия ЖИВЫХ логики-математики-знания 
суть Экософски осмысленные понятия пост-металогики-постматематики. Непосредственным 
общекультурным их основанием нашего нормативного прогноза являются культуры Востока с 
их богатыми логико-математическими традициями, игнорируемыми формальной логикой-
математикой Запада, ложно претендующими на всеобщность-перспективность. Основное 
отличие Живых логики-математики от их формальных аналогов автор видит в полагании самой 
ЖИЗНИ в качестве исходной реальности и аксиоматически полагаемой категории. Поэтому они 
претендуют на функционирование в качестве средств ТВОРЧЕСТВА ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКОМ, 
УСТАНОВЛЕНИЯ-ПОДДЕРЖАНИЯ МЕРЫ МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ и смертью, а также ВНУТРИ 
БИОСФЕРЫ. А существующие логика-математика осмысливаются как предметно-
расчленяющие средства отрицания-умерщвления Жизни.  Соответственно,  

Формальная математика (ФМ), или просто математика – это экофобная 
абстракция Живой математики; создана на основе экофобно-формальных логики = 
диалектики = гносеологии, оторвавших исчисляемую форму от неисчисляемого 
содержания = смысла Жизни и ставшая действенным средство м ее беспощадной 
эксплуатации => умерщвления; «оптимальное» средство противопоставления человека-
потребителя Живой Природе; максимально возможный отрыв человека от Нее; самое 
абстрактное основание естествознания => науки-в-целом => рыночного капитала. ФМ – 
универсальное средство предметизации-формализации-летализации Жизни с умыслом ее 
эксплуатации. ЖМ инвариантна, есть ЖМ вообще, а ФМ (в ее философски-формально-
логических основаниях-функциях) есть ее частный, вырожденный случай, как и тот 
рыночный социум, в контексте-интересах к-рого была создана ФМ, не только НЕ 
«лишеная», но прямое выражение «общественной формы и определенного характера», НЕ 
«выступающая просто в ее естественном бытии, независимо от общества, отрешенно от 
каких либо обществ», но прямо «выступающая просто в ее» противо«естественном 
бытии», зависимо от общества и формализованная этим обществом в интересах ее 
правящих страт. Т.е. ФМ выросла из рынка как значимое средство выражения-
утверждения его экофобно-ложной всеобщности, а потому вместе с ним ныне 
ревитализируется, сохраняясь в виде частного случая ЖМ. Отсюда: 

Высшая математика (ВМ) – высший уровень развития формальной М. в их общей 
со всей цивилизацией борьбе-против-жизни. Но в то же время ВМ – высшая форма 
развития абстрактного мышления, в максимальной мере «подводящего» человека как 
творческую индивидуальность к смене эко-знака: экофобного на Экофильный, т.е. к 
Эко-гармонизации ВМ  в ВЖивую М. Далее: 

Живая экономика – ПостМарксово понятие; выводимо из Марксовой идеи (Живого) 
труда вообще,  обозначает преемственность с эволюцией самой Жизни и ЖЭ Востока => 
будущего, возрождающей-развивающей его традиции; сфера Творчества Человеком самого 
себя => общества => Живой ноосферы; форма соединения Живых капитала и ноосферы в 
одно Живое целое.  

Живая экономика = Искусство Творчества Жизни ноосферы (ЖЭИ) – особая 
форма Искусства; исходит из самой Жизни и Живого знания => капитала Востока и 
Высокого Искусства вообще, предпосылка-подтекст и перспектива: снятия-
совершенствования-ревитализации рыночной экономики и цивилизации в целом; итог эко-
гармоничного синтеза интуитивной ЖЭ Востока + современной экономики => синтез 
классической Русской культурой => итог. Более конкретно ЖЭИ есть итог развертывания 
Марксова труда вообще, что означает обнаружение => снятие системообразующей 
функции товара как Начала-«ядра» современной рыночно  => эко-суицидальной экономики. 
Смысл ЖЭИ – Возрождение изначально-сущностной гармонии между Человеком-
Творцом Жизни и биосферой => Живой ноосферой. Отсюда выводим и Живой капитал 
как средство Эко-гармоничного самосовершенствования Человека-Творца Жизни 
природы и общества.  
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Это–Эко-гармоничный Прыжок через пропасть эко-суицида. Для их понимания 
нужна система Эко-гармоничных аксиом => Стратегия Прыжка человека в Новое 
качество Творца Жизни. 
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В статті розглянуто досвід Польщі щодо формування інституційних механізмів державного 
управління та зроблені відповідні рекомендації для впровадження цього досвіду в Україні. 

Ключові слова: інституційні механізми державного управління, євроінтеграція, Європейський Союз, 
Угода про Асоціацію. 

 

Євроінтеграційні процеси в Україні мають опиратися на відповідні інституціональні 
структури, які забезпечать планування, координацію та врегулювання питань 
співробітництва між Україною та ЄС в різних сферах. Як свідчить досвід країн - нових 
членів ЄС, створення інституцій та розвиток відповідного інституційного механізму 
визначається цілями, напрямами та змістом, який покладається у відносини між певною 
країною та ЄС. Такі інституційні структури мають як загальні риси так і специфічні, що 
відповідає особливостям окремої країни. Таким чином, для України актуалізується питання 
щодо впровадження європейського досвіду з урахуванням національної специфіки та змісту 
Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС. З цієї точки зору вважаємо корисним досвід 
створення інституційного механізму в сфері євроінтеграції на прикладі Республіки Польща, 
чия співпраця з ЄС мала продуктивний характер та позитивні результати.  

На думку вчених, наближення України до стандартів ЄС потребує комплексу 
інституційних, політичних, соціально-економічних та гуманітарних реформ. 

Під інституційними механізмами розуміють сукупність взаємозв'язків між 
формальними та неформальними інституціями держави, які сприяють поступовому 
еволюційному розвитку правил і процедур, санкцій і стимулів, стримувань і противаг у 
процесах і результатах виробництва, розподілу, обміну, споживання благ та забезпечують 
узгодження та коригування інтересів різних суспільних груп, координацію сумісної 
діяльності на шляху досягнення цілей розвитку всієї системи [5]. 

Щоб визначити переваги інституційного механізму, який використовувався в Польщі 
необхідно здійснити порівняльний аналіз інституційних систем у сфері євроінтеграції  
Польщі та України. 

На даний час інституційна система України стосовно євроінтеграційної політики 
складається з таких рівнів (Рис.1.) [7, с.27]:  

- Кабінету Міністрів України, який спрямовує, координує та контролює діяльність 
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади; 

- Урядового комітету з питань економічної політики та європейської інтеграції;  
- Урядового офісу з питань європейської інтеграції в складі Секретаріату Кабінету 

Міністрів України (відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 27 травня 2014 р. №157), 
який виконує низку функцій щодо координації, моніторингу та контролю підготовки й 
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виконання програмних документів, експертизи проектів нормативно-правових актів, а також 
здійснює функції секретаріату Ради та Комітету Асоціації Україна-ЄС; �  

- заступників міністрів з питань європейської інтеграції та профільних підрозділів 
міністерств, відповідальних за формулювання та реалізацію державної політики у сферах 
своєї компетенції, підготовку проектів актів законодавства у сфері європейської інтеграції та 
їх імплементацію, взаємодію з відповідними структурними підрозділами інституцій та 
агентств ЄС [4, с.13].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Механізм координації євроінтеграційної політики України 
 

Проекти актів законодавства розглядаються на урядовому комітеті з питань 
європейської інтеграції, який засідає щотижня. Координацію роботи з підготовки проектів, а 
також їх експертизу здійснює Урядовий офіс з питань європейської інтеграції Секретаріату 
Кабінету Міністрів України.  

Офіс на постійній основі взаємодіє з міністерствами, в яких утворено інститут 
заступників міністрів з питань європейської інтеграції, також виступає певним модератором 
між міністерствами та експертами Європейської Комісії. Разом з тим, відповідальність за 
якість та вчасність виконання заходів, їх відповідність праву ЄС або іншим міжнародним 
стандартам несуть безпосередньо міністерства. Докладніше ці питання окреслені у постанові 
Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2014 року             № 346 «Про Урядовий офіс з 
питань європейської інтеграції». Діяльність двосторонніх органів Асоціації, передбачених 
Угодою - Ради та Комітету Асоціації, також на сьогодні знайшла відображення в урядових 
процедурах. У грудні 2014 року, напередодні першого засідання Ради Асоціації, Кабінет 
Міністрів України постановив (постанова № 700 від 10 грудня 2014 року), що питання 
підготовки та проведення засідань цих органів розглядаються відповідно на спеціальному 
засіданні Уряду та урядового комітету. На рівні організації підкомітетів створюються 
кластерні робочі групи, що складаються із представників міністерств [4, с.14].  

Отже, можна зробити висновок, що на даному етапі в Україні все ж таки існує 
механізм координації євроінтеграційної політики, але його треба розвивати та 
удосконалювати.  

Так, прикладом може стати вже досвідчена країна-член ЄС - Польща, яка пройшла 
дуже довгий та непростий шлях підготовки до вступу в європейське співтовариство. 
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Вступ Польщі до ЄС передував тривалий період активної політичної діяльності і 
переговорів, які проходили між адміністративними інститутами Польщі і ЄС. Процес 
інтеграції був не простим. Він торкався економічних, правових та громадянських аспектів 
життя країни-кандидата, яка прагне відповідати всім необхідним для вступу вимогам. 

На початку 1990-х рр. підготовка до вступу Польщі в ЄС стала одним із пріоритетів 
зовнішньої політики країни. Першим кроком на шляху інтеграції стала Угода про 
торговельно-економічне співробітництво з ЄЕС, підписана у вересні 1989 р., що призвело до 
зняття значних обмежень в економічних відносинах між Польщею та ЄЕС [3]. 

У грудні 1991 р. за підсумками переговорів було укладено «Угоду про асоціацію між 
Україною та Республікою Польща та Європейським співтовариством і державами-членами», 
яка вступила в дію 1 лютого 1994 [6].  

Угода передбачала створення органів та інститутів для його реалізації. 
Ключову роль було відведено Раді Міністрів, яка є найвищим органом виконавчої влади 
Польщі (рис.2).  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. Інституційна інфраструктура Польщі з підготовки до вступу в ЄC  
[розроблено автором за 1;2;6] 

Стратегічним рішенням було створення органу Уповноваженого Уряду з питань 
європейської інтеграції та іноземної допомоги, який бере участь в здійснюваних та 
координованих міністром закордонних справ переговорах, що стосуються відносин Польщі з 
ЄС, особливо міжнародних договорів між Польщею та Співтовариствами. 

Обслуговування роботи Уповноваженого Уряду забезпечувало Бюро у справах 
європейської інтеграції та Бюро у справах іноземної допомоги, які були створені як 
структурні одиниці Офісу Ради Міністрів - інституції, котра підпорядковувалась Раді 
Міністрів, прем’єр-міністру, віце-прем’єр-міністру. 

Так, для планування і координації дій, пов’язаних з реалізацією Угоди про асоціацію, 
19 грудня 1994 р. Уповноважений Уряду створив Міжвідомчу групу з питань Європейської 
угоди, до складу якої ввійшли представники всіх зацікавлених міністерств та центральних 
органів. [2]. 

З метою загального управління, отримання і використання фінансових коштів, 
призначених для реалізації програми заходів з підготовки до вступу в ЄС у серпні 1996 р. 
було створено Комітет з питань європейської інтеграції на чолі з прем'єр-міністром, який 
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став головним державним органом, що відповідає за виконання плану заходів щодо 
інтеграції і адаптації до європейських стандартів. [6, с. 101].  

Виконавчим органом Комітету став Офіс Комітету європейської інтеграції (далі - 
ОКЄІ). Жодний проект правового акту, опрацьований органами державної влади, не міг бути 
розглянутий та затверджений без залученого до нього висновку експертів ОКЄІ щодо його 
відповідності з правовою системою Співтовариств [2]. 

Таким чином, функціонуючі раніше бюро, які обслуговували роботу Уповноваженого 
уряд з питань європейської інтеграції, ввійшли до складу ОКЄІ.  

Задля реалізація розпочатої в той час інформаційної кампанії про інтеграцію Польщі 
до Європейського Союзу, яка фінансувалась з коштів програми PHARE – SIERRA, ОКЄІ 
створив Центр європейської інтеграції, який функціонує від 1997 р. Саме Комітет 
Європейської інтеграції ініціював стратегію використання коштів в рамках програми ISPA в 
секторі транспорту і охорони навколишнього середовища із загальним бюджетом 348,2 млн. 
євро, які затвердив ЄС. 

У 2001 році після виборів та формування нового уряду Рада Міністрів змінила схему 
підпорядкування Уповноваженого уряду з питань ведення переговорів про членство. 
Виконання цієї функції було віднесено до Міністерства закордонних справ. 

Для підготовки документації та проектів переговорних позицій була створена 
міжвідомча група з питань підготовки переговорів про приєднання до ЄС. З наміром 
розширення інформаційної кампанії, яка б дозволила краще зрозуміти громадянам всі 
наслідки від вступу Польщі до ЄС було призначено Уповноваженого уряду з питань 
європейської інформації [2].  

Одну з важливих ролей в підготовці до вступу Польщі до ЄС зіграла така інституція 
як Європейський коледж, який був створений в 1991 р. польським урядом і громадськими 
організаціями. В ньому готуються фахівці, які знаються на законодавстві, для роботи з 
фондами ЄС. На даний час в коледжі навчаються 120 осіб з усієї Європи та України. 
Українські випускники коледжу в 2012 р. створили свою асоціацію і активно працюють в 
Києві в рамках своєї компетенції, намагаючись пропонувати свої знання українським 
органам влади. 

На думку віце-директора Європейського коледжу в Польщі Єви Оснецької-Танецької, 
гармонізація українського законодавства з європейським не може бути ефективною без 
створення відповідних інститутів, які будуть готувати зміни. І це зараз є головною 
проблемою для України - всупереч деклараціям держава дуже неохоче приймає допомогу 
експертів і не готова до створення і фінансування інституцій для підготовки змін.  

Треба зазначити, що з 1997 по 2001 рр. на інформаційну кампанію ЄС виділив 1 млн. 
євро на рік та в 2002-2003 рр.  - по 4 млн. [1]. 

Адміністративні інститути, створені Польщею для підготовки процесу входження до 
складу ЄС, довели свою ефективність і вирішили поставлені перед ними завдання. 
Результатом їх діяльності стала відповідність стандартам ЄС. Такі органи, як Комітет 
європейської інтеграції, офіс Комітету європейської інтеграції зіграли важливу роль в період 
підготовки до Асоціації. Інші інститути та посадові особи також мали життєво важливе 
значення - особисто міністр закордонних справ, а також інші міністри, які проводили 
переговори в рамах своїх напрямків діяльності.  

Коли Польща стала повноправним членом ЄС робота інституцій не завершена. Зараз в 
Польщі готують фахівців для роботи з фондами ЄС, навчають їх для співдружності і 
допомагають українцям в проведенні реформ в рамках Угоди про асоціацію. 

Таким чином, для ефективного формування інституційних механізмів  державного 
управління у сфері євроінтеграції України необхідно реалізувати наступне: 

1. Створити урядові програми щодо підготовки України до вступу в ЄС та адаптації 
українського законодавства до права ЄС; 

2. Створити регіональні центри європейської інтеграції задля того, щоб покращити 
доступ громадян до інформації про ЄС; 
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 3. Публікувати інформаційні матеріали, проводити семінари, програми на 
телебаченні та радіо. 
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In the article examined to the feature of organizational and legal principles of fight against cybercrime, 
cyberterrorism in particular. Attention is that today there is an urgent need to improve the existing legislation in the 
fight against cyberterrorism, as well as special attention to the issue requires coordination among various 
governmental and international agencies to effectively fight against cyberterrorism 
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В статье рассматриваются особенности организационных и правовых основ борьбы с 
киберпреступностью, кибертерроризмом в частности. Акцентируется, что сегодня существует острая 
необходимость усовершенствования действующего законодательства в сфере борьбы с кибертерроризмом, а 
также особого внимания требует вопрос координации действий различных государственных и 
международных структур для эффективной борьбы с кибертерроризмом. 

Ключевые слова: киберпреступность, кибертерроризм, законодательство, киберугроза, 
террористический акт  

 

Современный этап развития мирового сообщества характеризуется стремительным 
развитием научно-технического прогресса, в который входит и сфера высоких технологий. В 
Окинавской хартии глобального информационного общества отмечалось, что 
«...информационные телекоммуникационные технологии являются одним из наиболее 
важных факторов, влияющих на формирование общества XXI века. Их революционное 
воздействие касается образа жизни людей, их образования и работы, а также взаимодействия 
правительства и гражданского общества. Информационно-коммуникационные технологии 
быстро становятся важным стимулом развития мирового сообщества» [1]. 

Вместе с тем, развитие научно-технического прогресса всегда сопровождается 
всплеском негативных общественных проявлений, таких, как преступность. Одновременно с 
развитием компьютерной техники появилась преступность, связанная с электронной 
обработкой информации, в том числе и преступность террористической направленности. 

По мнению специалистов, терроризм с использованием последних достижений в 
области высоких технологий не менее опасен, чем ядерный или бактериологический 
терроризм. Арсенал компьютерных террористов - разнообразные вирусы, логические бомбы 
- команды, встроенные заранее в программу, которые срабатывают в нужный момент и мн. 
др. Современные террористы используют Интернет в основном как средство пропаганды, 
передачи информации. Однако можно с уверенностью заявить, что компьютерный терроризм 
сегодня уже представляет реальную угрозу обществу.  

В настоящее время существует достаточно мало систем, которые можно назвать 
надежно защищенными. В связи с тем, что компьютерный терроризм уже представляет 
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собой реальность, необходимо на государственном уровне разрабатывать и внедрять 
технические, правовые и организационные мероприятия, обеспечивающие защиту 
компьютерных сетей как одного из уязвимых элементов современного общества. 

Безусловно, все население Украины почувствовало мощность информационного 
оружия, потому что именно кибер- и информационные войны наносят сегодня не меньше 
ударов национальному суверенитету, чем тяжелая артиллерия и танки. Поэтому защита 
информации и киберпространства, аппаратная и системная защита, а также активное 
противодействие информационным войнам - одна из ключевых задач в области 
национальной безопасности и обороны на ближайшую перспективу [2]. 

Сеть Интернет, будучи такой же сферой действия преступников, как и физический 
мир (пространство), все чаще используется для осуществления преступных намерений. В 
частности, террористы используют открытость Интернета для дискредитации правительств и 
государств, размещения сайтов террористической направленности, порчи и разрушения 
ключевых систем путем внесения в них фальсифицированных данных или вывода этих 
систем из рабочего состояния (что является своего рода дополнением к традиционному виду 
терроризма) [3]. 

В киберпространстве могут быть использованы различные приемы для осуществления 
террористических актов: 

- нанесение ущерба отдельным элементам киберпространства, разрушение сетей 
электропитания, создание помех, использование специальных программ, стимулирующих 
разрушение аппаратных средств; 

- хищение или уничтожение информационного, программного и технического 
ресурсов киберпространства, имеющих стратегическую значимость, путем преодоления 
систем защиты, внедрение вирусов, программных закладок; 

- воздействие на программное обеспечение и информацию в целях их искажения или 
модификации в информационных системах и системах управления; 

- раскрытие и угроза опубликования закрытой информации о функционировании 
информационной инфраструктуры государства, общественно значимых и военных 
информационных систем, кодов шифрования, принципов работы систем шифрования; 

- несанкционированное использование каналов телекоммуникационного вещания с 
целью распространения дезинформации, слухов, демонстрации мощи террористической 
организации и объявления своих требований. 

Информационный террористический акт отличается от форм воздействия на 
киберпространство, прежде всего своими целями, которые остаются присущими 
политическому террористическому акту. Средства осуществления информационно-
террористических действий могут варьироваться в широких пределах и включать все виды 
современного информационного оружия. 

В то же время тактика и приемы информационного террора существенно отличаются 
от тактики информационной войны и приемов информационного криминала. Главное в 
тактике информационного террора заключается в том, чтобы террористический акт имел 
опасные последствия, стал широко известен населению и получил большой общественный 
резонанс. Кибертеракт ориентируется на использование различных форм и методов вывода 
из строя информационной инфраструктуры государства или на использование 
информационной инфраструктуры для создания обстановки, приводящее к 
катастрофическим последствиям для общества и государства. 

Действующая отечественная нормативно-правовая база в сфере противодействия 
преступлениям в киберпространстве лишь частично удовлетворяет потребности времени и 
не всегда охватывает все ключевые элементы, необходимые для эффективного 
предотвращения и противодействия киберпреступности всех уровней сложности. В 
законодательстве наблюдается свободное использование значительного количества понятий 
(и их синонимов), часто несогласованных между собой.  
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Например, в Законе Украины "Об основах национальной безопасности Украины" 
упоминаются "компьютерная преступность" и "компьютерный терроризм", причем ни один 
из этих терминов не имеет своего определения ни в этом, ни в других нормативных 
документах.  

В Законе Украины "О борьбе с терроризмом" понятие "компьютерный терроризм" не 
упоминается вообще, а те элементы, которые могут его касаться, прописаны как составная 
часть понятия "технологический терроризм". Отдельные положения этого определения 
содержат компоненты, которые могут быть отнесены к "кибертерроризму" ("...применение 
средств электромагнитного воздействия, компьютерных систем..."), однако вследствие своей 
недетализированности не могут быть в полном объеме использованы в практической работе 
правоохранительных органов. 

Выделение понятия "кибертерроризм" как самостоятельной дефиниции является 
одной из наиболее дискуссионных проблем в сфере кибербезопасности государства. Это 
обусловлено, во-первых, чрезвычайной политизацией понятия, а во-вторых - 
необходимостью четко (и практически применимо) выписать его ключевые параметры так, 
чтобы под их действие нельзя было подвести обычные компьютерные преступления или 
компьютерное хулиганство.  

В соответствии с приведенным в Законе Украины «О борьбе с терроризмом» 
определением, терроризмом признается не только общественно опасная деятельность, 
которая заключается в сознательном, целенаправленном применении насилия, но и деяния, 
напрямую связанные с информационными потоками, а именно: «...запугивание населения и 
органов власти или угрозы совершения преступных действий» [4].  

В Стратегии кибербезопасности Украины, утвержденной указом Президента Украины 
от 15 марта 2016 года  № 96/2016 «Про решение Совета национальной безопасности и 
обороны Украины от 27 января 2016 года "Про Стратегию кибербезопасности Украины"», 
одной из важнейших задач, поставленных для создания условий для безопасного 
функционирования киберпространства, его использования в интересах личности, общества и 
государства, является усиление возможностей субъектов сектора безопасности и обороны 
для обеспечения эффективной борьбы с киберугрозами военного характера, 
кибершпионажем, кибертерроризмом и киберпреступностью, углубление международного 
сотрудничества в этой сфере [5].  

В силу того, что сегодня уже просто невозможно переоценить мощь Интернета, как 
информационно-коммуникационного общедоступного мегапопулярного ресурса, очевидно, 
основным средством террористов для распространения информации террористической 
направленности является всемирная паутина.  

Поскольку два утверждения не вызывают сомнений: 
1) распространение информации, направленной на запугивание населения и органов 

власти – это составляющая кибертерроризма; 
2) Интернет – средство осуществления подобного рода преступных деяний; 

предлагается внести в Закон Украины "О борьбе с терроризмом" понятие «кибертерроризм», 
определив его как общественно опасную сознательную несанкционированную деятельность, 
осуществляемую в киберпространстве с террористической целью, в отношении систем или 
сетей критических объектов национальной информационной инфраструктуры, информации, 
которая в них циркулирует, и программного обеспечения, предназначенного для ее 
обработки, а также целенаправленное запугивание населения и органов власти или угрозы 
совершения преступных действий, при этом исключив из определения "технологического 
терроризма" слова "применение средств электромагнитного воздействия, компьютерных 
систем". 

Можно констатировать, что национальное нормативно-правовое поле в сфере 
информационной безопасности преимущественно оперирует понятиями устоявшихся 
определений, которых фактически нет. Не смотря на принятие 27 января 2016 года СНБО 
(Советом Национальной Безопасности и Обороны Украины) «Стратегии кибербезопасности 
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Украины» на сегодня можно выделить такие основные, тесно связанные между собой 
проблемы, затрудняющие борьбу с преступлениями в киберсфере и кибертерроризмом в 
частности: 

1. Отсутствие устоявшихся определений ключевых понятий и терминов: 
"киберпространство", "кибербезопасность", "киберзащита", "кибератака", "кибервойна", 
"кибероружие", "кибертерроризм", "киберинфраструктура", "критическая 
киберинфраструктура", которые могут эффективно применяться в практике 
правоохранительной деятельности. 

2. Несформированность (нереформированность) действующего нормативно-правового 
поля в сфере кибербезопасности. 

3. Отсутствие Единой общегосударственной системы предотвращения и 
противодействия киберпреступности с соответствующим нормативно-правовым 
обеспечением [6]. 

4. Отсутствие реально функционирующей государственной институции, 
координирующей деятельность органов – субъектов борьбы с киберпреступностью, 
кибертерроризмом в частности. 

Противодействие киберпреступности и борьба с киберпртерроризмом в Украине 
остается организационно распыленной (нескоординированной). Интернациональный 
характер киберугроз заставляет привлекать к деятельности СБУ, МВД и ГСССЗИ также и 
другие ведомства, которые могут принадлежать к сектору безопасности и обороны, - ГУР 
(Главное управление разведки) и СВР (Служба внешней разведки), ГФС (Государственная 
фискальная служба), ГСФМ (Государственная служба финансового мониторинга). Насущной 
становится проблема координации их деятельности и правового нормирования зон 
ответственности ведомств, процедур взаимодействия и средств комплексного реагирования 
на угрозы кибербезопасности государства. 

Обеспечение кибернетической безопасности страны и эффективное государственное 
управление ею в развитых странах мира реализуется с позиций системного подхода путем 
внедрения комплекса организационных, нормативно-правовых, финансовых, 
функциональных, учебно-тренировочных, технических мероприятий и действий, и этот опыт 
Украине целесообразно перенять. Нашей стране просто необходимо создать ключевые 
механизмы государственного управления информационной безопасностью в условиях 
киберугроз в виде специализированных институтов (центров) и экспериментировать с 
операциями по ведению кибернетической и информационной войны, финансировать 
экспертные и научные исследования в области информационных технологий и 
создавать/развивать соответствующие структуры для научных исследований и разработок. 

По примеру США следует объявить киберпространство (наряду с сушей, морем, 
воздушным пространством и космосом) тем пятым пространством, в котором возможны 
нападения со стороны противника и боевые действия с противником, а также срочно 
сформировать систему механизмов государственного и военного управления и 
противодействия киберугрозам: кибервойска, Национальный информационный 
антикризисный центр, команды реагирования на компьютерные инциденты [7]. 

Необходимо учесть и то, что зависимость украинской аудитории от социальных сетей 
стремительно растет, но государство не делает соответствующих управленческих шагов по 
упорядочению, правовому регулированию и защите от рисков усиления широкого 
информационно-психологического воздействия. 

Безусловно, для эффективной борьбы с кибертерроризмом необходим комплексный 
подход: активные действия государственных институций и частного сектора с обеспечением 
международного сотрудничества и координации действий. В Украине заметны позитивные 
изменения в этом направлении, как на общегосударственном, так и на региональном уровне. 
Например, следует отметить активное взаимодействие в сфере борьбы с 
киберпреступностью, кибертерроризмом в частности, председателя и членов постоянной 
комиссии по правовым вопросам, регуляторной политике, законности, общественному 
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порядку, борьбе с коррупцией и преступностью Харьковского областного совета с 
подразделениями Национальной полиции Украины в Харьковской области, а также 
высшими учебными заведениями со специализированными условиями обучения, в частности 
факультетом подготовки специалистов для подразделений киберполиции и противодействия 
торговли людьми Харьковского национального университета внутренних дел. 

По оценкам специалистов, от кибернетических преступлений Украина не может 
защититься самостоятельно, поэтому необходимо реализовать целый ряд согласованных 
шагов: сформировать четкую политику в сфере кибербезопасности; изменить отношение 
граждан к сфере информационной безопасности государства; наладить тесное 
сотрудничество с гражданским обществом (частным сектором). 

Кибертеракт не имеет государственных границ, кибертеррорист способен в равной 
степени угрожать информационным системам, расположенным практически в любой точке 
земного шара. Выявить и нейтрализовать виртуального террориста весьма проблематично 
из-за слишком малого количества оставляемых следов, а также их виртуальной специфики. 
Террористический акт с использованием высоких технологий - это комплексная акция, 
выражающаяся в умышленной, политически мотивированной атаке на информационные 
системы, создающая реальную опасность для жизни людей или наступления иных тяжких 
последствий. 

Очевидно, Интернет является мощным средством воздействия на общественное 
мнение. Террористы во всем мире сегодня активно используют сеть для создания 
напряженности в обществе и провокационной деятельности, пропагандируя насилие, 
религиозную и национальную нетерпимость, о чем свидетельствуют последние события в 
Сирии и возникновение нового явления - Интернет-джихад. Вербовка террористов и даже 
финансирование террористической деятельности также проводится с помощью всемирной 
сети, в том числе социальных сервисов.  
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Автор досліджує проблематику формування судового права у межах євроінтеграційної парадигми. 
Євроінтеграційні прагнення України обумовлюють необхідність розробки нових методологічних параметрів 
судової реформи. Автором розглянуто теоретичні зв’язки, що встановились в українській науковій доктрині 
судоустрою з приводу судової реформи, судового права, євроінтеграції, впровадження європейських 
стандартів судочинства та гуманізації судової влади.  

Ключові слова: cудове право,  судова реформа, євроінтеграція 
 

Наукове осмислення окремих проблем, що у сукупності утворюють проблематику 
формування судового права, відбувалось протягом тривалого часу. В основі розробки 
наукових проблем обґрунтування судового права як галузі права залягає глибокий пласт 
робіт в галузі філософії, політології, соціології, а передусім – юриспруденції.  

З-поміж численних досліджень проблем судоустрою, організації судової влади, 
судового права України лише незначна кількість присвячується проблемам формування 
доктринальних підходів у світлі євроінтеграційних прагнень. З метою окреслення 
теоретичних підстав дослідження проблеми формування судового права у євроінтеграційній 
парадигмі, оглянемо найсуттєвіші наукові розвідки, присвячені доктрині судоустрою та її 
змінам, пов’язаним з євроінтеграційними прагненнями. 

Огляд існуючих джерел підтверджує наявність обмеженої кількості цілісних 
монографічних досліджень окремих аспектів судоустрою у комплексному зв’язку з 
питаннями євроінтеграційного характеру.  

І. Я. Тодоров у контексті комплексного дослідження проблем європейської і 
євроатлантичної інтеграції України 1991-2004 рр. замислювався над значенням судової влади 
в реальному наповненні європейського та євроатлантичного покликання України. Науковець 
наголошує, що в зазначений період інтеграційні процеси у цій сфері відбувалися головним 
чином шляхом опанування європейських і євроатлантичних цінностей щодо верховенства 
права та закону і покращення управління. Зокрема, ці зусилля стосувалися встановлення на 
конституційних засадах незалежної, компетентної та неупередженої судової влади, 
забезпеченої необхідними процедурними механізмами та гарантіями для виконання своєї 
ролі, запровадження механізму освіти українських суддів з наголосом на права людини, 
захист персональних даних, цивільне право, організацію та адміністрацію правосуддя. 
Особлива увага надавалася забезпеченню навчання суддів у сфері захисту прав людини, 
посиленню незалежності та ефективності судової системи, політиці в сфері боротьби проти 
злочинності, корупції та організованої злочинності, підтримці українських реформ судів 
загальної юрисдикції, адміністративного судочинства та пенітенціарної системи, а також 
визначенню технічних потреб судових органів для провадження сучасного судового процесу, 
створенню системи обміну інформацією, надбаної державами-членами ЄС та НАТО [1, С. 
24]. 
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Виходячи з позицій необхідності глибокого теоретичного осмислення судової реформи 
та пошуку нових шляхів посилення ефективності діяльності судової влади, І. В. Назаров 
провів комплексний порівняльно-правовий аналіз судових систем країн Європейського 
союзу та України. У результаті проведеного дослідження І.В. Назаров одержує низку 
важливих нових результатів, серед яких особливо можливо наголосити на: а) доведенні 
пріоритету судової реформи над історичними традиціями на основі аналізу закону Великої 
Британії «Про конституційну реформу» 2005 р.; б) виокремленні трьох рівнів тенденцій 
судоустрійного реформування – загальних, сформованих на рівні ООН та Ради Європи, на 
рівні Європейського союзу та на рівні окремих країн; в) доведенні положення щодо 
неможливості прийняття до складу Європейського союзу держави, котра виконала усі 
вимоги, крім приведення відповідності власної судової системи до європейських стандартів  
2.  

У контексті євроінтеграційних процесів реформування судової влади досліджувала В. 
Татаренко. Науковцем досліджено правові підстави трансформацій, джерелом яких є 
законодавство Європейського союзу. У праці проаналізовано значення для вітчизняної 
судово-правової реформи таких документів, як договір «Про Європейський союз», Статуту 
Ради Європи, резолюції ПАРЄ «Функціонування демократичних інститутів в Україні», тощо. 
Праця містить напрацювання щодо гармонізації правових засад функціонування судової 
системи з європейськими зразками, удосконалення підходів до забезпечення доступності 
правосуддя і професіоналізму суддів, посилення гарантій незалежності судової влади, 
усунення перешкод у реформуванні процесуального законодавства 3.  

Вплив ЄСПЛ на формування  національних правозахисних систем і дотримання 
державами  стандартів  захисту  прав  людини дослідив В. А. Капустинський. Вченим 
розкрито значення ЄСПЛ як однієї із основних міжнародних правозахисних інституцій  
загальноєвропейської системи захисту прав людини; проаналізовано структуру, склад та 
юрисдикцію ЄСПЛ, характерні процедури та правові акти щодо регламентації його 
діяльності. У контексті глибшого проникнення у сутнісні характеристики та особливості 
практики ЄСПЛ, В. А. Капустинський охарактеризував таку сторону діяльності суду, як 
правотворчість. За цим напрямком у дослідженні представлено оцінку нормотворчої 
діяльності ЄСПЛ та її значення у рамках формування національних правозахисних систем. 
Серед найважливіших результатів дослідження В. А. Капустинського для розвитку наукової 
доктрини судоустрою у світлі євроінтеграційних прагнень відмітимо наступні. Вченим 
обґрунтовано важливість врахування прецедентної судової практики та консультативних 
висновків Європейського суду, зокрема удосконалення механізмів правового захисту прав та 
свобод людини, виходячи із правозахисної практики Суду, зокрема стосовно заяв проти 
України та рішень щодо їх суті, а також удосконалення порядку виконання судових рішень з 
питань захисту прав та свобод людини. В.А. Капустинський обґрунтовано доводить 
необхідність забезпечення сукупності нормативно-правових  актів,  які гарантують захист 
прав і свобод людини в Україні належними практикозастосовчими механізмами, що 
дозволило б максимально реалізувати захист усіх, гарантованих Конституцією України та 
міжнародними договорами України прав людини, в тому числі політичних і цивільних, 
соціальних та економічних. Одним з напрямків удосконалення правового захисту вчений 
вважає розробку Судового кодексу 4. Стосовно останнього, В. А. Капустинський 
наголошує: «Досліджуючи питання про кількість і характер заяв, що надходять до 
Європейського суду, дисертант робить висновок про те, що Україна займає одне з п’яти 
перших місць серед інших країн – членів Ради Європи за кількістю таких звернень до Суду, 
що свідчить про недостатню ефективність діяльності національних правозахисних 
інституцій, які не спроможні забезпечити своїм громадянам належний захист їх прав та 
свобод,  гарантованих Конституцією України. Пропонується зробити належні висновки й 
оптимізувати,  вдосконалити національну систему захисту прав людини, в тому числі  
судовий захист. Обґрунтовується необхідність прийняття для поліпшення діяльності 
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національної судової системи захисту прав людини таких  кодифікованих актів, як Кодекс 
законів про судовий захист прав і свобод людини, а також Судовий кодекс України» 4. 

У контексті захисту прав людини значущість зберігає вектор гуманізації судової влади 
у контексті судово-правової реформи та євроінтеграційних прагнень. На прикладі 
кримінально-процесуального права проблемні питання гуманізації правових положень, що 
регулюють діяльність судів вивчав С. Г. Пепеляєв. Його праця базується на дослідженні 
теоретичних основ гуманізму як продукту європейського культурно-історичного розвитку та 
особливостей  його відображення в європейському праві та змісту правового гуманізму як 
принципу юриспруденції. У ході розробки гуманістичних засад реформування кримінально-
процесуального права С Г. Пепеляєв обґрунтовує можливість формування моральних засад 
на рівні усієї судово-правової системи й, відтак, обґрунтовує шляхи подолання існуючих 
суперечностей між принципом загальнолюдського гуманізму та кримінальним процесом 5. 
С.Г. Пепеляєв наголошує: «Мета кримінального судочинства залишається незмінною: 
покарання винних і реабілітація невинних. Тому моральні питання кримінального 
судочинства сьогодні набувають особливого значення та є дуже важливими. Відповідно до 
вимог справедливості в кримінально-процесуальному законі мають бути більш докладно 
закріплені положення, що забезпечують дотримання прав і свобод учасників процесу й 
моральні аспекти досудового слідства» 5, С. 12. 

Таким чином, на основі проведеного дослідження встановлено, що євроінтеграційні 
прагнення України не можуть обмежуватись лише декларуванням відданості європейським 
стандартам у сфері правосуддя. Необхідні реальні кроки, одним з яких цілком може стати 
формування галузі судового права на основі європейських цінностей та прав людини, що 
стане запорукою гуманізації судової влади України.  
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В статті розглянуто основні методичні підходи до оцінювання рівня розвитку підприємства. 

Наведена характеристика найбільш актуальних методів оцінювання рівня розвитку підприємств за 
показниками конкурентоспроможності, за фазою розвитку підприємства, на основі інтегрального показника 
та ступеня реалізації потенціалу. Зазначено їх переваги і недоліки. 

Ключові слова: розвиток, оцінювання розвитку, конкурентоспроможність, індикатор, потенціал, 
модель 

 М   с  

Сучасні умови ринкового господарювання, які відзначаються посиленням конкуренції 
і невизначеності, нестабільністю економічного стану, вимагають нових підходів до розвитку 
підприємств, вирішення складних проблем, що утворилися під час їх господарської 
діяльності. Ефективність функціонування підприємства визначається його здатністю 
відповідати зростаючим вимогам ринку. Суб’єкти господарювання повинні протистояти 
несприятливим ситуаціям, адаптуватись до зовнішнього середовища і, разом з тим, не 
зупинятись у своєму розвитку, який можна розглядати як оптимальний процес, спрямований 
на виживання і стабільне функціонування підприємства. За таких умов актуальним є 
дослідження методологічних підходів до оцінки рівня розвитку підприємства. 

Проблемам розвитку підприємств присвячені праці багатьох вчених, таких як Н.В. 
Афанасьєв, Ю.С. Погорелов, Т.Б. Надтока, О.В. Раєвнєва, В.Г. Герасимчук, В.С. 
Пономаренко, О.М. Тридід, М.О. Кизим, М.П. Тимощук, В.І. Ляшенко, Р.В. Фещур, В.Ю. 
Самуляк та інших. В їх роботах розглянуто теоретико-методичні аспекти понять розвиток, 
його види, управління розвитком, а також методи оцінювання. Аналіз публікацій з питань 
оцінювання рівня розвитку підприємств показав, що на сучасному етапі відсутній єдиний 
підхід до методології діагностики рівня розвитку підприємства, а значна увага приділяється 
лише окремим сторонам (напрямам) роботи підприємств, що може вплинути на правильність 
вибору відповідної стратегії розвитку. З огляду на це існує необхідність подальшого 
дослідження і систематизації методичних положень щодо оцінювання рівня розвитку 
суб’єктів господарювання особливо в умовах невизначеності. 

Метою даної роботи є дослідження науково-методичних підходів до оцінювання рівня 
розвитку підприємства та синтез критеріїв його діагностики. 

Виділяють три основні підходи до розуміння розвитку: через вивчення і виділення 
властивостей систем, які розвиваються; через формування трактувань цієї дефініції; як 
порівняльної характеристики об'єкта. За першим підходом, розвиток є незворотним, 
спрямованим, закономірним і унікальним процесом змін відкритої системи у просторі та 
часі. Другого підходу дотримуються вчені, які визначають розвиток як процес формування 
нової відкритої системи, який виражений у якісній зміні складу, структури і способу 
функціонування системи, що виявляється у кризовій формі та спрямований на досягнення 
цілей підприємства. Інші вчені розуміють розвиток як унікальний процес трансформації 
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відкритої системи в просторі та часі, що характеризується постійною зміною цілей його 
існування шляхом формування нової відкритої системи і переводом його в нову траєкторію 
розвитку [1, с.108]. 

Виходячи зі змісту основних підходів, під поняттям «розвиток» будемо розуміти 
перехід підприємства в новий стан внаслідок системних якісних та кількісних змін підсистем 
господарювання. 

Розвиток підприємства, як правило, базується на трьох складових зміни: потенціалу, 
функціонування, результативності, а існуючі підходи до оцінки рівня розвитку підприємства 
можна виділити у декілька напрямів:  

1. Оцінювання рівня розвитку підприємства на основі показників 
конкурентоспроможності. У сучасних умовах все більше уваги приділяється не лише 
ефективності операційної діяльності, а й ефективності функціонування підприємства у 
ринковому конкурентному середовище. Якщо прийняти умову, що рівень 
конкурентоспроможності є прямо пропорційним рівню розвитку підприємства, то й 
оцінювання останнього можна проводити за допомогою методів оцінки 
конкурентоспроможності. Найпоширенішими методами оцінки є такі, що ґрунтуються на: 
аналізі порівняльних переваг, порівнянні з еталоном, теорії ефективної конкуренції, теорії 
якості товару, теорії рівноваги та галузі, визначенні позиції в конкуренції з точки зору 
потенціалу підприємства, тощо. 

Більшості методів оцінки конкурентоспроможності підприємства притаманна глибина 
аналізу його внутрішнього стану в поєднанні зі статичністю оцінки конкурентних позицій 
підприємства при порівнянні з іншими суб’єкту господарювання та актуальністю результатів 
оцінку протягом короткого проміжку часу.  

2. Оцінювання рівня розвитку підприємства за фазою розвитку компанії. Основою 
даного підходу є визначення показника конкурентний статус підприємства, під яким 
розуміють порівняльну характеристику стосовно основних конкурентів, внутрішнього 
потенціалу, конкурентної позиції в окремих сегментах ринку і спроможності підприємства 
протистояти впливу чинників зовнішнього середовища [2, с. 105], а інструментом 
діагностики розвитку є діагностика банкрутства підприємства та інтегральний показник 
конкурентоспроможності. В.С. Пономаренко, О.М. Тридід та М.О. Кизим [2] зазначають, що 
висновки стосовно рівня розвитку підприємства можна зробити на основі визначення його 
місця на кривій життєвого циклу. За їх підходом розвиток підприємства визначається лише 
на основі фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємства і не дає 
змоги визначити максимально можливі значення рівня розвитку підприємства та його 
складових. 

Отже, оцінювання рівня розвитку підприємства за фазою розвитку компанії 
забезпечує визначення напряму розвитку підприємства у певний період часу за допомогою 
якісно-кількісної оцінки, але при цьому надає лише загальні результати стану розвитку 
підприємства. 

3. Оцінювання рівня розвитку підприємства за допомогою інтегрального показника. 
Інтегральний показник кількісної оцінки стану розвитку підприємства визначається за 
допомогою методу таксономії, який враховує вплив багатьох чинників різних за розмірністю 
та способом опису.  

Автори моделі Хофера-Шендела [3, с.85] для одержання інтегральної якісної оцінки 
пропонують використовувати такі власні кількісні та якісні показники: відносну частку 
ринку; зростання частки ринку; охоплення системою розподілу; ефективність системи 
розподілу; різноманітність асортименту виробів; виробничі потужності та розташування; 
ефективність виробництва; криву досвіду; сировину для промисловості; кількість продукту; 
наукові дослідження і розробки; перевагу основного розрахунку; конкурентоспроможність 
цін; ефективність рекламних заходів; вертикальну інтеграцію; репутацію. Метод таксономії 
для комплексної оцінки розвитку підприємства застосовують і такі вчені як Ю.Б. Іванов, 
О.М. Тищенко, Н.А. Дробитько, О.С. Абрамова [4]. Вони використовують систему 



 153

показників, що оцінюють техніко-технологічні та кадрові ресурси, ресурси фінансового 
стану та фінансових результатів. Однак їх підхід ґрунтується на зіставленні положення 
підприємства зі станом конкурентів шляхом використання внутрішньої інформації, а такі 
зовнішні характеристики як частка ринку, обсяг робіт, ціна реалізації продукції та інші не 
враховуються. Таксономічний інтегральний показник при оцінці рівня розвитку 
підприємства пропонує використовувати і О. Раєвнєва [1], проте складовими оцінки є 
внутрішнє середовище компанії, а саме виробнича, фінансова сфера та сфера праці. 

Отже, в результаті оцінювання розвитку за допомогою інтегрального показника 
можна побудувати траєкторію якісної і кількісної оцінок зміни розвитку підприємства за 
певний проміжок часу, визначити фазу його життєвого циклу, однак динаміка якісних 
характеристик інтегрального показника розвитку не завжди може давати об’єктивну оцінку 
його зміни. 

4. Оцінювання рівня розвитку підприємства як ступеня реалізації потенціалу (міри 
реалізації складових потенціалу). Зміст поняття потенціал полягає в інтегральному 
відображенні (оцінці) поточних і майбутніх можливостей системи трансформувати вхідні 
ресурси за допомогою притаманних її персоналу підприємницьких здібностей в економічні 
блага та уміння раціонально використовувати їх для досягнення поставленої мети [5, с.633]. 
За допомогою такого методу визначається потенціал кожної складової діяльності компанії 
(локальний потенціал), а рівень розвитку дорівнює ступеню реалізації конкретної складової 
її потенціалу. Серед різних концепцій оцінки потенціалу найбільш обґрунтованими є три 
підходи [6]: ресурсний (орієнтований на оцінку потенціалу як сукупності 
ресурсів); структурний (орієнтований на визначення раціональної структури потенціалу 
підприємства з огляду на чинні норми і співвідношення);  цільовий (орієнтований на 
визначення відповідності наявного потенціалу досягненню поставлених цілей). В основі 
методу лежить оцінка одиничних і групових показників (критеріїв) аналізу потенціалу із 
подальшим розрахунком інтегрального показника. 

На відміну від інших методів, даний підхід дає можливість оцінки рівня перспектив 
розвитку підприємства та виявлення можливостей збалансованого розвитку. Разом з тим, цей 
метод не охоплює всіх параметрів при оцінюванні рівня розвитку і потребує значного часу 
на збирання та обробку інформації. 

Про посилення уваги до проблем управління розвитком підприємства та, зокрема, до 
оцінювання його рівня свідчать розробки вітчизняних вчених, серед яких варто виділити 
такі: 

- полікритеріальна діагностика розвитку підприємства, розроблена О.Г. Мельник для 
машинобудівних підприємств, згідно якої інтегральний показник розвитку визначається на 
основі рівнів масштабності та якості розвитку [7]; 

-  модель оцінювання розвитку підприємства Ю.С. Погорєлова [8], яка включає 
індикатори потенціалу, кількісних і якісних змін. Для оцінювання індикаторів побудоване 
дерево пов’язаних показників моделі за п’ятьма рівнями, де первісні показники відповідають 
п’ятому рівню, а результуючий показник – першому. Модель містить як фінансові, так і не 
фінансові показники, а інтерпретація їх у вигляді термінів забезпечує можливість врахування 
комплексного безперервного характеру розвитку підприємства; 

- система індикаторів оцінювання рівня соціально-економічного розвитку 
підприємства, розроблена М.Р. Тимощук [9], містить чотири групи показників: поліпшення 
бізнес-процесу, задоволення потреб та очікувань споживачів, розвиток внутрішніх 
можливостей, задоволення потреб та інтересів акціонерів; 

-  непрямий метод оцінювання розвитку підприємств, запропонований  В.Ю. 
Самуляком та Р.В. Фещуром [10], ґрунтується на співвідношенні двох індикаторів – темпу 
зростання доходу і рівня потенціалу підприємства. Мінімальний набір базових індикаторів 
забезпечує зручність інтерпретації результатів динаміки розвитку підприємства, проте 
недостатня комплексність аналізу ставить його на один рівень з методами експрес-оцінки. 



 154

Отже, як свідчить проведене дослідження, більшість методів оцінювання рівня 
розвитку підприємств засновано на системі індикаторів, кількість яких може варіюватись від  
двох до вісімнадцяти. Разом з тим, існують системи індикаторів, що недостатньо адаптовані 
до українських реалій і придатні до використання у стійких економічних умовах, а отже 
потребують модифікації. Доцільним при виборі методу оцінювання рівня розвитку є 
врахування якості внутрішнього середовища підприємства, специфіки його діяльності, рівня 
конкурентоспроможності та потенційних можливостей.  
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The article presents the current economic and political frameworks of tourism enterprises management. 
Tourism enterprise as an open system exposed to the external environment. Established that the state policy in the field 
of tourism has a significant impact on the effectiveness of the management and functioning of tourism enterprises. 
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У статті представлено сучасні економіко-політичні рамки управління туристичними 
підприємствами. Туристичне підприємство як відкрита система зазнає впливів зовнішнього середовище. 
Встановлено, що державна політика у сфері туризму має значний вплив на ефективність управління та 
функціонування туристичних підприємств.  

Ключові слова: економічна політика у сфері туризму, управління підприємствами, туризм. 
 

Розроблені теоретико-методичні засади управління підприємствами сферу туризму 
свідчать про важливість позиціонування відповідних підприємств як відкритих систем. 
Посилення ролі туризму та туристичних підприємств у сучасному світі, системах 
національної економіки, місцевому потенціалі економічного розвитку; відсутність 
комплексних теоретичних уявлень щодо побудови і розвитку системи управління 
підприємствами сфери туризму в умовах конкуренції і зростання важливості інновацій, 
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взаємозв’язок та взаємообумовленість конкуренції і інновацій туристичних підприємств, 
обґрунтовані у першому розділі є визначальними у гіпотезі щодо актуальності розробки 
існуючих тенденцій щодо розвитку туристичного бізнесу.   

Розвиток туристичного бізнесу є стратегічним пріоритетом структурної перебудови 
економіки України, запорукою  сталого соціально-економічного розвитку, зростання 
валового внутрішнього продукту, забезпечення зайнятості та добробуту населення. Сучасна 
ситуація довкола розвитку туристичної галузі характеризується наявністю низки тенденцій, 
аналізу яких присвячено даний підрозділ. 

Одним з важливих джерел відомостей про тенденції розвитку туристичної галузі, що 
окреслюють рамки діяльності туристичних підприємств є акти нормативно-правового та 
інформаційного характеру органів державної влади. Саме на їх основі можливо скласти 
уявлення про основні напрямки державної політики у сфері розвитку туризму, що надасть 
підприємствам важливу інформацію про: 

а) зовнішні умови ведення бізнесу на середньо- та довгострокову перспективу; 
б) підстави для розрахунку потенціалу залучення зовнішніх інвестицій, ризиковості і 

окупності реінвестування прибутку; 
в) підстави для оцінки майбутнього стану ринку туристичних послуг, кон’юнктури, 

конкуренції та співпраці між суб’єктами ринку; 
г) доцільність та необхідність проведення перетворень у системі управління 

підприємством, диверсифікації напрямків діяльності, стратегічному плануванні діяльності і 
розвитку; 

д) підстави для оцінки окупності розробки і впровадження інноваційних туристичних 
продуктів та послуг. 

Найважливішою сучасною тенденцією, що має потужний вплив на процеси 
реформування туристичної галузі є європейська інтеграція України. Не менш важливими є 
глобалізацій ні процеси. Нинішній етап розвитку туристичної галузі позначається 
прагненням політичних сил відповідати образу провідників євроінтеграції, що позначається і 
на діяльності органів державної влади. Проте нерідко показове позитивне ставлення до 
євроінтеграційних тенденцій супроводжується відсутністю реальних реформ, зокрема 
спостерігається збереження перешкод і ускладнень ведення бізнесу, практична відсутність  
позитивних змін у залученні інвестицій і бюджетному фінансуванні соціальних програм, 
пов’язаних із розвитком туризму. Позитивні приклади нарощування і реалізації потенціалу 
розвитку туристичних підприємств на місцевому рівні демонструють окремі міста України, 
зокрема, м. Львів. Утім, ці процеси відбуваються швидше поза межами цілісної державної 
стратегії розвитку туристичного потенціалу і є наслідком ефективної роботи місцевого 
самоврядування. Відсутність комплексного погляду на дану проблему нерідко зумовлює 
соціальні конфлікти. Системна комплексна розробка проблематики управління 
туристичними підприємствами крізь призму конкурентно-інноваційного підходу неможлива 
без аналізу економіко-політичної інформаційної бази.  

Ключові політико-економічні тенденції розвитку туристичної сфери України у 
євроінтеграційному аспекті розкриваються через положення Угоди про асоціацію України та 
Європейського союзу (повна назва - Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 
Європейським союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-
членами, з іншої сторони). Ця угода містить цілу главу, присвячену питанням туризму. Це 
глава 16 розділу V «Економічне та галузеве співробітництво». Положення цієї глави є досить 
лаконічними, утім накладають певні обов’язки на українську сторону. 

Метою співробітництва у галузі туризму названо зміцнення розвитку 
конкурентоспроможної туристичної галузі як генератора економічного зростання і 
стимулювання економіки, зайнятості та валютних надходжень. Передбачається, що 
співробітництво базуватиметься на принципах поваги самобутності та інтересів місцевих 
громад, особливо у сільській місцевості; важливості культурної спадщини; чіткої взаємодії 
між туризмом та захистом навколишнього середовища 1. Оголошені принципи є 
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ілюстрацією ключової теоретико-методологічної тенденції забезпечення сталого розвитку, 
зокрема у сфері туризму.  

С. Г. Зікеєва відзначає, що на території країн, котрі успішно інтегрувались у ЄС 
відбуваються наступні позитивні зміни у сфері туризму: поступово й неухильно 
створюються сприятливі умови для розвитку туризму; впроваджується та забезпечується дія 
таких законів, правил і цінностей, як вільний рух капіталу, послуг, товарів і людей, 
виключається будь-яка дискримінація щодо громадянства; жителі новоприйнятих країн 
отримають можливість вільно користуватися своїм внутрішнім паспортом при вирішенні 
будь-яких практичних проблем у всіх європейських країнах - членах ЄС; введено єдине 
медичне страхування, дійсне для всіх 27 країн; здійснено кардинальні спрощення у сфері 
організації культурного та мистецького життя, вільного подорожування, розвитку 
міжнародного туризму та рекреації і т. ін. 2. 

Г. П. Скляр доходить висновку, що реформуванню сфери туризму в Україні 
сприяєтиме широке запровадження європейського досвіду розвитку відносин 
відповідального партнерства як компоненти соціального капіталу, поєднання довіри та 
відповідальності у формі міжцивілізаційного, міждержавного, соціального, державно-
приватного, внутрішньо-корпоративного партнерства 3. Прейгер Д.К., Малярчук І.А. ще у 
2005 р. переконували, що співпраця з міжнародними організаціями, зокрема над створенням 
і просуванням на світовому ринку спільних туристичних продуктів, є вагомим чинником 
інтеграції України у світовий простір, а також євроінтеграції 4.  

Відповідальність за виконання положень глави 16 згідно розпорядженням КМУ від 17 
вересня 2014 р. № 847-р, а також Порядку денного асоціації Україна-ЄС покладено на 
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку).  

За інформацією Мінекономрозвитку щодо імплементації Угоди про асоціацію в 
частині відповідальності (Розділ V Угоди), оприлюдненою 5 травня 2016 року, у сфері 
розвитку туризму здійснено такі кроки: підготовлено проект розпорядження Кабінету 
Міністрів України «Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на 2016-2020 
роки»; проводиться підготовка комплексних змін до Закону України «Про туризм» з метою  
врахування положень Директиви Ради ЄС від 13 червня 1990 р. 90/314/ЄЕС про організовані 
туристичні подорожі, відпочинок з повним комплексом послуг та комплексні турне; 
готується перелік національних стандартів у сфері організованих туристичних подорожей; 
забезпечено представлення України єдиним національним стендом на 50-ій ювілейній 
міжнародній туристичній біржі ІТБ 2016 (09-13.03.2016, м. Берлін); Створений в рамках 
урядової кампанії «Ukraine. Open for U» за сприяння Western NIS Enterprise Fund офіційний 
промо-ролик України «Experience Ukraine! We are open for Tourism» розповсюджено серед 
закордонних дипломатичних установ України, вітчизняних авіакомпаній та в соціальних 
мережах 5. Результати порівняно скромні. Це пояснюється практичною відсутністю 
держбюджетного фінансування процесів асоціації з ЄС у сфері туризму.  

Так, за інформацією платформи «Укрінформ», Міністерство фінансів України поки 
відмовляється давати гроші на розвиток туризму країни, повернувши проект реалізації 
стратегії на доопрацювання. Відповідь Міністерства фінансів представлена у вигляді Листа 
№31-07030-03-5/3002 від 1.02.2016 р. Провівши аналіз окремих положень проекту Стратегії, 
Мінфін запропонував викласти розділ «Фінансове забезпечення реалізації стратегії» у такій 
редакції: «Реалізація Стратегії здійснюється за рахунок коштів суб’єктів туристичної 
діяльності, коштів міжнародної технічної допомоги, інших міжнародних донорів, фінансових 
організацій (установ), коштів інвесторів та інших джерел, не заборонених законом». Відтак, 
проект не підтримано та повернено розробнику 6.  

Такий результат може трактуватись як прояв чіткої тенденції відсутності суттєвих 
комплексних реформ стратегічного характеру у сфері туризму у контексті євроінтеграції.  
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In the article the theoretical foundation of actual scientific - practical problem, namely the improvement of 
theoretical - methodological support on the formation population and action sequences from the transformation of the 
organizational structure of the enterprise in the development process in the context of the impact of environmental 
factors: the algorithm transformation of the organizational structure, defined the necessary criteria efficiency 
transformation of structure of the enterprise for all kinds of transformation - structural changes, functional model of 
management conflicts between components of the enterprise model to determine the impact factors of complexity and 
dynamic environment of the enterprise for timely decisions on the transformation of its organizational structure. 

Keywords: organizational structure, transformation, environment, functional conflict transformation process 
performance criteria. 

 

У статті розглядається теоретичне обґрунтування  актуальної науково - практичної задачі, а саме, 
удосконалення теоретико-методичного забезпечення щодо формування сукупності та послідовності дій з 
трансформації організаційної структури підприємства в процесі розвитку в контексті впливу факторів 
зовнішнього середовища: представлений алгоритм трансформації організаційної структури підприємства, 
визначено необхідні критерії ефективності трансформації структури підприємства для всіх видів 
трансформаційно - структурних перетворень, модель управління функціональними конфліктами між 
складовими частинами підприємства, модель визначення впливу факторів складності і динамічності 
зовнішнього середовища підприємства з метою своєчасного прийняття рішень про трансформацію його 
організаційної структури. 

Ключові слова: організаційна структура, трансформація, зовнішнє середовище, функціональний 
конфлікт, критерії ефективності трансформаційного процесу.  

 

Розвиток підприємства як напрямок наукових досліджень є особливо актуальним  
зараз, коли підприємства вимагають системного та спланованого розвитку на перспективу.  

Подолання викликів та загроз, що постали перед Україною в останні роки, неможливе 
без відновлення економіки. У зв’язку з цим пошук шляхів виходу з кризового стану, зокрема 
шляхом структурної перебудови національної економіки, останнім часом є провідною темою 
наукових дискусій. Водночас, досвід трансформації економік України та інших країн світу 
свідчить про те, що макрореструктуризація неможлива без проведення адекватних 
структурних змін на мікрорівні.  

Основний внесок в сучасні методи трансформації організаційних структур  був 
зроблений у другій половині минулого століття і початку поточного. Даною проблематикою 
займалися такі автори як: О. Виханский, А. Наумов, А. Чернявський, Г. Мінцберг, Б. 
Альстренд, Д. Лемпел, В. Акулов, М. Рудаков, Ю. Лапигін, Е. Ойхман, Е. Попов , А. 
Богданов, О. Уільямсон, Ю. Кочеврин, Б. Мільнер та інші [1-10]. Але, незважаючи на 
масштабність досліджень, теоретико-методичне забезпечення щодо формування сукупності 
й послідовності дій з трансформації організаційної структури підприємства в процесі 
розвитку залишаються недостатньо сформованими, що зумовлює розбіжності між 
стратегічними орієнтирами розвитку підприємств та фактичними результатами реалізації 
відповідних змін.  

Слід зазначити, що представлене у даній статті теоретико-методичне забезпечення 
щодо формування сукупності й послідовності дій з трансформації організаційної структури 
підприємств слід застосовувати при всіх можливих варіантах змін впливу факторів 
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зовнішнього середовища підприємств, при будь-якому  адміністративно-теріторіальному  
розташуванні, наявності різних типів техносистем, часу існування  та розмірів підприємств. 
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1. Визначення конфігураційного статусу організаційної  структури. В основі  класифікації   
лежить  принцип ідентифікації , виходячи з домінуючого координаційного механізму, 

ступеня децентралізації , впливу основної  частини структури

2. Визначення впливу факторів зовнішнього середовища (динамічність , складність , 
ворожість ) з метою своєчасного прийняття рішення щодо трансформації  організаційної  
структури підприємства у разі  не  відповідності  існуючої  структури впливу факторів 

зовнішнього середовища

3. Визначення планованої  конфігурації  організаційної  структури у відповідності  до 
вдосконаленої  класифікації  , враховуючи вплив існуючого зовнішнього середовища

4. Побудова динамічної  системи трансформаційного процесу з використанням 
функціонального конфлікту при перетворенні  існуючої  структури в плановану.

5. Визначення комплексного підходу шкіл  стратегічного менеджменту до процесу 
розвитку підприємства (в першу чергу підходів шкіл  конфігурації , влади, зовнішнього 

середовища)

6. Визначення параметрів дизайну конфігурації  (спеціалізація,оптимізація структури, 
оперативність  ухвалення рішень ) з урахуванням  впливу факторів зовнішнього 

середовища (динамічність , складність , ворожість )

7. Управління функціональним конфліктом між частинами структури з метою каталізації  
трансформаційного процесу

8. Реалізація трансформації  організаційної  структури підприємства в гібридну форму (як 
проміжна стадія; якщо гібридна форма є планованою – стадія тарнсформації  є  кінцевою) 

або на прикладі  структурного підрозділу

9. Загальна трансформація організаційної  структури (можлива після п.7).

10.  Аналіз ефективності  процесу здійсненої  трансформації  за допомогою критеріїв 
трансформаційного перетворення(цей процес можливий після п.8, минувши п.9 у випадку, 

якщо гібридна конфігурація є планованою).

11. Визначення ступеня досягнення організацією поставленої  мети

12. У разі  не  досягнення поставленої  мети – розробка корегуючих заходів.

13. Оцінка впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, розрахунок 
вірогідності   трансформації  структури організації  на новому витку розвитку після 

проходження стадій пострансформаційного розвитку, стабільності , адаптації  і  боротьби 
при ідентифікації  нового напряму розвитку

  
Рис. 1. Методичний підхід до трансформації організаційної структури підприємства в 

процесі розвитку 



Нижче надана схема (рис.1), що відображає сутність методичного підходу до 
трансформації організаційної структури підприємства в процесі розвитку в контексті впливу 
факторів зовнішнього середовища. 

Зазначений методичний підхід є інтегративним, так як відновлює цілісність процесу 
трансформації на основі встановлення зв'язків між його стадіями. 

Основними етапами якого є: 
1. Визначення конфігураційного статусу існуючої структури (табл. 1) на підставі 

аналізу домінуючого положення частини структури, домінуючого координаційного 
механізму, типу децентралізації [11]. 

Таблиця 1  
Основні структурні конфігурації та їх характеристики 

Структурна 
конфігурація 

Основний 
координаційний 
механізм 

Ключова частина 
організації 

Тип децентралізації 
Зовнішнє 
середовище 

Проста структура Прямий контроль 
Стратегічний  
апекс 

Вертикальна та 
горизонтальна 
централізація 

Просте, 
динамічне, 

Механістична 
бюрократія 

Стандартизація 
робочих процесів 

Техноструктура 

Обмежена 
горизонтальна та 
вертикальна 
селективна 
децентралізація 

Просте, стабільне 

Професійна 
бюрократія 

Стандартизація 
навичок та знань 

Операційне ядро 
Вертикальна та 
горизонтальна 
децентралізація 

Складне, 
стабільне 

Дивізіональна  форма 
Стандартизація 
випуску 

Серединна лінія 

Обмежена 
вертикальна 
паралельна 
децентралізація 

Середня міра 
складності, 
середня міра 
динамічності 

Адхократія Взаємне узгодження 
Допоміжний 
персонал 

Селективна  
вертикальна та 
горизонтальна 
децентралізація 

Складне, 
динамічне 

 

2.  Визначення впливу факторів зовнішнього середовища (динамічність, складність) з 
метою своєчасного прийняття рішення щодо трансформації організаційної структури 
підприємства у разі не відповідності існуючої структури впливу факторів зовнішнього 
середовища. Визначення впливу факторів зовнішнього середовища необхідно здійснювати у 
відповідності до методичного підходу за допомогою методу експертних оцінок (рис.2).  

3. Визначення  планованої конфігурації організаційної структури у відповідності до 
класифікації існуючих структурних форм, враховуючи визначені для цієї організації фактори 
зовнішнього середовища (табл.1).  

4. Побудова динамічної системи  управління функціональним конфліктом між 
складовими частинами підприємства при трансформації його організаційної структури  
(рис.3). 

 З метою здійснення оптимального за часом (так як функціональний конфлікт є 
каталізатором трансформаційного процесу) і менш болісного переходу до іншій конфігурації 
оргструктури запропоновано застосування  динамічної системи, що складається з 
збалансованих і незбалансованих циклів.  

На представленому прикладі продемонстровано трансформаційний перехід при 
створенні функціонального конфлікту між основними частинами структури зі  зміною знака 
відносини між учасником конфлікту та причиною конфлікту, перехід системи з 
антиантагоністічної в антагоністичну (безконфліктну) з подальшою трансформацією в 
синергетичну систему. Оскільки функціональний конфлікт є каталізатором 
трансформаційного процесу, керівникові необхідно своєчасно моделювати конфлікт, який 
носитиме затухаючий характер, що веде до стабілізації системи [12]. 
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7. Визначення складності 
зовнішнього середовища 

кожним експертом за певний 
інтервал часу

8. Розрахунок середнього 
коефіцієнту складності 
середовища для кожного 
експерта та для групи в 

цілому

9. Визначення типу 
зовнішнього середовища, 

враховуючи дані складності 
та динамічності

Рисунок 2. Методичний підхід до визначення типу зовнішнього середовища 
підприємства

1. Призначення експертної 
комісії з метою визначення 

типу зовнішнього середовища 
підприємства

2. Побудова канви впливу 
факторів динамічності 

середовища кожним членом 
комісії за певний інтервал 

часу

3. Розрахунок середнього 
коефіцієнту для кожного 

експерта у розрізі інтервалів 
часу

6. Порівняння отриманої 
величини динаміки 

зовнішнього середовища з 
базовою

5. Визначення 
функціональної залежності 

динаміки середовища 
методом апроксимації та 
похідної отриманої функції 

4. Побудова графіку 
залежності зміни динаміки 
зовнішнього середовища

   

│c*b│< a 
│g*c│< e

│a*d│< f 
│a*b│< c

│f*d│> d

Утворення другого 
незбалансованого 

циклу

Перетворення позитивного зворотного зв'язку  в негативний. 
Трансформація в плановану структурну форму

  T – ключова частина існуючої структури; В – ключова частина планованої струтури; А – 
планована конфігурація; О – протидія утворенню планованої конфігурації; П – дії, направлені на 

прискорення трансформаційного процесу; a,b,c,f,d,g,e,a1,b1,c1 – ваги відношення змінних

│a*b│< c

Безконфліктний стан

Трансформація 
системи із 

безконфліктного 
стану в конфліктний

│g*ф│> c

Утворення першого 
незбалансованого 

циклу
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Рис. 3. Динамічна система трансформаційного процесу з використанням 

функціонального конфлікту 
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5. Визначення комплексного підходу до процесу розвитку підприємства через 
структурну трансформацію, що здійснюється у відповідності до напрямів застосування 
підходів різних шкіл стратегічного менеджменту. Слід звертати увагу, що підходи шкіл 
конфігурації, влади та зовнішнього середовища застосовуються при всіх трансформаційних 
перетворюваннях, при цьому не виключається застосування інших шкіл. 

6. Визначення параметрів дизайну конфігурації (оптимальності, оперативності 
ухвалення рішень, спеціалізації) з урахуванням  впливу факторів зовнішнього середовища 
(складності, динамічності, ворожості). 

7. Безпосередньо управління функціональним конфліктом між  структурними 
частинами підприємства при переході до іншої конфігурації з метою каталізації процесу. 
Пропонується залучати фахівців сторонніх організацій в області психології, соціології, 
соціального менеджменту. 

8. Реалізація трансформації організаційної структури підприємства на відмінну від 
початкової конфігурації організаційну структуру на прикладі відокремленого структурного 
підрозділу або через проміжну стадію – гібридну форму( якщо гібридна форма є планованою 
– стадія трансформації є кінцевою). 

Таблиця 2 
Показники ефективності трансформаційно-структурних перетворень 

№ Назва  Визначення залежності Примітка 

1 
Загальна 
економічна 
ефективність  

Р - результати виробництва, 
З - витрати на отримання даного результату. 

 

2 

Вартісний 
розрив, тис.грн. 
(чиста поточна 
вартість ефекту 
трансформації) 

NPVc – чиста поточна вартість ефекту 
трансформації, D(PN)n – прибуток від 
трансформації, n – період часу після 
трансформації, (I)n – додаткові інвестиції на 
трансформацію, (T)n – приріст (економія) 
податкових платежів, r - коефіцієнт 
дисконтування. 

3 
Інновація 
цінності 

Логічний зв'язок між скороченням 
витрат і підвищенням корисності 

блага 

Створення максимально - можливого вільного 
від конкуренції ринкового простору, створення 
нового попиту та оволодіння ним, руйнування 
компромісу цінність – витрати, побудова усієї 
системи діяльності компанії відповідно до 

завдання одночасного досягнення диференціації 
та зниження витрат за рахунок ослаблення 
впливу факторів зовнішнього середовища. 

4 

Гнучкість 
організаційної 
структури 
управління 

 

Г - гнучкість організаційної структури 
управління, Чс – кількість працівників, які 

можуть виконувати суміжні міжгрупові функції,
Чо – загальна кількість працівників організації 

5 

Раціональність 
організаційної 
структури 
управління 

 

Р – раціональність організаційної структури 
управління, Чу – кількість керівного складу 

 

6 

Норма 
керованості на 
підприємстві 

  
 

Ну – норма керованості на підприємстві, Нун – 
норма керованості для нижчого рівня, Нусв – 
середня норма керованості для керівників 
середнього й вищого рівнів, п – число рівнів 

управління. 
 

9. Загальна трансформація організаційної структури (цей процес можливий після п. 7, 
минувши стадію п. 8). 
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10. Аналіз ефективності процесу здійсненої трансформації  за допомогою критеріїв 
трансформаційного процесу (процес можливий після п.8, минувши п.9 у випадку, якщо 
гібридна конфігурація є планованою) зображений на рис. 4.  

Ні

Ні

Так

Посилення динамічності та 
ускладнення зовнішнього 
середовища підприємства

Ускладнення зовнішнього 
середовища підприємства

Ні

Фактичне створення "інновації цінності"

Наявність позитивного вартісного розриву

Підвищення економічної ефективності

Трансформаційний процес       
не є ефективним

Так

Ні

Так

Так

Ні

Так

Так

Ні

Рисунок 4. Послідовність застосування критеріїв ефективності трансформаційного процесу при 
ускладненні та/або посиленні динамічності зовнішнього середовища

Трансформаційний процес є ефективним

Посилення раціональності та 
норми керованості на 

підприємстві
Посилення гнучкості структури

Посилення гнучкості структури, 
рацональності, норми 

керованості на підприємстві

Посилення динамічності 
підприємства

ТакТакТак

Ні Ні

 
11. Визначення ступеня досягнення організацією поставленої мети. 
12. У разі не досягнення поставленої мети, розробка корегуючи заходів. 
13. У подальшому здійснюється розрахунок вірогідності  трансформації 

організаційної структури підприємства на новому витку розвитку після проходження стадій 
пострансформаційного розвитку, стабільності, адаптації і боротьби при ідентифікації нового 
напряму розвитку за допомогою оцінки впливу факторів зовнішнього  середовища (у тому 
числі оцінка впливу внутрішнього середовища  на зовнішнє). 

Отже, в даній статті надано рішення наукової задачі, яка полягала в удосконаленні 
теоретико-методичного забезпечення щодо формування сукупності та послідовності дій з 
трансформації організаційної структури підприємства в процесі розвитку. Удосконалене 
теоретико-методичне забезпечення є  управлінської інновацією і дозволяє створити каркас 
підприємства, який забезпечить його подальше успішне існування.   
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МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
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In the article the stage-by-stage mechanism strengthening of responsibility every worker is considered for 
quality of results of activity all enterprise, creation of new corporate responsibility of collective. 
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В статті розглянуто поетапний механізм посилення відповідальності кожного робітника за якість 
результатів діяльності всього підприємства, створення нової корпоративної відповідальності колективу. 

Ключові слова: персонал, якість, результат, колективна відповідальність, особиста відповідальність, 
механізм впливу на кадри, оцінка, показник якості 

 

На даному етапі розвитку економіки України передбачено перехід від радянських 
стандартів та норм до європейських, заміна ДСТУ на ТУ, що було започатковано з 2012 року 
та систематизувалося й активно впроваджується з 1 січня 2016 року. Це стосується всієї 
продукції та послуг – різниця є лише в термінах переходу на нову систему стандартизації у 
відповідності з новими версіями міжнародних стандартів ISO 9001:2015 та ISO 14001:2015 
[1]. Те саме стосується санітарного законодавства, зміни до якого масштабно починають 
діяти з 1 січня 2017 року [2]. 

Крім загальноприйнятих заходів щодо перенавчання менеджерів всіх рівнів 
вітчизняним підприємствам та організаціям, на наш погляд, необхідно впроваджувати зміни 
в свідомості кожного працівника, в сприйнятті ним суттєвого підвищення рівня його 
особистої соціальної відповідальності за кожну дію (або бездіяльність) перед колективом, 
підприємством, суспільством. Цей процес, на наш погляд, не може бути самостійним, «само 
собою зрозумілим» - є нагальна потреба в підготовці колективу до впровадження нових 
стандартів, нової системи; є потреба в роз’яснювальній роботі щодо впливу кожного члена 
колективу, впливу результату виконання ним кожної функції на кінцеву якість процесу 
виготовлення продукції або надання послуги.  

Головним «вузьким» місцем нової системи якості для вітчизняного виробника, на наш 
погляд, є потреба в формуванні принципово відмінного від поточного підходу до контрою 
якості, що прирівнює рівень очікування якості до кількості здійснених перевірок. Новий 
підхід повинен базуватися, на нашу думку, на підвищенні самостійності в цьому питанні, 
наданні більших прав, більшої довіри колективам. В той же час світова спільнота уважно 
відноситься і до іміджу, який напрацьовує виробник, до його здатності постійно 
підтримувати рівень якості продукції та послуг не залежно від кількості та змісту перевірок, 
стану колективної свідомості та окремих особливостей та звичок робітничих індивідуумів. 
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Тобто, прогресивна світова система якості заздалегідь розрахована на свідомих, 
відповідальних учасників ринкових відносин. 

В той же час на значній кількості вітчизняних підприємств склалася система, при якій 
виробник може собі дозволити виготовляти продукцію різної якості (в залежності від 
певного споживача), надавати різної якості послуги, розраховуючи на рідкі перевірки, 
пасивність незадоволеного споживача та незначні (в порівнянні з отриманим прибутком) 
штрафні санкції. Одночасно робітник декілька десятиліть не був активно залучений до 
процесу управління підприємством, вважався «гвинтиком», що не може особисто вплинути 
ні на якість всієї продукції, ні на систему управління. Це створило цілу когорту 
безвідповідальних працівників, сформувало відсутність в особистості потреби в якісній 
роботі на кожному робочому місці, в кожному процесі, співучасть як в прибутках, так і в 
вирішенні проблем колективу та підприємства.  

Тому керівництву вітчизняних підприємств, на наш погляд, слід вже зараз проводити 
активну роботу з формування нової корпоративної культури, розвитку нового ставлення 
працівників до власної діяльності та діяльності колег. В історії нашої державності є періоди, 
коли кожен працівник вітчизняного підприємства вважав його «своїм» та суворо ставився до 
будь-яких порушень з боку не сумлінних колег. Це дозволяло керівництву зменшувати 
формальний контроль за діяльністю, менше витрачати на цей процес коштів, звести його до 
механічного процесу контролю параметрів, бо кожен був контролером, кожен відповідав за 
результативність ділянки, бригади, цеху, підприємства. 

Розглянемо основні дії певних груп працюючих щодо формування нової 
корпоративної культури на підприємстві, впровадження комплексної системи якості в процес 
виробництва, управління, безпосередньо мислення робітників. 

Цей процес, на наш погляд, повинен бути поетапним та різнорівневим. Поетапним – з 
огляду на його складність, багаторічний досвід пасивності та відстороненості колективу, що 
став звичкою «не втручання». На кожному з етапів потрібно ставити більш складні задачі та 
робити їх більш індивідуальними. Багаторівневий – залежно від дійсної можливості впливу 
згідно функційних обов’язків, рівня відповідальності, можливості активно впливати на 
власні дії та дії оточуючих співробітників (колег, підлеглих, керівництва). 

Перший етап стосується керівництва – є нагальна потреба в формуванні нового 
сприйняття вищим керівництвом, керівниками кожного рівня очікуваної критики підлеглих, 
висвітлення помилок та негараздів в роботі на даний період часу. Нажаль, значна частка 
керівного складу не готова толерантно ставитись до зауважень з боку «нижчих рангів» 
працюючих, вважаючи їх не доцільними, деструктивною критикою та намаганням лише 
знайти недоліки в роботі керівника та в подальшому зайняти його місце. Робітники також не 
завжди готові сприймати зауваження як привід змінити стиль поведінки, процес роботи, 
організації власної праці, навчання новим прийомам. Ті, хто мають значний стаж роботи на 
одному робочому місці, вважають, що саме вони мають найсправедливіше уявлення про 
правильні, ефективні прийоми та методи праці на цьому робочому місці, про механізм 
виконання цих функцій. І часто не зважають на стрімкий розвиток науки, техніки, досвіду 
спільноти в усіх без винятку процесах. Тобто, при відсутності в робітника навичок 
постійного дослідження передового досвіду аналогічної діяльності він поступово стає 
неефективним, «проблемним» для організації праці та отримання якісного продукту згідно 
вимог сучасності. 

Тому на першому етапі пропонуємо застосувати формування критеріїв якісної 
діяльності стосовно функцій, результатів, а не окремих працівників. Тобто, слід сформувати 
перелік показників для оцінки якості кожної функції, компетенції, операції, етапу діяльності. 
В цьому процесі повинні прийняти участь всі без винятку працівники підприємства на чолі з 
кадровою, технічною та технологічною службами. Пропонуємо кожній зі служб створити 
анкети щодо показників діяльності та показників якості, які, на думку працюючого, можуть 
залежати від виконання певної дії. Але анкету доцільно створювати дворівневою – друга її 
складова повинна містити думку робітника щодо чинників, які погіршують якість роботи на 
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підприємстві, якість організації праці, отримання певних результатів. Обов’язковим є 
попередження, що це не стосується працівника безпосередньо – прізвищ та посад вказувати 
не можна. Обробку анкет слід доручати комісії в складі керівників служб підприємства. 

В період, поки йде процес створення та наповнення анкет, керівництво підприємства 
вищого рівня (дирекція, заступники, керівники служб та основних підрозділів) повинні 
отримати доступ до спеціальних психологічних курсів-тренінгів щодо формування 
конструктивної самооцінки, адекватного сприйняття критики від працюючих всіх рівнів. Це 
є важливим фактором, що дозволить в подальшому ефективно опрацювати анкети та 
висвітлити і згрупувати проблеми, що є «на поверхні» і можуть бути розв’язані в першу 
чергу без застосування значних коштів та часу, а лише за умов об’єктивного їх сприйняття 
керівництвом. Обробку анкет доцільно здійснювати лише після отримання, на думку ведучих 
психологів, позитивних результатів тренінгу з подальшою оцінкою керівного складу на 
толерантність до критики. 

Результатом першого етапу буде, по перше, первинний перелік факторів, що 
потребують усунення, зміни, оновлення як ті, що впливають на якість роботи колективу та 
якість продукції. Результати потребують колективного оголошення з тим, щоб кожен з 
робітників побачив весь комплекс первинних задач, що стоїть перед кожним та колективом в 
цілому. По-друге, результатом анкетування буде перелік впливів кожної функції, дії, змісту 
роботи на якість результату. Кадрова служба повинна «прив’язати» їх до дійсних посадових 
інструкцій з певними функційними обов’язками; передати на кожне робоче місце та 
керівнику груп робочих місць. При цьому весь основний перелік слід висвітлити для всіх 
бажаючих. Такий підхід дозволить, по-перше, вказати місце кожного робітника в 
результативності спільного результату, посилити значущість кожної функції, операції, дії або 
бездіяльності. Результат буде досить об’єктивним, бо кожен керівник також приймає участь 
в анкетуванні. 

Робітники повинні будуть усвідомити, що робота кожного важлива для всіх. Це 
починає другий етап – формування корпоративної свідомості та корпоративної культури. 
Для його впровадження необхідно провести навчання кожного керівника вихованню та 
психології (маніпулятивним методам позитивного впливу) з тим, щоб вони в кожному 
первинному колективі щоденно підтримували розуміння кожним робітником його 
важливості, місця в результаті, значущості якості саме його роботи для кінцевого результату 
діяльності всього підприємства. На цьому етапі активну участь повинні приймати 
профспілки, виконуючи аналогічну роз’яснювальну роботу. Крім того, керівники в першу 
чергу повинні долучити до процесу наявних неформальних лідерів, які, в силу особливостей 
характеру, краще за інших навчаються новому та вигідному для підтримки й надалі іміджу 
неформального лідера. 

Паралельно з цим повинен проходити третій етап – усунення перепон до виконання 
якісної діяльності кожним з членів колективу. Цей етап підтримує попередні, бо забезпечує 
розуміння працівниками серйозності намірів керівництва, бажання змінити ситуацію та 
сприймати кожного робітника будь-якого рівня як джерело корисної інформації та значущих 
дій. 

Після проходження значного періоду другого етапу та покращення ситуації зі 
складовими третього етапу повинна наставати фаза четвертого – формування в працюючих 
компетенцій нового рівня. В першу чергу це повинно стосуватися дій, що виконуються 
постійно. Як показує світовий досвід, від самоменеджменту працюючих, їх намагань 
підвищити продуктивність праці, залежить значна частка успіху в отриманні позитивного 
результату, що відмічав ще Генрі Форд. І інколи немає потреби навіть змінювати будь-що 
матеріально – робітник здатен самоорганізуватися, покращити зміст робочих рухів, 
послідовність дій, підготовчо-заключних операцій, допоміжних операцій тощо. До дій 
кадрової служби та керівництва в цей період буде відноситись формування системи 
наставництва, передачі досвіду, «шкіл вихідного дня», щотижневих навчань та інших 
заходів, які дозволять за досить короткий проміжок часу і без зайвих матеріальних витрат 
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робітникам обмінятися напрацьованими позитивними прийомами роботи в межах 
підприємства з тим, щоб більшість працюючих мали загально високий рівень організації 
праці та свідомості. 

Лише після цього доцільно застосовувати п’ятий етап – навчання, підвищення 
кваліфікації за межами організації (можливо, з відривом від виробництва). Послідовність є 
такою тому, що, по-перше, робітники вже формують навички навчання, швидкого та 
ефективного засвоєння інформації, отримують позитивну мотивацію щодо подальшого 
навчання після певних результатів з покращення якості власної роботи та підвищення якості 
результатів всього підприємства. Крім того, на попередньому етапі виявляються працівники, 
які не в змозі засвоїти нове, навчитися більш ефективним прийомам праці, або не бажають 
відповідати за якість та підвищувати її. Таких працівників направляти на подальше навчання 
не доцільно – підприємство отримає зайві витрати при мінімальному результаті або повній 
його відсутності. Такі працівники повинні стати першими претендентами на скорочення 
штатів, на звільнення як ті, що не мають достатнього професіоналізму. 

Вважаємо, що в першу чергу п’ятий етап повинен охопити підрозділи апарату 
управління, що відповідають за оцінку якості роботи підприємства, роботу з персоналом, 
формують критерії оцінки діяльності персоналу. Це пов’язано з тим, що саме вони повинні 
будуть фіксувати зміни в показниках діяльності, визначати причини проблем та формувати 
механізм роботи кадрів та з кадрами для створення нової корпоративної відповідальності 
кожного та всього колективу. Другою групою будуть робочі та контролери, що мають 
безпосереднє відношення до продукції та процесу її виготовлення й контролю. Третьою 
групою будуть працівники, що підтримують основну діяльність другої групи, і надалі – всі 
інші. 

Лише після всіх цих етапів формування нового підходу до якості діяльності та участі 
в спільному результаті є можливим створення нових для даного підприємства принципів 
корпоративної поведінки, що будуть враховувати внесок, відповідальність та якість роботи 
кожного працюючого в контексті загальної результативності. 

Для покращення сприйняття та закріплення результатів важливо доносити загальні та 
особисті результати до відома всіх учасників трудового процесу. Для цього важливо 
застосовувати порівняння попередніх показників діяльності (особливо до анкетування) та 
отриманих після впровадження кожного з етапів. Це не тільки дозволить робітнику побачити 
доцільність власних дій щодо самоменеджменту, покращення всіх складових діяльності, але 
й оцінити власний вплив на результат роботи цілого підприємства, відчути власне місце в 
роботі величезного виробничого механізму. 

Повертаючись до анкетування, пропонуємо періодично оцінювати об’єктивні зміни 
показників, які вказували працюючи та які покладені в основу оновлення корпоративної 
відповідальності. Це також дозволить посилити віру працівників у власні можливості впливу 
на загальну роботу підприємства та підвищити якість його діяльності. 

Завершуючим повинно стати повторення першого етапу – анкетування за тими 
самими анкетами. Це дозволить керівництву порівняти очікування робітників з фактичними 
результатами, скорегувати дії на наступний період, визначитись з не можливими до 
виконання пунктами та застосувати зміни або до складових негативних пунктів, або до 
свідомості працюючих (щоб певні фактори не сприймалися як негатив, якого неможливо 
уникнути). Крім того, буде доступна до сприйняття лінія розвитку свідомості робітників, що 
надає змогу скорегувати вплив, виокремити певні питання та направити їх на 
доопрацювання. Як і всі попередні дії – результат цього етапу слід довести до працюючих з 
тим, щоб вони усвідомили власний розвиток протягом досить незначного проміжку часу, 
дійсний вплив на результати діяльності підприємства та якість продукції. 

Запропоновані кроки покращення індивідуальної свідомості працюючих, посилення 
відповідальності за кожну дію є попередніми, бо потребують долучення: 
- певної мотиваційної системи, що буде стимулювати до дій та стримувати деструктивний 

індивідуалізм та негативний вплив осіб на кінцевий загальний результат; 
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- постійного оновлення організації праці та змісту виробничих та інших робочих процесів; 
- постійного моніторингу мислення керівних осіб та стану первинного рівня робочої сили; 
- узгодження результатів праці, її організації, якості продукції від виконання робітниками 

фунційних обов’язків та сформованої корпоративної свідомості з подальшою розробкою 
кадрової політики. 

Головним є формування в працюючих нового мислення щодо їх значущості в 
отриманні якісного результату діяльності підприємства. Саме це і створює нову 
корпоративну відповідальність в колективі, де кожен є одночасно і його складовою, і 
впливовою одиницею трудового процесу. 
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У статті розглядаються методичні питання оцінювання ефективності управління підприємством на 
засадах комплексного підходу. Визначено етапи та основні процедури формування інтегрального показника, 
який формується на основі даних, що характеризують різні аспекти функціонування підприємства - 
виробничий потенціал, інноваційно-інвестиційну, фінансову діяльність, управління персоналом тощо. 

Ключові слова: підприємство, ефективність, управління, інтегральне оцінювання.  
 

Актуальність теми. Результативність діяльності будь-якого суб’єкта 
господарювання визначається, передусім, результатами його фінансово-господарської 
діяльності (дохід, прибуток), а ефективність найчастіше відображається за допомогою 
показників рентабельності. Однак формування кінцевого результату відбувається під 
впливом багатьох факторів, домінуючим з яких виступає управлінська діяльність 
менеджерів підприємства. 
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Ступінь дослідження проблеми. Проблеми оцінювання ефективності управління 
підприємством були висвітлені у працях таких вітчизняних та зарубіжних учених як А. Н. 
Тіщенко, Н. А. Кизіма, Я. В. Догадайло [1], Дж. К. Лафта [2], Р. С. Каплан, Д. П. Нортон [3], 
І. І. Мазур, В. Д. Шапіро, Н. Г. Ольдерогге [4]. З. П. Румянцева [5]. 

В сучасній управлінській практиці існують спроби опрацювати методичні підходи, 
які тим чи іншим чином  визначали б вплив менеджменту на ефективність 
функціонування підприємства, однак і досі відсутні комплексні методики, що 
відображають різні аспекти управлінської діяльності та дозволяють оцінити їх вплив на 
формування кінцевих результатів функціонування суб’єкта господарювання. Зазначене 
обумовлює актуальність та практичне значення тематики дослідження. 

З огляду на це метою дослідження є викладення авторської позиції щодо 
формування комплексної методики оцінки ефективності управління на підприємстві. 

Виклад основного матеріалу. Єдиного підходу як до визначення ефективності, так і 
до визначення ефективності управління підприємством в науковій літературі не існує. 
Найпоширенішими напрямами є визначення ефективності управління як співвідношення 
отриманого результату та витрат (ресурсів) діяльності підприємства; співвідношення 
отриманого результату з наміченими цілями. Але ці підходи до визначення ефективності не 
дозволяють встановити логічний взаємозв’язок між управлінням підприємством та 
результатами його діяльності. У зв’язку з цим авторами використано підхід, який дозволяє 
розглядати ефективність як складну багатогранну характеристику результативності 
управління в окремих функціональних сферах діяльності підприємства. Однією з головних 
передумов забезпечення ефективності управління діяльністю підприємства є оцінка її рівня, 
послідовність проведення якої наведена на рис. 1. 

Етапи  Зміст етапів 
    

 
Етап 1 

 
Вибір та систематизація показників оцінки, групування їх за сферами 

діяльності 
    

 
Етап 2 

 
Визначення дестимуляторів та перетворення їх на стимулятори 

    

 
Етап 3 

 
Розрахунок фактичних значень показників за період не менш, ніж три 

останні роки 
    

 
Етап 4 

 
Нормування показників відповідно до прийнятої бази порівняння 
(найкращі показники, еталонні значення, середньогалузеві тощо) 

    

 
Етап 5 

 
Визначення коефіцієнтів вагомості для одиничних показників і для 

сфер діяльності підприємства 
    

 
Етап 6 

 
Розрахунок коефіцієнта групової оцінки ефективності управління 

сферами діяльності підприємства 
    

 
Етап 7 

 
Розрахунок інтегрального коефіцієнта ефективності управління 

    

 
Етап 8 

 
Інтерпретації результату оцінювання ефективності управління 

    

 
Етап 9 

 
Розробка програми заходів щодо підвищення ефективності 

управління підприємством по одиничним та груповим параметрам 
 

Рис. 1. Послідовність оцінки ефективності управління підприємством 
Примітка. Складено авторами 
 

Для оцінки ефективності управління пропонуємо обрати сукупність показників, які 
відображають різні аспекти функціонування суб’єкта господарювання. Так, пропонуємо 
об’єднати їх у такі групи за сферами діяльності підприємства: оцінка виробничого 
потенціалу, інноваційно-інвестиційної діяльності, оборотного капіталу, фінансових 
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показників діяльності, управління персоналом та управлінської діяльності. Базові 
показники, що відображають ефективність управління на підприємстві представлені в 
табл. 1.  

Таблиця 1 
Показники оцінки ефективності управління на підприємстві 

Сфери діяльності  
підприємства 

Назва показника 

Питома вага основних засобів в активах 
Коефіцієнт придатності ОЗ 
Фондоозброєність 

Виробничий 
потенціал 

Фондовіддача   
Капіталовіддача 
Питома вага інвестицій в сукупних витратах підприємства 
Частка нематеріальних активів у загальній сумі активів 

Інноваційно-
інвестиційна 
діяльність 

Питома вага витрат на програмне забезпечення 
Коефіцієнт оборотності оборотних коштів  
Коефіцієнт забезпеченості власними коштами 
Коефіцієнт забезпеченості поточних активів власними оборотними 
коштами  
Коефіцієнт забезпеченості матеріальних запасів власними 
оборотними коштами 

Оборотний капітал 

Матеріаломісткість 
Рентабельність діяльності 
Коефіцієнт покриття (поточної ліквідності) 
Коефіцієнт швидкої ліквідності  

Фінансові 
показники 
діяльності  

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 
Продуктивність праці 
Зарплатомісткість   
Коефіцієнт плинності кадрів 
Рентабельність персоналу 

Управління 
персоналом  

Коефіцієнт розвитку персоналу 
Питома вага управлінського персоналу в загальній чисельності 
персоналу організації 
Коефіцієнт ефективності контролю 

Управлінська 
діяльність 

Коефіцієнт ефективності витрат на утримання апарату управління 
Примітка. Вибір показників здійснено на основі [6, 7, 8]  
 

Наведені показники є сукупністю, яка запропонована авторами з огляду на мету 
дослідження та обрана на базі аналізу літературних джерел, присвячених проблемі, що 
аналізується, із врахуванням можливості отримання статистичної інформації та її 
доступності. Однак, визначений перелік показників не є вичерпним, може 
видозмінюватись та коригуватись залежно від цілей та особливостей оцінки. 

Окремі показники, наведені в табл. 1, є так званими дестумуляторами (зростання 
яких, як правило, приводить до зниження ефективності управління). Усі ознаки, які є 
дестимуляторами, необхідно перетворити в стимулятори наступним чином:  

 у випадку, коли показник стимулятор та дистимулятор у сумі складають 1 (або 
100%):                     ijij УХ  1        (1) 

 у випадку, коли показник стимулятор та дистимулятор мають обернену 
залежність                           ijij УХ /1        (2) 

У зв’язку з цим доцільно встановити формули для коригування зазначених 
показників (табл. 2).  
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Таблиця 2 
Формули для корегування показників оцінки ефективності управління на підприємстві 
Сфери діяльності  
підприємства 

Назва показника 
Формула 

корегування 
Питома вага основних засобів в активах Xij=Уij 
Коефіцієнт придатності ОЗ Xij=Уij 
Фондоозброєність Xij=Уij 

Виробничий 
потенціал 

Фондовіддача   Xij=Уij 
Капіталовіддача Xij=Уij 
Питома вага інвестицій в сукупних витратах 
підприємства 

Xij=Уij 

Частка нематеріальних активів у загальній сумі 
активів 

Xij=Уij 

Інноваційно-
інвестиційна 
діяльність 

Питома вага витрат на програмне забезпечення Xij=Уij 
Коефіцієнт оборотності оборотних коштів  Xij=Уij 
Коефіцієнт забезпеченості власними коштами Xij=Уij 
Коефіцієнт забезпеченості поточних активів 
власними оборотними коштами  

Xij=Уij 

Коефіцієнт забезпеченості матеріальних запасів 
власними оборотними коштами 

Xij=Уij 

Оборотний 
капітал 

Матеріаломісткість Xij=1/Уij 
Рентабельність діяльності Xij=Уij 
Коефіцієнт покриття (поточної ліквідності) Xij=Уij 
Коефіцієнт швидкої ліквідності  Xij=Уij 

Фінансові 
показники 
діяльності  

Коефіцієнт абсолютної ліквідності Xij=Уij 
Продуктивність праці Xij=Уij 
Зарплатомісткість   Xij=1/Уij 
Коефіцієнт плинності кадрів Xij=1-Уij 
Рентабельність персоналу Xij=Уij 

Управління 
персоналом  

Коефіцієнт розвитку персоналу Xij=Уij 
Питома вага управлінського персоналу в 
загальній чисельності персоналу організації 

Xij=1-Уij 

Коефіцієнт ефективності контролю Xij=Уij 

Управлінська 
діяльність 

Коефіцієнт ефективності витрат на утримання 
апарату управління 

Xij=Уij 

Примітка. Складено авторами 
 

Тепер опишемо алгоритм розрахунку показника оцінки ефективності управління. 
Враховуючи те, що управління здійснюється в усіх сферах господарювання підприємства, 
вибір показників проводився для максимально широкого відображання підприємства як 
складної системи. Представлені показники відображають статичний стан справ на 
підприємстві і доцільно проводити їх аналіз щонайменше за три останні роки. Для 
отримання інформації про ефективність управління доцільно провести нормування 
показників відповідно прийнятої бази порівняння (найкращі показники, еталонні 
значення, середньогалузеві тощо) за формулою: 

Х
Х

Хн
базi

ij

ij
       (3) 

де Xбазi – базове (максимальне, еталонне, середньогалузеве тощо)  значення і-го 
показника; 

Xij – фактичне значення і-го показника у j-му році 
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З метою приведення подальших розрахунків до єдиного комплексного показника 
пропонуємо визначити коефіцієнти вагомості як для одиничних показників, так і для сфер 
діяльності підприємства. Для цього ми можемо використати два альтернативні варіанти: 
метод експертної оцінки та розрахунковий метод. 

Для визначення коефіцієнтів вагомості методом експертних оцінок доцільно 
скористатись думкою експертів, у якості яких можуть виступати як керівники та 
менеджери досліджуваного підприємства, так і інших підприємств галузі. Для оцінки 
важливості одиничних показників та сфер оцінки ефективності управління пропонуємо 
використовувати 5-ти бальну шкалу (1 – найменш важливий, 5 – найбільш важливий). В 
результаті такої оцінки формуються коефіцієнти вагомості. Які сумарно як за групами 
показників, так і за сферами діяльності мають становити 1. Ці коефіцієнти можуть 
змінюватись залежно від галузевої приналежності підприємства, мети його діяльності 
тощо. 

Для підтвердження об’єктивності можна скористатись одним з розрахункових методів, 
які є технічно більш складними, однак дозволяють достатньо швидко і з високим рівнем 
об’єктивності вирішити поставлені завдання. Зокрема, для визначення вагових коефіцієнтів 
пропонуємо використовувати модель головних компонент [9; 10]. Сутність методу зводиться 
до визначення факторних навантажень ознакового простору, що дозволяє визначити внесок 
кожного фактору у сумарну варіацію ознакової множини. Механізм визначення вагових 
коефіцієнтів на основі методу головних компонент математично детально описаний в 
спеціальній економічній літературі [9; 10], зокрема в методиці розрахунку інтегральних 
регіональних індексів економічного розвитку [11], а на практиці може бути досить легко 
реалізований програмними засобами, наприклад пакетом Statistica 6.0. 

Коефіцієнт групової оцінки ефективності управління сферами діяльності 
підприємства пропонуємо проводити за формулою: 





n

i
iijt KвXнК

1

,     (4) 

де Kt – коефіцієнт групової оцінки t-тої сфери діяльності підприємства; 
Кві – коефіцієнт вагомості і-го показника. 
Оцінку ефективності управління пропонуємо визначати наступним чином: 
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де Kвt – коефіцієнт вагомості групової оцінки t-тої сфери діяльності підприємства. 
Для інтерпретації результату оцінювання ефективності управління пропонуємо 

здійснити нормальний розподіл інтервалу, в межах якого може знаходитись комплексний 
показник ефективності управління (від 0 до 1). Інтерпретувати результати розрахунку 
пропонуємо таким чином (табл. 3):  

Таблиця 3 
Інтерпретація оцінки ефективності управління 

Діапазон значень 
показника 

Інтерпретація рівня ефективності 

0-0,25 незадовільний рівень управління  
0,26-0,5 задовільний рівень управління  

0,51-0,75 достатній рівень управління  
0,76-1,00 високий рівень ефективності управління  

 
Примітка. Складено авторами 
 

Розрахунок вищенаведених коефіцієнтів та їх подальша інтерпретація дає можливість 
визначити не лише ефективність управління суб’єктом господарювання в цілому, але й 
визначити проблемні сфери функціонування суб’єкта господарювання. 

Висновки. Таким чином, опрацьована авторами методика розрахунку інтегрального 
коефіцієнту на основі показників ефективності діяльності підприємства, дає змогу 
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встановити реальний рівень ефективності управління різними сферами функціонування 
підприємства та комплексно підійти до вирішення проблеми зниження ефективності та 
визначення проблемних моментів. На основі отриманих одиничних та групових значень 
показників можлива розробка дієвої програми підвищення результативності та ефективності 
діяльності в цілому.  
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В статті охарактеризовано сучасний стан  книжкового ринку України. Особлива увага приділена  
рекламній діяльності  видавництв України, ефективним формам реклами, що застосовуються ними на 
сучасному етап та  виявленню їхніх особливостей. 

 Ключові слова:  видавництво, друкована реклама, книжковий ринок, радіореклама, рекламні 
інструменти ярмарок. 

 

Сучасний український ринок книги досить мінливий і потребує постійного 
моніторингу, упорядкування соціокультурного простору книги і читання, визначення 
напрямів видання книг на традиційних і не традиційних носіях, використання можливостей 
реклами для залучення уваги до книги та читання. 

У 2015 р. в країні було випущено 19958 друкованих видань тиражем 36 409 тис. 
прим., тоді як у 1014 р. – 22044 назви тиражем  55312,0 тис. прим., а у 2013 р. – 26323 назви 
накладом 69575,7 тис. прим, тобто за останні 3 роки спостерігається зменшення випуску 
кількості назв книг на чверть і майже наполовину – зменшення тиражів [1, с.3]. Станом на 
01.01.2016 р. до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів 
видавничої продукції  внесено 5833 суб’єкти видавничої справи   (4555 – юридичні особи, 
1278 – фізичні особи). З них 1738 суб’єктів видавничої справи займаються лише видавничою 
діяльністю, 684 – виготовленням видавничої продукції; 386 – розповсюдженням видавничої 
продукції. Решта суб’єктів видавничої справи поєднують 2-3 види діяльності у видавничій 
справі [2].  Фактично на книжковому ринку активно працює 500 видавництв і видавничих 
організацій, 2000 поліграфічних і 1000 книготорговельних підприємств, 35 тис. бібліотек. 
Читання, підвищення читаності населення, споживчого попиту на книгу, залучення читачів 
до бібліотек, розширення спектру інтересів читачів є об’єктивними чинниками розвитку 
книжкового ринку, послугами якого  користується 30% населення, яка читає. Специфічною 
ознакою його є те, що батьки, які не читають, часто купують книги для дітей, розуміючи 
потребу у вихованні освіченої, культурної, духовної особистості, що пов’язано з книгою.  

Розробка механізму рекламування неперіодичних видань стає одним із  важливих 
завдань видавничих підприємств, без вирішення якого їм складно «вижити» на ринку в 
умовах конкуренції та отримати бажаний  результат від своєї діяльності.  

Метою публікації є оцінка рекламної діяльності українських видавництв, виявлення 
форм реклами, що ними застосовуються на сучасному етапі, та їхньої специфіки.   

Проблемами організації рекламної діяльності видавництв в цілому, та окремими її 
видами, зокрема, займаються в Україні такі науковці та практики, як О. М. Афанасенко, О.В. 
Афонін, брати В.В. і Д.В. Капранови, Т.І. Микитин, Р. А. Семків, О. М. Погинайко, М.І. 
Сенченко, В.І. Теремко, М.С. Тимошик та інші. 

Реклама книг вимагає наполегливості та професіоналізму, помножених на готовність 
ризикувати, та використання для кожної книги нових засобів, а рекламні бюджети 
видавництв незначні, оскільки держава виділяє мізерні  кошти на випуск книг. Тому 
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українські книжки недостатньо рекламують, автори та видавці, на свій страх та ризик 
вкладають гроші у друк, розкрутку, рекламу, автограф-сесїї, дизайн и т.п. Книги, як і будь-
який товар, мають  певні особливості, оскільки покупець може звернути увагу на яскраву 
обкладинку з великою кількістю елементів дизайну чи серед великої кількості таких книг 
обирає книгу із найпростішою обкладинкою. Кожна книга потребує особливого 
маркетингового підходу - не можна одним  рекламним каналом  реалізувати багато книжок, 
адже кожна з них є своєрідною і до її продажу доцільно  підходити по-новому, креативно, 
щоб  знайти свого читача.  

Починати рекламу книги слід на стадії задуму, а особливо, коли автор є популярним 
та відомим. Очікування найкраще підігріває інтерес читачів.  Каналами рекламування нової 
книги, яка тільки виходить на ринок, можуть бути радіо, Інтернет, інформація у вигляді 
рецензії, критики, анотації, що мають різну мету і є способами інформування читачів. Одним 
із найкращих засобів рекламування є рецензія, коли автор пише відгук на книгу, визначає, 
кому вона може сподобатися і бути реалізована. Якщо анотація має на меті поінформувати 
про вихід книжки, то автор критики пише про літературу, автора, схожі книжки,  про  певний 
жанр, процес написання твору. Специфіка реклами книг полягає і в тому, що їх часто 
рекламують автори, оскільки ніхто крім них не прорекламує книгу краще. Часто ім’я автора є 
своєрідною рекламою, так як і подія  з життя відомого автора. 

Телебачення як канал реклами книг використовується дуже рідко із-за   значної 
вартості  і особливості глядачів каналів, які дуже рідко читають книги. Дуже рідко 
застосовується Book tube.  

Для реклами книг автори активно використовують буктрейлери, в яких 
характеризуються нові книги у вигляді короткого відеоролика, що включає  найбільш яскраві 
та цікаві їхні моменти у вільній художній формі з метою залучення до них уваги читачів за 
допомогою візуальних засобів.  

Сучасні рекламні інструменти, які дозволяють отримати більше інформації про 
видавництво та його продукцію,  умовно можна поділити   на  категорії. 

Перша група – це сезонні рекламні інструменти. До них належать виставки - ярмарки, 
каталог видавництва, візуальна реклама. Про діяльність багатьох видавництв люди 
дізнаються саме на виставках та ярмарках. Деякі невеликі видавництва всю свою продукцію 
реалізують  на Форумі видавців у Львові. Великі видавництва кожного року беруть участь у 
різноманітних заходах такого типу і намагаються продавати продукцію на різних локаціях. 
Основними ярмарками в Україні є Форум видавців у Львові (середина вересня), Книжковий 
Арсенал у Києві (друга половина квітня), «Запорізька книжкова толока» (середина жовтня) 
та «Зелена хвиля» в Одесі (початок серпня).  Меншими є ярмарки у Херсоні, Харкові, 
Тернополі, Луцьку, Чернівцях. 

Використовуючи ярмарки та виставки як рекламний засіб, видавництва враховують 
два параметри: прибутковості (скільки  буде продано книжок) та впізнаваності (скільки  
читачів прийде на презентації та дізнається про видавництво). На ярмарках максимально 
використовується радіореклама, де   видавцям пропонується зробити невеликий ролик чи 
просто зачитати оголошення, що ефективно на підтримку презентацій, які проводить кожне 
видавництво на ярмарково-виставкових заходах..   

Каталог видавництва - це обов’язковий інструмент реклами, особливо  для участі його 
у ярмарку. Найпростіший каталог - це  роздруківка з переліком видань. Це може бути і 
кольоровий каталог, з ілюстраціями тощо. Чим він  гарніший, тим більше приваблює читача. 
Його якість залежить  від креативності та бюджету, який видавництво може виділити на 
створення каталогу.  Він структурується за алфавітом, особливо виділяються основні серії 
видавництва. Каталог створюється для того, щоб потенційний покупець (читач) бачив, які 
книжки йому пропонуються та їх ціни.  

Видавництва не ризикують створювати дорогі кольорові каталоги, адже їх потрібно 
постійно оновлювати. Тому вони просто додають нову інформацію і, звичайно ж, 
забезпечують свою цільову аудиторію електронною версією каталогу. 
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Візуальна реклама – це реклама, що розповсюджується на ярмарках, може бути 
різноманітною. Найпростіша її форма - це постери, які видавництва вивішують. 
Практикується також роздача флаєрів - менших копій цих же постерів, які  роздаються 
людям, які щойно прийшли на ярмарок для кращої орієнтації.  Це і закладки з контактами 
видавництва, пакети тощо. Крім того, можна  у випущені книжки додавати якусь зайву 
сторінку з рекламою своїх майбутніх або ж наявних видань.  Великих коштів вимагає   
реклама, що  висить у місті. Фактично візуальна реклама - це та територія, де можна 
проявити свою креативність та знайти найкращий підхід до читацької аудиторії.  

Друга група рекламних інструментів об’єднується в планові. Це презентації, анонси, 
прес-релізи, пост-релізи. 

Презентації відбуваються не лише на ярмарках. Оскільки презентація - це спосіб 
звернути увагу читачів на те, що з’явилося нове видання, то  кожне видавництво має план 
презентацій на рік, узгоджений з планом виходу новинок. Редакторський відділ приблизно 
знає, коли з’явиться та чи інша книга. Кожна   книга, як правило,  презентується. 

Презентація - це територія творчості. Існує традиційний формат презентації,  коли 
автор, перекладач, представник видавництва, запрошений експерт, перший читач, якому вже 
надали можливість прочитати текст, починають розповідати,  розповідати про книгу, що 
вийшла, її позитивні сторони та особливості і чому її слід прочитати. В сучасних умовах 
такий традиційний формат не дуже привабливий і  часто  нецікавий. Щоб зробити 
презентацію цікавою, не типовою, залучають елементи театралізації (видавництво «А-БА-
БА-ГА-ЛА-МА-ГА» презентувала переклад Ю. Андруховича «Ромео і Джульєтта»,  зі 
сценками першої зустрічі Ромео з Джульєттою). Такі елементи роблять презентацію  
нетиповою, додають їй популярності.   

Традиційні презентації роблять у книгарнях або ж бібліотеках. Молоді автори схильні 
робити презентації  у  кав’ярнях, де  збираються однодумці. Це може  невеличкий заклад, де  
є небагато людей, однак вони  є значимими для автора. Презентацію супроводжують 
додатковими рекламними засобами, такими як анонс, прес-реліз, пост-реліз. 

Анонс - запрошення на презентацію, яке  містить  коротку інформацію про книжку, 
місце та час проведення зустрічі. Зазвичай, анонси розповсюджуються в мережі (створення 
події у Фейсбуці, Вконтакті) або ж надсилаються традиційні листи особисто людям 
(переважно старшого віку, що не користуються Інтернетом), яких хочуть бачити на 
презентації. 

Прес-реліз необхідний тоді,  коли видавництво вважає, що на презентацію прийде 
преса. Однак представників преси  запрошують окремо: їм  доцільно відправити прес-реліз, 
потім окремо надіслати особистий лист саме тому журналістові, з яким  співпрацює 
підприємство постійно.  Доцільно охоплювати якомога більше коло активних ЗМІ: газету 
«День», електронні ресурси «Читомо», «ЛітАкцент», «Буквоїд» тощо.  Прес-реліз  готується 
тоді, коли працівники видавництва впевнені, що видання, яке буде презентуватися, 
зацікавить ті чи інші ЗМІ. 

Пост-реліз - матеріали з презентації, які розповідають про те, що відбулося.  Цю 
коротку інформацію  видавництва виставляють  на сайт і додають фотографію з події. Це 
робиться ще до того, як презентація закінчилася, коли  працівник з планшетом зробив фото і 
одразу ж завантажив в спільноту сирим, необробленим. Пізніше з’являються фотографії 
кращої якості на сайті. Якщо потім потрібно розіслати якісь матеріали,  доцільно на 
прохання журналістів надати якісні фотографії чи відео-матеріали. Презентаціям 
видавництва організовують інформаційний супровід, знімають їх. Однак виставляти її в 
мережу в повному обсязі недоцільно, оскільки в ідеалі така подія триває близько години, а 
переглядати таке довге відео  мало хто захоче.  Тому  актуальним є  невеликий ролик (3-5 
хв.) або нарізка відео (5-10 хв.), які дають загальне уявлення про захід. 

До   групи поточних рекламних інструментів належать сайт видавництва,  бюлетень, 
пряма розсилка, спеціальні заходи.  
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Сайт видавництва як  спосіб  роботи з аудиторією повинен бути інформативним,  і 
вміщувати  чітку інформацію про каталог видань (розгорнутий каталог) і посилання на 
Інтернет - магазин.   Важливими є  постійні анонси книжок,  швидке його оновлення (не 
менше як  двічі на тиждень). Ідеально, щоб сайт поновлювався щодня, тобто, в стрічці новин 
кожного дня має з’являтися   нова інформація. 

Багато українських видавництв, здебільшого малих, не мають сайту, але обов’язково 
створюють сторінку у Фейсбуці, яка   поновлюється частіше, аніж сайт. Підлітковою 
мережею Вконтакті користуються ті видавництва, які  випускають дитячу або ж підліткову 
літературу.  Усі повідомлення у соцмережах є менш формалізованими.   

Деякі українські видавництва здійснюють випуск бюлетеня у вигляді невеличкої дво- 
або чотирьох сторінкової газети, яка підсумовує раз на місяць, або раз на квартал те, що 
відбулося на підприємстві, де є інформація про всі презентації, які відбулися, про всі книжки, 
які надруковані за  певний час, анонси наступних книжок тощо. Його друкують щомісяця у 
фізичному вигляді     або чи і у електронному варіанті.   

РК-менеджери багатьох видавництв координують  зусилля інформаційних відділів,  
маючи багато контактів, здійснюють розсилку різних повідомлень за  базою електронних 
адрес журналістів, з якими  співпрацюють,  та адрес  читачів.  При виході в світ нового  
видання або при підготовці презентації  здійснюється електронна розсилка повідомлень. 
Анонсована розсилка є масовою,  але працівники видавництв вибирають лише тих людей, 
яким справді цікава і яким потрібна інформація видавництва.. 

Спеціальні заходи є важливими для того чи іншого видавництва та ідентифікують їх. 
У видавництва «Смолоскип» - це День народження книгарні, що має свою стилізацію і 
робить його надзвичайно цікавим, оригінальним   (наприкінці серпня), що складається з 
офіційної частини (розповідають про здобутки за рік) та фуршету, поетичних читань, 
конкурсів; літературний конкурс молодих літераторів, що проводиться з 1993 р. тощо.   

Різноманіття рекламних заходів, що використовують видавництва, сприяють 
досягненню поставленої стратегічної мети, ефективній маркетинговій політиці, збільшенню 
продажів, впізнаваності книг і видавництва, збільшенню  їхньої конкурентоздатності. 
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У статті розглянуто основні елементи структури міжнародного маркетингу, запропоновано 
розширену структуру міжнародного маркетингу і його основні рішення, що приймаються підприємством при 
виході на нові зарубіжні ринки. 

Ключові слова: міжнародний маркетинг, структура міжнародного маркетингу, міжнародні 
маркетингові дослідження, способи присутності підприємства на зовнішніх ринках. 

 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або практичними 
завданнями. Складність і нестабільність зовнішнього і внутрішнього середовища 
підприємств, мінливість кон'юнктури світового ринку змушують підприємців усіх країн 
шукати нові сфери та перспективні напрямки розвитку своєї діяльності не тільки на 
національному, а й міжнародних ринках. Однак, як свідчить практика, навіть наявність 
конкурентоспроможного товару не завжди є достатньою умовою для багатьох іноземних і 
вітчизняних фірм для успіху на зовнішніх ринках. Маючи конкурентні переваги в товарі, такі 
підприємства не можуть реалізувати його через відсутність теоретичних і практичних знань 
використання маркетингових засобів на зарубіжних ринках. 

Використання вітчизняними підприємствами маркетингу на зарубіжних ринках 
пов'язане з необхідністю пошуку і застосування ефективних засобів для визначення: сфер 
підприємницької діяльності, складових маркетингового комплексу, типів міжнародного 
маркетингу та організації персоналу для ведення маркетингової діяльності в умовах 
зовнішніх ринків.  

Аналіз останніх досліджень, яким присвячується стаття. Для виявлення спільних 
ознак та відмінностей в методології міжнародного та національного маркетингу, 
використання можливостей останнього на зарубіжних ринках важливе значення мали праці з 
проблем маркетингу вітчизняних та іноземних вчених А. А. Мазаракі, Т. І. Чаюн, Т. М. 
Мельник, А.Ф. Павленка, Ф. Котлера, Ж-Н. Копферера,  Т. Левітта, Д. Квелч, Ел. Райс, С. 
Кумбера, Д. Ренделла, В. Тамберга, , Н.В. Коника, Т.А. Пєшкова.  

На нашу думку, не можна застосовувати ефективно міжнародний маркетинг, до кінця 
не розуміючи його структури. Незважаючи на те, що більшість фахівців в області маркетингу 
та зовнішньоекономічної діяльності відзначають необхідність застосування і розвитку 
міжнародного маркетингу, дослідники обходять питання структури цього поняття.  

Формування цілей статті (постановка завдання). Завданням наукового дослідження 
є створення методологічної основи формування структури міжнародного маркетингу для 
вирішення аналітичних, стратегічних і тактичних завдань у підприємницькій діяльності 
вітчизняних фірм на зовнішніх ринках. 

Виклад основного матеріалу дослідження. З методологічної точки зору буде 
доцільно виділити дві структури міжнародного маркетингу. Перша структура - це структура 
основних елементів маркетингу на зовнішніх ринках, дозволяє встановити взаємозв'язок між 
основними складовими частинами, без яких не може реалізовуватися міжнародний 
маркетинг (рис.1).  

Друга структура являє собою сукупність основних рішень, прийнятих у міжнародному 
маркетингу, що дає можливість найбільш повно розмежувати сферу діяльності міжнародного 
маркетингу від інших елементів міжнародного підприємництва. 

Маркетинг як вид управлінської діяльності включає, насамперед, загальні функції 
управління - планування, організацію, координування, облік і контроль. У той же час для 
досягнення своєї головної мети - задоволення інтересів всіх учасників ринку, він повинен 
застосовувати тільки спеціальні маркетингові функції.  

На нашу думку, при визначенні складу функцій маркетингу необхідно враховувати три 
фактори: зовнішнє середовище, що є неконтрольованим для підприємства, комплекс 
маркетингу та управління маркетингом. При встановленні складу спеціальних функцій 
міжнародного маркетингу варто виходити із порівняння їхньої сукупності, використовуваної 
на внутрішньому та зовнішньому ринках. Розвиток організаційної структури міжнародного 
маркетингу у світовій практиці здійснювався у двох напрямках. Для першого напрямку 
характерне створення в організаційній структурі підприємств спеціального підрозділу, що 
здійснює виконання більшості функцій міжнародного маркетингу. Таким підрозділом був 
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відділ маркетингу, у складі якого були співробітники, що займалися міжнародним 
маркетингом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структура основних елементів міжнародного маркетингу 
 

У міру збільшення обсягу угод на зовнішніх ринках і розвитку міжнародного бізнесу 
роль функцій маркетингу зростала, що призводило до збільшення штату співробітників або 
створення окремого відділу, який займається тільки міжнародним маркетингом. Для першого 
напрямку розвитку організаційної структури міжнародного маркетингу була характерна 
централізація всіх функцій міжнародного маркетингу, коли ще не були сформульовані 
методологічні основи маркетингу на зовнішніх ринках. 

Відмітною рисою другого напрямку в створенні організаційної структури 
міжнародного маркетингу є розподіл його функцій між всіма елементами системи 
управління підприємством. При цьому міжнародний маркетинг стає органічною складовою 
частиною більшості підрозділів фірм. Другий напрямок більш повно відображає сучасні 
тенденції як у міжнародному, так і в національному маркетингу. У даний час для побудови 
служб міжнародного маркетингу використовуються організаційні структури аналогічні тим, 
що в національному маркетингу: функціонально-продуктова, функціонально-ринкова, 
продуктово-ринкова, продуктово-функціонально-ринкова [1]. 

На нашу думку, з методологічної точки зору, буде доцільно доповнити структуру 
міжнародного маркетингу сукупністю основних рішень, прийнятих у господарській 
діяльності на зовнішніх ринках. Найбільш вдало цей підхід був реалізований Ф. Котлером, 
що виділив послідовність із шести основних рішень у міжнародному маркетингу: вивчення 
зовнішнього середовища, доцільність виходу на зовнішній ринок, вибір ринків, методи 
виходу на ринки, визначення комплексу маркетингу, структура служби маркетингу [2, 3]. 
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Разом з тим, запропонована Ф. Котлером структура прийнятих рішень у міжнародному 
маркетингу не чітко відокремлює міжнародний маркетинг від інших складових 
міжнародного бізнесу, не відображає особливості типів міжнародного маркетингу, тому 
потребує уточнення. 

На нашу думку, вихідним елементом структури міжнародного маркетингу має бути 
встановлення мотивів виходу на зовнішній ринок. У сукупності цих мотивів можна виділити 
два основних - прагнення експортувати та продавати  товар на зарубіжних ринках. У цьому 
зв'язку нами пропонується уточнена схема структури міжнародного маркетингу і його 
основних рішень, прийнятих у господарській діяльності на зовнішніх ринках (рис.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Міжнародний маркетинг і структура його основних рішень, прийнятих у 

господарській діяльності на зовнішніх ринках 
 

Важливими, на наш погляд, є рішення щодо визначення зарубіжного ринку або ринків 
для ведення господарської діяльності на них, оцінка можливостей доцільності виходу на 
визначені ринки на основі проведення міжнародного маркетингового дослідження. У 
результаті цього, визначається зарубіжний ринок або група ринків, на яких вітчизняне 
підприємство буде здійснювати міжнародну маркетингову діяльність. Наступним видом 
рішення в міжнародному маркетингу є порівняння існуючих комплексів маркетингу фірм, 
розроблених і випробуваних раніше на національному та зовнішньому ринках, з умовами 
нового зовнішнього ринку і розробка нового комплексу маркетингу для визначеного 
зарубіжного ринку або декількох ринків. Рішенням, що випереджає перехід підприємства зі 
сфери міжнародного маркетингу в сферу обігу, є вибір способу присутності на зовнішніх 
ринках. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Представлена структура 
міжнародного маркетингу має наступні основні складові: загальні та спеціальні функції, 
організаційну структуру, спеціальні методи міжнародного маркетингу, методи національного 
маркетингу, загальнонаукові методи, інформацію. Взаємозв’язок кожної із цих складових 
структури міжнародного маркетингу має ієрархічний характер, найбільше значення в якій 
мають взаємини між функціями та організаційною структурою. Кожний з виділених 
основних елементів сприяє збереженню стабільності системи міжнародного маркетингу 
підприємства. 
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В статье раскрыта  сущность мотивационного поля бренда и его основных элементов, а также 
приведен пример построения «Мотивационного поля» бренда «Л'Этуаль» 

Ключевые слова: мотивационное поле, бренд 
 

Мотивационное поле бренда – методика, позволяющая выявить нужду, потребности 
потребителей, мотив их покупки, основные ценности и выгоды бренда, а также степень их 
удовлетворенности в процессе покупки. Основой для разработки мотивационного поля 
бренда являются результаты опросов потребителей. Основными элементами 
«Мотивационного поля» бренда выступают [1]: 

1. Потребности. Потребность – это субъективное состояние нехватки чего-либо, 
вызывающее чувство неудовлетворенности. Потребности возникают из биологических, 
психологических, социально-культурных свойств человека. Потребность - это ощущение, 
тогда как ценность - это осмысление ситуации. 

Выделяют следующие виды потребностей: 
- Гедонистические. Это, прежде всего удовольствие (наслаждение), а также некоторые 

более частные понятия, характеризующие виды удовольствия (например, комфорт). 
Реализация любой ценности приносит тот или иной вид удовольствия, но в случае с другими 
ценностями возникновения, удовольствие имеет более сложную структуру и во многих 
случаях носит опосредованный характер. 

- Утилитарные. Основой в этом ряду выступает польза (полезность), также сюда 
можно отнести надежность (например, какого-то механизма), эффективность, 
функциональность и т.п. 

- Эстетические. Центральной линией эстетики традиционно считается красота. Сюда 
относятся также: изящество, грациозность, монументальность, величие, возвышенность, 
трогательность. Определяющим для эстетических ценностей являются чувства. 

- Познавательные. Имеют ключевое значение для такой сферы человеческой 
деятельности, как наука. Можно выделить такие «вспомогательные»: доказательность, 
логичность, ясность, точность, информационность, инновационность.  

- Нравственные. Центральным аспектом является добро, относят также гуманность, 
справедливость, честность, мужество, верность, щедрость, благородство, порядочность и т.п.  

- Социальные. Реализуются при взаимодействии людей в обществе, это то, что 
человек может получить ценного в процессе взаимодействия с другими людьми, например 
любовь, дружба, общение, самореализация, уважение, почет, слава, власть. 
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- Витальные. Это ценность жизни и связанные с ней ценности, такие, как 
безопасность, здоровье. 

- Экзистенциальные. Это ценность смысла жизни, ценность наличия и осознания 
принципов мировоззрения, на которые человек может опереться в выстраивании своей 
жизни, особенно в ее ключевых моментах. Также сюда можно отнести ценность следования 
собственным мировоззренческим принципам. 

- Религиозные. Возникают в религиозном осмыслении мира. Сюда можно отнести 
святость и праведность; наличие религиозной веры следование религиозным предписаниям и 
запретам, налагаемых религией на различные стороны жизни. 

- Политические. В своей основе являются производными от социальных и этических 
ценностей, но могут быть выделены в отдельную сферу. Сюда относятся: политическая 
свобода, социальная справедливость, патриотизм, равноправие (равенство перед законом), 
демократичность, политическая стабильность и тому подобное. 

- Экономические. Их можно рассматривать в качестве подвида утилитарных, но 
можно выделить и в особый тип в качестве экономической выгоды. Сюда относятся аспекты 
стоимости, прибыли, рентабельности, богатства, накоплений, экономии и т.п. 

2. Мотивы. Мотив – это внутреннее психологическое состояние, которое руководит 
человеком. В его основе лежит цель, достижение которой связано с удовлетворением 
определенных потребностей. Также мотив определяют как побудительную причину, повод к 
какому-либо действию. Побудительные действия могут быть: 

- Рациональными - выбор покупателя обусловлен функционально-экономическими 
характеристиками (например, телефон - это средство связи, автомобиль - средство 
передвижения). В основу рационального выбора положено соотношение «цена-качество», 
«значимость-необходимость». 

- Иррациональными - выбор покупателя обусловлен чувствами и эмоциональным 
воздействием (например, получение удовольствия, приятное время препровождение, уют, 
отдых, радость / позитив, бодрость). 

Например, к рациональным мотивам можно отнести мотив здоровья, доходности, 
надежности и гарантий, удобств и дополнительных преимуществ; эмоциональным - мотив 
свободы, страха, значимости и самореализации, гордости и патриотизма, любви, радости и 
юмора. 

3. Выгоды – это преимущества, которые потребитель может получить при покупке 
определенного товара или услуги, торговой марки или исключить из любого свойства 
товара, услуги, предприятия. 

Выделяют следующие потребительские выгоды: 
1. Первичные - это выгоды, представленные в виде обоснованных аргументов 

относительно свойств товара, услуги или торговой марки, гарантирующих особое 
использование потребителем, и выгоды, которые потребитель получает в процессе покупки 
на более лучших условиях, чем другие потребители, в денежном выражении (долговечность, 
надежность, гарантии, экономия средств и времени, соотношение цены и качества, широкий 
выбор и т.п.). 

2. Вторичные - выгоды, которые не содержат обоснованных рациональных 
аргументов, а доставляют потребителю удовольствие и положительные эмоции, то есть 
душевное волнение и переживания. Выделяют четыре измерения вторичных выгод - 
идеологическое, психологическое, социальное и культурное удовольствие от потребления: 

- Идеологическое удовольствие связано с системой убеждений. Его может вызвать, 
например, приобретение товара, производство которого не вредит окружающей среде. 
Идеология торговой марки представляет собой внешний уровень потребительских 
предпочтений, основанные на глубоко укоренившихся ценностях и давних убеждениях 
потребителей. Эти убеждения связаны с принадлежностью к определенным социальным 
группам, уровню образования и национальными традициями. К основным идеологическим 



 183

факторам относятся: факторы удовольствия (патриотизм, нравственность, религия, экология 
и т.д.) и факторы недовольства (страх, злоба и пр.). 

Таблица 1 
«Мотивационное поле» бренда «Л'Этуаль» 

Нужда Потребность Мотив Желание купить Цели покупки (выгоды) Ценность 
Степень 

соответствия,%

Минимизация 
времени 

Утилитар- 
ная 

Рациональ-
ный 

Товары, которые 
способны 

экономить время 

Первичная выгода- 
покупка товаров быстрого 
действия, комплексность 

покупки. 

Ценность 
товара и 
компании 

48 

Разнообразие 
Утилитар- 

ная 
Рациональ-

ный 

Широкий 
ассортимент 
товаров 

Первичная выгода - 
покупка товаров разных 
производителей и разных 

видов. 

Ценность 
компании 

80 

Экономия 
средств 

Экономиче-
ская 

Рациональ-
ный 

Товары со скидкой

Первичная выгода - 
покупка набора товаров 
по акционным ценам, 
получение скидки 

(способность 
минимизировать цену) 

Ценность 
компании 

94 

Здоровье Витальная 
Рациональ-

ный 
Полезные товары 

Первичная выгода - 
натуральных товаров из 

гигиеническими 
свойствами 

Ценность 
товара 

70 

Красота 
Эстетичес- 

кая 
Иррацио-
нальный 

Товары 
эстетического 
назначения 

Вторичная выгода с 
социальным 

удовольствием - покупка 
косметической 
продукции. 

Ценность 
личности 

89 

Безопасность Витальная 
Рациональ-

ный 
Товары высокого 

качества 

Первичная выгода- 
покупка товаров, 
соответствующих 

стандартам качества и 
имеющих сертификаты 

Ценность 
товара 

95 

Удобство 
Гедонисти-
ческая 

Рациональ-
ный 

Товары в удобном 
месте, в удобное 
время, удобным 

способом 

Первичная выгода- 
приобретение условий 
покупки, сервисных 

услуг. 

Ценность 
компании 

87 

Комфорт 
Гедонисти-
ческая 

Иррацио-
нальный 

Товары с 
дополнительными 

услугами в 
привлекательной 

атмосфере 

Вторичная выгода с 
психологическим 

удовольствием - покупка 
товаров с удовольствием. 

Ценность 
личности 

83 

Сопричетность 
Экзистен-
циальная 

Иррацио-
нальный 

Товары 
определенной 

марки 

Вторичная выгода с 
социальным 

удовольствием - покупка 
повторения образа жизни, 
который отображается в 
рекламе, телевидении. 

Ценность 
личности 

91 

Средняя оценка:  82 
 

- Психологическое удовольствие связано с основной целью торговой марки, 
например, практичностью товара и осознанием индивидуальных персоналий. 
Психологическое удовольствие от обладания торговой маркой помогает потребителям 
достичь полного эмоционального удовлетворения. А психологическое недовольство 
торговой маркой может быть связано с психологическим состоянием или характером 
покупателя (он скупой, испытывает материальные трудности и т. д.). Психологическое 
удовлетворение от марки носит исключительно личный характер и удовлетворяет 
потребность личности. На психологическое удовлетворение потребителей влияют различные 
факторы: положительные эмоции (личное удовлетворение, эффективность покупки, 
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торжество по случаю успеха и т.д.) и отрицательные эмоции (несостоятельность, отсутствие 
успеха, депрессия и т.д.). 

- Социальное удовольствие от торговой марки отражает интересы и потребности 
определенной социальной группы общества. Данный тип удовольствия зависит от признания 
и понимания индивидуальности социальных групп и удовлетворения их потребностей. К 
факторам, которые вызывают у потребителя социальное удовольствие, относятся 
принадлежность к социальной группе, коммуникабельность, формирование 
индивидуальности группы. Положительные эмоции вызывают дружба и любовь, а 
отрицательные - недоверие, страх, дискомфорт и т.д. 

- Культурное удовольствие можно получить, например, от символа марки. Культурное 
удовольствие влияет на позицию торговой марки на рынке. Получив определенный 
культурный статус, торговые марки пользуются преимуществом среди конкурентов. Как 
правило, наибольшее удовольствие доставляет потребителям владение маркой, 
производимой изобретателями технологии, а также лидерами на рынке. Марки, обладающие 
устоявшимися, узнаваемыми символами, высоким статусом - вызывают у потребителя 
положительные эмоции, а двусмысленность символики, отсутствие культурных 
характеристик (ценностей) в компании - отрицательные. 
Таким образом, формируется сбалансированная система ценностей, которая определяет 
ценность продукта, ценность компании, ценность потребителя и степень соответствия 
бренда в сознании потребителей и на рынке. Пример «Мотивационного поля» бренда - 
таблица 1 [2, с. 22]. 

 

Литература: 
1. Балабанова Л.В. Бренд-менеджмент підприємств на основі маркетингу / Л. В. Балабанова, Я. В. 

Приходченко. ─ Донецьк : ДонНУЕТ, 2011 . ─ 289 с. 
2. Балабанова Л.В. Управління маркетинговою товарною політикою: навч. по- сіб. / Л.В. Балабанова, О.А. 

Бриндіна. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. – 308 с. 
 

Soroka K.O. 
PhD in Economics, Associate Professor  

Khudolieiev H.H., Utkin O.S. 
Students 

University of Customs and Finance, Ukraine 
 

STATE AND PROBLEMS OF COMPETITIVENESS FERROUS 
METALLURGY UKRAINE ON THE WORLD MARKET 

 

Сорока К.О. 
к.е.н., доцент 

Худолєєв Г.Г., Уткін О.С. 
студенти 

Університет митної справи та фінансів, Україна 
 

СТАН І ПРОБЛЕМИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ 
УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ 

 

 In the article analyzed the main indicators of competitiveness of the steel industry Ukraine among the major 
producing countries. Considered the main problems of weak positioning in the global market. Defined measures to 
improve the efficiency of the steel industry. 

Keywords: metallurgy, competitiveness of the steel industry, the state steel industry. 
 

В статті проаналізовані основні показники конкурентоспроможності чорної металургії України серед 
найбільших країн-виробників. Розглянуто основні проблеми слабкого позиціонування на світовому ринку. 
Визначено заходи щодо вдосконалення ефективності розвитку металургійної галузі. 

Ключові слова: металургія, конкурентоспроможність чорної металургії, стан металургійної галузі. 
 

Постановка проблеми. Металургійна галузь є базовою в економіці держави, оскільки 
саме промислові підприємства металургійного комплексу в значній мірі забезпечують 
розвиток промисловості взагалі. В Україні металургійний комплекс складається з 
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підприємств, з яких близько 90 % це підприємства чорної металургії. Ця галузь за обсягами 
виробництва займає перше місце серед промислових галузей економіки. Біля 80% всієї 
металопродукції, яка виробляється в Україні — експортується, що дає значні валютні 
надходження до державного бюджету.  

В умовах сучасної політичної кризи українські підприємства вимушені шукати нові 
ринки реалізації продукції, в тому числі і металургійна галузь. Спираючись на західний 
вектор розвитку нашої держави, вони, відповідно, намагаються розширити свій цільовий 
сегмент. Саме тому слід зважати на конкурентоспроможність та конкурентні переваги 
продукції української металургії. 

Аналіз досліджень і публікацій. Враховуючи особливе значення металургії для 
вітчизняної економіки, в науковій літературі та в прикладних роботах проблемам розвитку та 
структурної модернізації чорної металургії приділяли увагу такі вітчизняні вчені та фахівці, 
як Д. Довгань, Л. А. Кислова, О. Є. Майборода, Н. Л. Мешкова, О. О. Молдован, Т. 
Оболенська, О. М. Панченко, Є. В. Смирнов, В. Є. Фіногєєва, І. Л. Чабаненко, Н. В. Шевчук. 

Метою даної статті є визначення основних конкурентних переваг та визначення 
пріоритетів щодо вирішення проблем, пов’язаних із конкурентоспроможністю чорної 
металургії України на світовому ринку. 

Виклад основного матеріалу. У господарському комплексі України чорна металургія 
займає особливе місце. Будучи стратегічною частиною національного виробництва, в якій 
зосереджений один із найбільших потенціалів, вона на сьогодні є найбільшою базовою 
галуззю промисловості і загалом економіки України, яка поряд з іншими визначає загальний 
стан соціально-економічного розвитку країни. 

Чорна металургія не тільки впливає на розвиток більшості галузей народного 
господарства України, а також є базою їх формування, передусім таких стратегічних галузей 
економіки, як машинобудування, суднобудування, автомобілебудування та будівництво. 

Високий експортний потенціал галузі перетворив Україну на провідного виробника та 
експортера металургійної продукції на світовому ринку. Україна входить в десятку 
найбільших виробників сталі світу (рис. 1). 

 
Джерело: Створено автором на основі джерела [1]  

Рис. 1. Найбільші країни-виробники металургійної продукції, 2014 р 
 

Але незважаючи на значні інвестиції в розвиток галузі за останні кілька років, 
сучасний стан металургії залишається невтішним. Так за період 2013-2014 рр. в країні 
знизилось виробництво сталі і прокату на 5,6 млн. т, що становить 17,1 % від загального 
обсягу. Цей показник є найбільшим у світі за досліджуваний період [5]. 
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Аналіз показників виробництва сталі, що виробляється основними світовими 
виробниками, показує, що для чорної металургії характерний дуже високий рівень 
конкуренції. Виробництво сталі в Україні скорочується, тоді як в інших державах, які є 
основними виробниками сталі, такі як Південна Корея, Німеччина, падіння виробництва за 
період кризи було дуже незначним, а в таких державах, як Росія та Індія, навпаки 
спостерігається значний приріст [2]. 

За даними, які представлені на рисунку 2, в період з 2010 до 2014 рр. спостерігалось 
поступове зниження експорту чорних металів, що засвідчує зниження можливості 
вітчизняних металургійних підприємств. 

 
Джерело: Створено автором на основі джерела [1]  

Рис. 2. Динаміка експорту чорних металів України 
 

Підприємства галузі, що належать крупному приватному капіталу, виявилися 
неготовими до всіх викликів, пов’язаних зі світовою кризою, передусім надвиробництвом 
чорних металів, падінням попиту на металопродукцію низької якості, посиленням 
конкуренції та появою нових гравців на світових ринках: Китаю, Індії та Південної Кореї [9]. 
Крім того металургійні підприємства країни, порівняно з розвиненими країнами світу, 
характеризуються істотним технологічним відставанням і підвищеною енергоємністю. Їхнє 
устаткування доволі зношене, а технології морально застаріли та суттєво відстають від 
розвинутих країн (табл. 1).  

Таблиця 1  
Використання різних технологій виплавки сталі в окремих країнах, % 

 
Джерело: Створено автором на основі джерела [7] 
Використання застарілих технологій у металургії зумовлює низьку, за світовими 

стандартами, продуктивність праці (майже у два рази менше, ніж у Росії, у 3,5 разу менше, 
ніж у Німеччині) та колосальну енергоємність українського металургійного виробництва 
(енерговитрати на 1 тонну сталі в 2,25 разу вище, ніж у Росії, у 4,8 разу - ніж у Польщі, 
майже в 9 разів більше, ніж у Туреччині, і в 11-12 разів – ніж у США і т.д.) [9]. Висока 
ресурсомісткість через відсталість технологій виробництва, крім високої собівартості, має ще 
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один суттєвий недолік – псування та забруднення навколишнього середовища, які 
створюють зони екологічного лиха. 

У світовій металургії в загальному обсязі виробництва домінує виплавка електросталі, 
а частка мартенівської сталі сягає лише приблизно 3 %. Тоді як в Україні ці показники 
встановилися на рівні 49,8 % та 43,4 % відповідно. 

Основними проблемами, що стримують розвиток металургійної галузі України та 
знижують її конкурентоспроможність на світових ринках металів, є:  

- низький техніко-технологічний рівень підприємств металургійного комплексу і, 
відповідно, використання застарілих технологій виплавки сталі;  

- низька продуктивність праці та висока матеріало- та енергоємність виробництва, 
що пов’язано з надмірним та неефективним споживанням енергоносіїв, природного газу 
зокрема;  

- значно вища собівартість продукції українських металургів порівняно з їх 
іноземними конкурентами, що пов’язане з надзвичайно високою часткою матеріальних 
витрат та низьким відсотком відрахувань на амортизацію (3,1 %) та заробітну плату 
робітників;  

- зростання частки продукції з низьким рівнем обробки (стальна заготовка, чавун, 
напівфабрикати), яка часто стає мішенню антидемпінгових заходів зарубіжних властей;  

- надто високий ступінь зношеності переважної більшості основних засобів 
металургійних підприємств;  

- недостатня якість та невідповідність продукції світовим стандартам: значна 
частина металопродукції, що експортується, не пройшла сертифікацію на відповідність 
світовим стандартам;  

- висока залежність металургійної галузі від світових цін на сталь та від тенденцій 
розвитку світового металургійного виробництва; 

- воєнні дії на сході України та анексія АР Крим, які призвели до втрати Україною 
значної кількості як металургійних підприємств, так і ресурсної бази [5, с. 174]. 

Вочевидь, в умовах бойових дій на сході країни прогнозувати розвиток галузі доволі 
складно. Якщо бойові дії продовжуватимуться далі, то це ставить під загрозу найбільші 
металургійні підприємства. Без Донбаського регіону металургія України може втратити свою 
провідну роль в економіці та концентруватиметься у двох областях. 

Сьогодні конкурентні переваги національних виробників обумовлюються наявністю в 
Україні масштабної транспортної інфраструктури, її вигідним географічним положенням і 
забезпеченістю природними ресурсами. Конкурентоспроможність українських виробників 
ґрунтується також на низькому рівні внутрішніх цін на сировину, вугілля, електроенергію, 
природний газ [3]. 

В Україні відсутня цілісна система підтримки експорту, недостатнім є захист інтересів 
експортерів на зовнішніх ринках, нерозвинений механізм експортного кредитування, 
зберігаються суттєві проблеми з відшкодуванням ПДВ.  

На перспективи експорту металургійної продукції впливає становище в країнах-
торговельних партнерах: 

 витіснення національних експортерів зі світових ринків металу через 
запровадження іншими країнами дискримінаційних квот по відношенню до України; 

 можливе послаблення позицій України на ринках країн Африки та Середнього 
Сходу у зв’язку з політичною нестабільністю та майбутнім можливим перерозподілом сфер 
політичного впливу, що призведе до скорочення експорту українських поставок 
металопродукції. 

Сучасні умови економічного розвитку вимагають проведення активної політики для 
залучення прямих іноземних інвестицій. В Україні створена законодавча база у сфері 
регулювання інвестиційної діяльності, яка поступово удосконалюється з метою досягнення 
більшого притоку іноземних інвестицій і підвищення ефективності їх використання. 
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Покращення ситуації можливе тільки за умови докорінної технічної модернізації, яка 
сприятиме виготовленню конкурентоспроможної продукції на ринках не тільки країн, що 
розвиваються, а й найрозвиненіших країн [4]. 

Висновки. Виходячи з вищевикладеного, слід констатувати, що в металургійній 
промисловості України, на сьогоднішній день, залишаються невирішеними ряд проблем, що 
перешкоджають як інноваційному розвитку вітчизняних металургійних підприємств, так і 
стримуючих інноваційний ринок промисловості в цілому: інноваційна проблема, проблема 
фінансування, низький рівень рентабельності металургійних підприємств, застаріле 
обладнання, низький рівень технологічного обміну і науково-технічного співробітництва між 
підприємствами, тривалий термін окупності інновацій. Все це свідчить про необхідність 
пошуку ефективних механізмів інноваційного управління, спрямованих на подолання 
зазначених проблем як на мікрорівні, так і розробки загальнодержавної програми підтримки 
підприємств металургії України. 

Також, до пріоритетів, сьогодні слід віднести такі рекомендації для поліпшення 
післякризової ситуації та підвищення конкурентоспроможності металургійної галузі 
України: залучення обігових коштів, які дозволять спрямувати інвестиції в енерго- і 
ресурсозберігаючі технології та інновації; збільшити обсяги виробництва металопродукції, 
орієнтованої на внутрішній ринок, при цьому необхідна взаємодія з такими галузями, як 
машинобудування та будівництво, які є основними споживачами металопродукції. Це вплине 
на зниження собівартості, збільшення рентабельності продукції та показників ліквідності; 
збільшення світового споживання сталі дозволить вітчизняним металургійним 
підприємствам збільшити обсяги виробництва продукції, що вплине на збільшення валютних 
потоків в країну [3]. 

Абсолютно зрозуміло, що ефективна стратегія розвитку галузі передбачає залучення 
інвестицій інноваційного порядку для вдосконалення технологій, зниження енергоємності, 
суттєвої модернізації, поліпшення асортименту та якості продукції.  

Реалізація цих заходів дозволить інвестувати кошти в модернізацію власних основних 
засобів, що у подальшому позитивно вплине на якість продукції і її 
конкурентоспроможність. 
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Стаття присвячена особливостям подолання комунікативних бар’єрів студентів у процесі навчання 
іноземної мови. На основі теоретичного дослідження дано дефініцію поняття «комунікативний бар’єр», 
встановлено причини їх виникнення та визначено умови подолання комунікативних бар’єрів у процесі вивчення 
іноземної мови у вищих навчальних закладах. 

Ключові слова: комунікативний бар’єр, процес навчання іноземній мові, умови подолання 
комунікативних бар’єрів.  

 

Сучасний етап розвитку нашого суспільства характеризується докорінними 
перетвореннями в його соціально-економічній і геополітичній структурі, що спричиняє 
розширення ділових і культурних зв’язків із зарубіжними країнами. Задовольнити зростаюче 
соціальне замовлення можна за рахунок підвищення ефективності процесу навчання шляхом 
перегляду структури наукового знання і вироблення нових підходів до освіти. Оволодіння 
іноземною мовою має на меті не тільки отримання лінгвістичних знань, а й формування 
умінь і навичок практичного користування нею. Уміння застосовувати іноземну мову в 
повсякденному житті припускає спілкування нею, залучення в усну чи писемну комунікацію. 
Успішність навчання іноземній мові залежить не тільки від діяльності викладача й студентів, 
спрямованої на формування та розвиток мовних навичок і умінь, а й від створення таких 
психолого-педагогічних умов процесу навчання, коли студент, включений в іншомовну 
діяльність, отримує почуття задоволення, радості від того, що він може робити за допомогою 
мови, яка вивчається [1, 12]. 

Як свідчить практика, більшість студентів, які починають спілкуватися іноземною 
мовою, відчувають психологічні труднощі, пов’язані з подоланням багатьох проблем − 
очікування невдач, підвищену тривожність, скутість, побоювання помилок та ін. Труднощі 
подолання подібних бар’єрів, як правило, є наслідком того, що в процесі навчання не 
приділяється належної уваги психологічній підготовці студентів до комунікації іноземною 
мовою. Не враховуються достатньою мірою чинники професійної адаптації (пристосування 
до вузівського життя, навчального процесу, майбутньої професії, що здобувається), адаптації 
до нового для людини колективу, встановлення коректних ділових і особистих контактів з 
людьми, індивідуальні відмінності. Неврахування названих чинників порушує процес 
навчання, негативно впливає на розвиток особистості студента, призводить до виникнення 
міжособистісних конфліктів у групі, знижуючи ефективність навчальної діяльності 
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студентів. Тому природно припустити, що процес навчання передусім має стимулювати 
належний психічний стан людини в іншомовному спілкуванні. 

Теоретичний аналіз зарубіжної i вітчизняної літератури засвідчив, що комунікативні 
бар’єри вивчались переважно у міжособистісному спілкуванні. Розкрито змістовий аспект 
понять «психологічний бар’єр», «комунікативний бар’єр» (Г. Андрєєва, Т. Базаров, В. 
Галигін, Л. Дмитрієва, Л. Новикова, Л. Шихірєв, Є. Цуканова та ін.), виокремлено і 
охарактеризовано типи психологічних та комунікативних бар’єрів і чинники їх виникнення 
(Г. Гібш, Б. Паригін, М. Форверг та ін.) Особливості спілкування у навчанні іноземних мов 
розглядались Ж. Вітліним, Г. Лозановим, Л. Меркуловою; проблема навчальних труднощів 
при вивченні іноземноі мови - Л. Ароніною, О. Бондаренко, В. Кунициною, Н. Наєнко, О. 
Овчинніковою, І. Піщевою. 

У науковій літературі комунікативний бар’єр у процесі вивчення іноземних мов 
визначається як психологічне явище, що призводить до блокування ефективного спілкування 
у процесі спільної діяльності, що спричиняється недостатньою вмотивованістю навчання, 
неадекватною самооцінкою, несприятливою психологічною атмосферою у навчальній групі 
та відсутністю навичок й умінь, необхідних для реалізації процесу спілкування [2, с.7]. 

У своєму дослідженні Н.В. Яковлева визначає три групи факторів, які зумовлюють 
виникнення комунікативних бар’єрів: мотиваційні, операціональні й соціально-психологічні. 

До мотиваційних факторів дослідниця відносить відсутність інтересу безпосередньо 
до змісту навчальної діяльності, організованої викладачем, на тлі загальної зацікавленості в 
оволодінні іноземною мовою, а також захисну поведінку студентів, що виявляється в 
ситуаціях спілкування з викладачем внаслідок неадекватної самооцінки й рівня домагань. 

Операціональними факторами виступають різні форми порушення чи недостатності 
засобів і навичок спілкування, як-от: навичок, необхідних для здійснення процесу 
комунікації (володіння знаковою системою, уміння здійснювати вплив на поведінку, 
здатність орієнтуватися в контексті комунікативної ситуації, володіння засобами 
невербальної комунікації); навичок взаємодії з партнерами по спілкуванню (встановлення й 
підтримка контакту, організація та координація спільних дій, уміння впливати на групове 
рішення); навичок адекватного міжособистісного сприйняття й розуміння іншої людини 
(рефлексивні й емпатійні вміння, уміння співвідносити зовнішні характеристики з 
глибинними особистісними особливостями). 

Соціально-психологічні фактори розглядаються як найбільш значущі перешкоди 
ефективному спілкуванню (несприятливий психологічний клімат, превалювання емоційної 
напруги над операціональною у процесі навчальної діяльності, відсутність умов для 
розкриття й реалізації потенційних творчих можливостей особистості) [2, с.7-8]. 

Першочерговою умовою подолання комунікативних бар’єрів є створення 
сприятливого психологічного клімату в навчальній групі. На заняттях з іноземної мови 
викладач повинен бути не тільки організатором мовної взаємодії, а й безпосереднім її 
учасником. Йому з одного боку слід підтримувати розумну вимогливість та робочу 
атмосферу, а з іншого – створити сприятливі умови для спілкування, відмовитись від 
авторитарності. Викладач повинен чітко реагувати на емоційний стан студентів, усувати 
почуття страху й невпевненості. допомагати студенту усвідомити себе здатним до творчості. 

Виявлення особливостей і чинників виникнення комунікативних бар’єрів при 
вивченні іноземної мови студентами першого курсу немовних спеціальностей, психолого-
педагогічних умов їхнього подолання. А втім очевидно, що ігнорування мовних бар’єрів 
може стати серйозною перешкодою для успішного оволодіння іноземною мовою. При 
вивченні іноземної мови у студентів проявляються комунікативні бар’єри, зумовлені 
мотиваційними та соціально-психологічними чинниками, попередження і подолання яких 
буде ефективним за умов: підвищення навчальної мотивації шляхом включення спілкування 
у значущу для суб’єкта діяльність і усвідомлення його ролі й функцій у цій навчальній 
діяльності; оптимізації процесу навчання з метою оволодіння першокурсниками 
комунікативними навичками, мовними засобами, необхідними для реалізації іншомовного 



 191

спілкування; створення сприятливого психологічного мікроклімату в системах «викладач-
група», «викладач-студент», «студент-студент», «студент-група». 

Однією з важливих особливостей міжособистісної взаємодії у навчально-виховному 
процесі вищої школи є суб'єкт-суб'єктна модель взаємодії. При такій взаємодії реалізується 
принцип співпраці, співтворчості студентів й викладача. Враховуючи те, що викладач 
працює у групі, члени якої також взаємодіють між собою, до його завдання входить й 
формування цієї групи як сукупного суб'єкту, чиї навчальні зусилля також повинні бути 
спрямовані на досягнення спільної мети. Це досягається за допомогою встановлення 
психологічного контакту між усіма учасниками взаємодії. Психологічний контакт виникає у 
тому випадку, коли між взаємодіючими людьми існує взаєморозуміння, зацікавленість і 
взаємодовіра. Налагодження контакту − головне завдання викладача вищої школи. Від цього 
залежить успішність освітньої і виховної роботи зі студентами, розвиток і прояв їх 
особистісних властивостей [4, с. 15]. 

Сучасний етап розвитку психолого-педагогічних та лінгвістичних досліджень, 
пов’язаних із проблемою навчання іноземних мов у вищій школі, характеризується 
розмаїттям чинних концепцій, підходів і методів [5, 3]. Водночас за останні роки все більш 
яскраво спостерігається тенденція до надання переваги комунікативному підходу в 
організації процесу навчання іноземних мов, зокрема й у вищих навчальних закладах. 
Комунікативний підхід передбачає таку організацію навчально-пізнавальної діяльності, за 
якої ті, хто навчається, є постійно залученими до спілкування іноземною мовою, на відміну 
від інших методів (граматико-перекладний, аудіолінгвальний, аудіовізуальний, свідомо-
змістовий та інші), сприяє вирішенню завдань формування у майбутніх фахівців навичок 
іномовного спілкування та розвитку комунікативних здібностей. 

Реалізації основних принципів сприяє атмосфера колективного спілкування у 
комунікативних ситуаціях. Ситуації стимулюють студентів до комунікативно-вмотивованого 
спілкування, а спілкування дає змогу свідомо засвоїти матеріал. Розвиток комунікативних 
здібностей можливий тільки через вирішення реальних завдань на занятті, що викличе 
задоволення та впевненість у собі, бажання розмовляти іноземною мовою. Отже, студенти 
повинні оволодіти комунікативними навичками та уміннями їх застосування у спілкуванні. 
Під час спілкування комуніканти виступають як носії певних соціальних відносин, які 
виникають у тій чи іншій сфері діяльності і реалізуються у комунікативних ситуаціях. 
Формування комунікативних навичок та умінь можливе лише за умови створення типових 
ситуацій реального спілкування, які виникають у різних сферах життя і стосуються різних 
тем, у навчальному процесі. Мовленнєва дія неможлива поза ситуацією спілкування, тому 
викладач на занятті повинен створити певну ситуацію спілкування або комунікативно-
мовленнєву ситуацію. 
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The effectiveness of art influence on the person is defined as the quality of works of art and 
the individual characteristics of the whole person. Development of creative potential of the person 
by means of art is provided by a combination of three types of artistic and creative activities: 
consumption of works of art, purchase of art knowledge and their own creativity in the arts. 

Aesthetic education of the person has been the subject of scientific analysis of philosophers, 
educators, psychologists, sociologists (Alexeyev, N. Anischenko, E. Antonovich, G. Ball, 
N. Berdyaev, I. Bech, M. Borishevsky, Y. Borev, V. Butenko, V. Vasilchenko, E. Gromov, 
S. Degterova, A. Dmitriva., A. Zaporozhets, I. Zyazyun, Y. Kalyagin, E. Kwyatkowski, 
S. Komarov, V. Kudin, P. Lavrov, S. Melnichuk, Y. Moscalets, B. Nemensky, E. Podolsky, 
B. Potapchik, A. Rudnitska, Semashko, G. Tarasenko, Shevchenko, B. Shlyakhov, A. Sherbo, 
V. Yadov and others. But the question of upbringing the younger children school with different 
kinds of art requires constant attention, new program development. Therefore, the aim of this article 
is to analyze the problems of education of children  
of primary school with different kinds of art. 

The basic principle of aesthetic acts is poly-art education - a special form of involving 
children in the arts, which allows to understand the origins of various kinds of artistic activity and to 
acquire the basic knowledge and skills in each art. As you can see, the author put forward the idea 
of interaction corresponds to the principle of unity of consciousness and activity in the development 
of personality. Author Program B. Yusova provides: systematic training of children from 5-6 years 
through interaction and interpenetration of arts in each subject; activation of associative thinking, 
imagination and artistic imagination in gaming and problematic situations; expansion of the 
composition as the conditions creates opportunities for a complete explanation of the creative 
abilities of younger schoolboys [5, p. 6]. Experience shows that art is perceived and is better 
absorbed by children in imaginative, playrooms and emotionally charged forms. This is especially 
important at the initial stage where the key challenge is to teach children to actively perceive the 
world. Children need to acquire the skills of orientation in the wide world of spatial forms, learn to 
compare and differentiate between the primary colors and shades, plastic and aesthetic features of 
the simplest forms. Students will learn the laws of motion and rest, organization of artistic forms, 
learn to associate the musical and poetic images with visual and voice to their feelings, emotions, 
mood and state.  

Such children aesthetic activity is described by some authors in the various ways [6, p. 104-
106]. 

In terms of a more complete coverage of practice education aesthetic culture should focus on 
the fine arts program, developed by teachers from Ivano-Frankivsk region. Based on the need to 
change outdated stereotypes and focus, it is based on the means of the modern theory of art based 
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on age characteristics of children. According to the authors, it is necessary to introduce into the 
program copying lessons, which will help to master the pictorial language of different directions 
(styles) better, psychological approach will provide observations of the object on the full-scale 
drawing lessons that will contribute to the development of individual outlook. Initial material is a 
provision stating that children of six years pronounce interest in things, objects, their parts, the 
appointment. The characteristic here is that the overall shape of the child is perceived as a collection 
of parts, often not subordinated to each other. As a result – «phrase» placing of objects (i.e., on the 
same line), there is no shading of one by another. It is the lack of a holistic vision of the observation 
object. This perception of the character is stored in the general terms and in the age of seven. Despite the 
fact that during this period there is a more complete perception, for students grades 1−2 forms it also 
like thinking has a planar character. Therefore, new tasks in these classes are to develop an internal 
sense of color composition, the development of the general proportions, the overall shape of objects. In 
addition to traditional themes (colors, warm and cool colors, the concept of form, the expressive 
properties of lines and spots) should introduce working methods that psychological approaches the 
disciples object of observation to excite emotion, complicity and empathy [1]. 

The program notes that in the third grade when changing the nature of thinking and 
perception take place, and the children may have to transfer the shape of objects, composition, 
overall structure, it is advisable to make the transition from planar to the spatial image. Drawing 
from nature provides a psychological approach of the subject to child. An important place is given 
to the period of decorative work, which causes an emotional response and is effective. Using 
traditional exercises (drawing trees, flowers, houses, vegetables, leaves, people, decorative 
development, modeling) provides emotional background for creative work. Useful here is to build 
the image, helping to master proportionate special items, skills to carry out thematic drawings 
perceive not only the design features of objects, but also the connection between their elements and 
objects in groups, promising reduce. Valuating program positively, it should be noted some 
contradictions in the explanatory note and most of its content. Thus, the approach to art still largely 
remains a prisoner of the old and harmful patterns and accents. Even from the outside has not been 
overcome until the end of lower standing, remaining relevant to the teaching of these subjects in 
comparison with others. Stout remains in the teaching of fine arts postulate, which states, not the 
artists and aesthetes, we must make the children in a secondary school, and personalities. Of course, 
every student reaches artistic heights, but to instill in children the desire for aesthetic exploration of 
the surrounding world, the ability to be sensitive, to experience, to form high aesthetic ideals − a 
problem relevant and feasible for our school. Without the emotional side of consciousness 
prevailing aesthetic ideals of a person cannot be truly strong. It remains an open problem of 
methods of aesthetic education, which favored the development of the reproductive rather than 
creativity of a child. In accordance with national standards of primary general education various 
programs, attempts are made to ensure the effective implementation of the educational task pane 
«aesthetic culture». As a general rule, it takes into account the emotional and psychological 
sensitivity of the younger students, their cognitive activity, lack of stereotypes and impartiality of 
fantasy and imagination, which contributes to the child's self-expression in a variety of forms of 
artistic activity. A common thread runs understanding that, through the involvement of the 
individual to the world of other people, where, sharing and imitating their behavior in emotionally 
charged situations, the child discovers the range of new feelings, experiences the joy of learning the 
beauty of nature, labor, art, human relations, creates the need for cultivation [3, p. 37-42]. 

The one-sidedness of training programs, orientation to only one thing, only the specifics of 
realistic drawing or learning of a song or ballroom dancing brings an aesthetic activity of children in 
the reproduction and copying. So, study the experience of schools shows that the problem of 
aesthetic education of younger students cannot be solved even at the proper level. Its purpose, 
content, and technology still has no clear methodological basis. Objects aesthetic cycle subjects, as 
before, are considered to be minor. This is one of the reasons why every year the students observed 
the passivity of the visual perception, braking, or the inability to create vivid subjective figurative 
representations, the lack of ability to handle them. Deteriorating craving for aesthetic perception of 
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the environment, reduces the aesthetic literacy and a sense of beauty, enhanced by rudeness and 
aggressiveness [1, р. 80-90]. Progress of education and aesthetic imperfection preparation of 
primary school teachers becomes harder. First of all, they lack the ability to transfer acquired 
knowledge in new situations, understanding the dominant role of the student in the educational 
process. The primary task of the teacher who teaches art is the ability to bring in students the desire 
to reflect on the work of art, to direct the movement of consciousness on the development of 
feelings and thoughts. Only then will the field of activity of the teacher becomes not so much a 
work of art, as the expected changes in the soul of this young pupil. Teachers’ training requires the 
creation of appropriate conditions. In today's complex professional education of teachers such 
training cannot be prepared. The high level of artistic and educational activities is provided by an 
effective system of professional relationships, necessary logistical and didactic base, providing a 
holistic combination of psycho-pedagogical and artistic and aesthetic trends of the future teacher 
training. Some importance in the organization of aesthetic education system is just attitude. It is 
known that changes in the socio-historical formations called, respectively, related to the role and 
knowledge of art. Thanks to the multifunctional artistic and aesthetic potential was used, as a rule, 
in an annex to the ideological, moral, physical and other types of education. For the present is 
characterized by a shift in emphasis in the definition of the role of art in artistic and aesthetic culture 
of the society in general and art education in particular. During the domination of mass culture, the 
commercialization of the most popular art forms, the latter acquires the status of a form of 
meaningful leisure time. In addition, the humanistic direction of artistic and aesthetic spheres 
confronts a number of problems, both theoretical and practical level. First and foremost is the lack 
of an integrated vision of the formation of the spiritual culture of personality; artistic pedagogy 
focus on the acquisition of knowledge about art; lack of understanding of the mechanism of the 
senses and aesthetic consciousness as the driving member of the spiritual culture of man; orientation 
of teachers of aesthetic cycle subjects not to communicate with art, as a special way of life, a busy 
high feelings and spiritual color, and the «opening» of its formal criteria for obsessive moralizing, 
and; informativeness of methods of training and education [1, р. 80-90]. 

Often the goal of art education is seen outside of art-aesthetic sphere. This, according to 
L. Vygotskyy, has extremely negative impact on the adequate development of the aesthetic 
consciousness of the person. In particular, he stressed: «It is generally believed that the artwork 
inherent good or bad, but the immediate moral effect .... First of all, we should abandon the view as 
aesthetic experiences have some direct relevance to the moral and every artwork contains imagine 
how would push to moral behavior .... Higher and caricature it reached in finding the main idea of 
any work in clarifying that the author wanted to say and what the moral significance of each 
character, in particular (...) it works by killing the possibility of artistic perception and aesthetic 
relationship to the product ... attention shifts from the product of his moral sense» [1, p. 272]. 
Suffice it is widely believed that the purpose of aesthetic education vocation to prepare students for 
the enjoyment of works of art. Of course, this approach to the interpretation of the role of art in 
society and every individual, in particular, is not nothing but a primitive and in fact is a false 
understanding of aesthetic reality. As underlined by the famous Spanish philosopher and Ortega-H. 
Gasset, «It is not necessary to laughter from tickling to be confused with the real fun, it's fun to be 
reasonably happy» [4, p. 238]. In other words, the perception on the level of the first signaling 
system, and development of the individual cultures are not always predictable process. The main 
idea of a technique developed at the Institute of Pedagogy of Pedagogical Sciences of Ukraine, is to 
cover the general aesthetic concepts that are common to many elements of the artistic vision of the 
art of language, for example, the movement, time, rhythm, composition, symmetry, contrast, shape, 
improvisation. The main focus of this combination is to form a coherent picture of the world of art, 
a focus on the development of creative abilities especially in the music of informative activity of 
younger schoolboys. Real considered only what is perceived by the senses, which leads to the 
determination of the priority of the external environment on the inner world of man. The slogan put 
forward as early as the 30s, "reflect, rather than expressing" it has identified the development of 
reproductive abilities of the child. At the same time widely known to students with different trends 
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and styles will help them to better perceive the world in general and the world of art, in particular, 
actively developing environment to develop their creative potential. So, analysis of school programs 
of the arts shows fundamental differences between them in content and in the teaching methods of 
aesthetic culture items. But the common leitmotif is to rethink the role and importance of a holistic 
approach to the aesthetic development of the younger schoolboy. 
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The article is devoted to the problem of aesthetic education of children age Reflected the effective role of this 
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education of the younger generation.  
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Стаття присвячена проблемі естетичного виховання дітей в процесі знайомства з декоративно-
ужитковим мистецтвом. Відображено ефективну роль цього мистецтва, як бази духовної та естетичної 
культури, окреслено його вплив на естетичне виховання підростаючого покоління та формування.  

Ключові слова: особистість, підростаюча особистість, художньо-естетичний потенціал, 
декоративно-ужиткове мистецтво. 
 

На сучасному етапі українського національного відродження важлива роль належить 
розвитку розбудови національної системи освіти молоді. У Законах Української держави 
«Про освіту», «Про вищу освіту», Національній доктрині наголошується на необхідності 
поліпшення якості підготовки педагогів, формування їх професійних якостей. Державна 
Національна програма «Освіта» (Україна XXI століття) визначає головну мету національної 
системи освіти: «Набуття молодими поколіннями соціального досвіду, успадкування надбань 
українського народу, досягнення високої культури, національних взаємин, формування у 
молоді незалежно від національної приналежності особистих рис громадян Української 
держави розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, 
правової, трудової, економічної культури [5]». Серед найважливіших напрямків розвитку 
сучасної педагогічної науки є дослідження з фахової підготовки майбутніх педагогів, 
передусім, використання художньо-естетичного потенціалу декоративно-ужиткового 
мистецтва в процесі формування естетичного ставлення до навколишньої дійсності у  
підростаючої особистості. 

У вітчизняній педагогічній науці проблеми естетичного виховання знайшли своє 
відображення в працях Є.Зейлігер-Рубінштейн, М.Кагана, О.Матвієнко, О.Пірадова, 
С.Савіної, В.Скатерщикова, П.Соболєва. Естетична культура особистості висвітлена в 
роботах В.Бутенка, М.Киященка, Л.Когана, Н.Крилової, О.Ларміна, М.Лейзерова, 
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Л.Новікової, О.Рудницької, Л.Столовича. Естетичний вплив мистецтва на формування 
особистості досліджено Д.Антоновичем, Л.Виготським, М.Гончаренком, Н.Джидар’ян, 
В.Зінченком, О.Киричуком, Г.Костюком, О.Леонтьєвим, К.Платоновим, С.Рубінштейн, 
Б.Тепловим, Д.Узнадзе, Б.Юсовим, П.Якобсоном. 

У змісті професійної підготовки майбутніх учителів початкової ланки використання 
декоративно-ужиткового мистецтва як художньо-естетичного потенціалу в естетичному 
вихованні розглядались у наукових працях Є.Антоновича, І.Веремійчик, М.Кириченко, 
С.Коновець, Л.Масол, Н.Миропольської, О.Отич, О.Рудницької. В.Тименко, Гарбузенко Л. 
та інші. 

Провідна роль у формуванні особистості дитини належить педагогу, адже саме він 
закладає фундаментальні основи духовності, освіченості, культури та естетичного досвіду 
дитини. Саме  педагог може вплинути на здатність дитини естетично сприймати та творити. 
Декоративно-ужиткове мистецтво, яке найближче  дитині, здатне пробудити і частково 
реалізувати творчий потенціал його особистості. Реалізація завдань естетичного виховання 
підростаючого покоління висуває принципово нові вимоги до професійної підготовки 
педагогічних працівників. Ось чому педагог зобов’язаний мати якісну методичну підготовку з 
питань організації естетичного виховання і навчання дітей, зокрема і  

засобами декоративно-ужиткового мистецтва, яке повсякчас їх оточує. 
Мистецтво є невід’ємною частиною духовного життя особистості, воно 

концентровано презентує навколишній світ у художньо-образній формі, акумулює в собі 
багатий естетичний досвід людства. Важливу роль воно відіграє й у творчому розвитку 
особистості педагога. Використання мистецтва в процесі навчання створює можливості для 
гармонізації емоційних і логічних компонентів діяльності майбутніх педагогів, реалізації їх 
творчого потенціалу. 

В навчальних планах загальноосвітніх шкіл присутні предмети, метою яких є безпосереднє 
вивчення окремих сфер культури: мова й література, образотворче мистецтво, музика і співи. Здається, 
що трудове навчання, в основі якого лежать практичні заняття з обробки найпоширеніших матеріалів, 
за своєю культурологічною насиченістю не може жодною мірою сперечатися із згаданими 
предметами. Насправді ж воно має величезні потенційні можливості культурного і мистецького 
розвитку дітей, хоч на практиці ці можливості реалізуються далеко не повністю. 

Перевага уроків праці перед іншими предметами полягає в тому, що вони 
передбачають теоретичне навчання і практичні роботи школярів у сфері матеріального 
виробництва. 

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів “Трудове навчання” 
визначається за такими змістовими лініями: ручні техніки обробки матеріалів, технічна 
творчість, декоративно-ужиткове мистецтво та самообслуговування, на основі яких можна 
організувати заняття дітей численними видами декоративно-ужиткового мистецтва, що 
ґрунтуються на місцевих народних традиціях [9, с. 297]. 

Аналіз педагогічної теорії та практики свідчить, що залучення учнів до народного 
мистецтва визначається відповідною теоретичною та практичною підготовкою вчителів 
трудового навчання, їхніми особистісними якостями та педагогічними здібностями. 

«Процес естетичного виховання учнів є багатогранним і складним. Він передбачає 
застосування певних шляхів, методів і засобів залежно від вікових та індивідуальних 
особливостей учнів, рівня їх вихованості. Процес естетичного виховання потребує цілісного, 
цілеспрямованого, комплексного, систематичного та послідовного характеру [8, с. 276]». 

Упродовж свого існування український народ створив скарбницю знань, ідей, принципів, 
традицій засобів, за допомогою яких в різні історичні періоди виховувалися підростаючі покоління в 
дусі любові до людини, рідної природи, краю, на що наголошує і описує Л.В.Петько [12, с. 201−230; 
13]. Народ переконаний у тому, що перші роки життя дітей найважливішим у вихованні є 
пробудження і поступове поглиблення в них емоційних станів, глибоких почуттів, настроїв, створення 
таких життєвих ситуацій, які б викликали в дітей різноманітні переживання, співчуття до всього 
хорошого, доброго, красивого і осуд грубого, жорсткого, потворного. Народна виховна мудрість 
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вважає, що сутність естетичного виховання людини не в знанні елементів естетики, а в сформованих у 
неї з найбільш раннього віку глибоких і стійких почуттів, які треба цілеспрямовано пробуджувати і 
формувати. 

Активне включення дітей у народні традиції і звичаї, ритуали та урочистості – 
могутній чинники комплексного впливу на особистість. Багаті на ідейно-моральний, 
художньо-естетичний зміст різноманітні мистецтва, ремесла, традиції та звичаї, всі ці 
компоненти етносоціального народного життя втілюють у собі багатогранну національну 
духовність, якою збагачувалися діти в процесі активної життєдіяльності. 

Розглядаючи шляхи та умови естетичного виховання підростаючого покоління ми 
звертаємося до народної культури, її багатих художньо-естетичних традицій, які сприяють 
впливу на формування і розвиток особистості (духовно-етичне, художньо-естетичне, трудове 
і патріотичне). 

С.Русова наголошувала на необхідності побудови системи виховання дітей, 
починаючи з дошкільного віку на традиціях з урахуванням народної педагогічної мудрості. 
А для цього, вважала, що «кожна людина мусить розпочати свій розвиток із знайомства з 
попередньою роботою народів і насамперед роботою власного народу [14, с. 113]». 

Саме художня творчість народу, явище соціально зумовлене, стала історичним 
підґрунтям, на якій розвивалася і розвивається світова художня культура, одна із форм 
суспільної свідомості і суспільної діяльності. Вона включає в себе різні види художньої 
діяльності, промислів і ремесел народу - поетичну творчість, театральне, музичне, 
танцювальне, декоративне, образотворче мистецтво, будівництво тощо. 

Унікальна своєрідність українського народного декоративно-ужиткового мистецтва 
виформувалась під впливом природних, етнопсихологічних, соціально-історичних, 
економічних та інших умов [3, c. 7]. Вона складається із сумарних художніх відмін і внесків 
багатьох історико-етнокультурних регіонів та територій етнографічних груп. 

Декоративно-ужиткове мистецтво яскраво характеризує національні особливості 
нації, локальні відміни етнографічних груп; це «минуле в сучасному». З минулим народні 
художні твори єднає традиція та колективний спосіб її регулювання. Лише завдяки 
незліченним повторенням схем, мотивів, образів, форм утверджується художня традиція і 
передається з покоління у покоління, удосконалюючись і набуваючи чарівної довершеності. 

Дослідження Є.Антоновича, З.Богатєєвої, Є.Васильєвої, Н.Ветлугіної, С.Герасимова, 
А.Грибовської, О.Дронової, І.Зязюна, Н.Кириченко, М.Кириченко,. В.Котляр, Є.Ковальської, 
Г.Пантелєєва, Л.Пантелєєвої, Н.Сакуліної, Л.Сірченко, Л.Скиданової, Є.Фльоріної, О.Усової, 
Н.Халєзової, С.Якобсон та інших переконують, що ознайомлення з творами декоративно-
ужиткового мистецтва пробуджує у підростаючого покоління яскраві образні уявлення про 
рідну країну, про її історію і розвиток культури, її національний колорит, сприяє 
естетичному вихованню дітей. Декоративно-ужиткове мистецтво відповідає віковим 
інтересам дітей, збагачує їх художнє сприймання, спонукає до естетичних переживань і 
творчої діяльності. 

Аналіз підходів учених до з'ясування сутності декоративно-ужиткового мистецтва 
показав, що воно включає багато різновидів художньої діяльності людей, поділяється на 
різні види, жанри, роди, підроди тощо. Але всі вони з одного боку взаємопов'язані між собою 
на засадах пізнання і творення навколишнього середовища, спільної праці людей, 
історичного існування та побутового укладу; з другого боку – види народної творчості, які 
мають певні особливості свого вираження. 

На основі проаналізованої педагогічної й мистецтвознавчої літератури виокремимо 
наступні головні аспекти декоративно-прикладного мистецтва: 1) колективність і 
індивідуальність; 2)традиційність і новаторство; 3) практичність і художність. 

Значну увагу у естетично-виховному процесі приділяють декоративно-ужитковому 
мистецтву, оскільки його основою є національна спадщина, наслідування і розвиток 
народних традицій, передусім через скарби народно-прикладної творчості, художніх ремесел 
тощо. 
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«В процесі трудової діяльності людей розвивались естетичні почуття людини, її вухо, 
очі вчилися бачити та відчувати красу форм, кольорів, звуків і та інше. Для того щоб 
народилось мистецтво людина повинна навчитись не тільки вправно працювати 
інструментами та з їхньою допомогою відображати бачене в камені, у глині, відтворювати 
звуки, але вона повинна була навчитись художньо-образно сприймати дійсність (...). 
Художня творчість була водночас пізнанням світу, образним мисленням і практичною дією 
[1, с. 10]». 

М.Овсянніков, В.Розумний, С.Ничкало, В.Котляр у своїх працях декоративно-
ужиткове мистецтво (від латинського decorare − прикрашати) визначають як вид мистецтва, 
добутки якого являють собою предмети, що володіють визначеними художньо-естетичними 
якостями, але в той же час мають безпосереднє практичне призначення в побуті, праці чи 
спеціально призначені для прикраси житла, архітектурних споруджень, вулиць, парків, 
спрямоване на естетично-художнє формування середовища, створення мистецьких виробів 
для побуту. 

Декоративне мистецтво художньо-естетично формує матеріальне середовище, яке 
створене людиною. Ця досить широка галузь мистецтва відіграє важливу роль у культурі 
народу. Як відомо, до неї належать наступні види: декоративно-прикладне, монументально-
декоративне, оформлюване, театрально-декоративне та інші. Кожен з них має власну 
історію, специфіку. 

Велику роль у посиленні виховного впливу на дитину відіграють народні традиції, 
зокрема декоративно-ужиткове мистецтво, головним потенціалом яких є народна 
філософська думка, яка лежить в основі української духовності, культури, народної 
мудрості. 

В художньому ракурсі традицію характеризують як: 1) історичну основу, на якій 
розвивалась і розвивається світова художня культура; 2) спрямування народного мистецтва, 
яке художньо-естетично формує матеріальне середовище, яке створене людиною; 3) одну з 
форм суспільної свідомості і суспільної діяльності; 4) стійку систему творення образів, 
естетичних уявлень, історично-спрямованих у певному середовищі [11, c. 26]. 

Значну увагу виховному впливу традицій, обрядів, звичаїв надавав В.Сухомлинський. 
Він застосовував етнопедагогіку, рекомендував використовувати її здобутки іншим 
педагогам з метою виховання підростаючого покоління [15].  

Зіставляючи роль традицій та новаторства у декоративно-ужитковому мистецтві відзначимо, 
що «на відміну від творчості професіоналів, де індивідуальність художника є вирішальним 
фактором успіху, в народному мистецтві основою служить традиція, що ґрунтується на колективній 
творчості... Отже, коли в професіональному мистецтві велику роль відіграє пошук, новаторство, то в 
мистецтві народному – навпаки, “впертий традиціоналізм [6]». 

Історія і дійсність декоративно-ужиткового мистецтва підтверджують і принципову 
відмінність новаторства у різних художників. У народного майстра воно викликається 
еволюцією життєво-практичних вимог оточення, появою інших матеріалів, доступністю 
нових технічних засобів і технологічних вирішень. На зміну одним загальноприйнятим 
смакам приходять інші, яке поволі змінює стилістику [4, c. 37]. 

У синтезі народних традицій і новаторських пошуків художників-професіоналів 
народжувалися нові форми народної декоративної графіки. Яскравим прикладом такої 
співдружності є творчість В.Довгошиї, Є.Пшеченка, Г.Собачко-Шостак. 

Бутнік-Сіверський визначає традиції та новаторство як дві невід'ємні ознаки 
народного мистецтва, поза ними неможливе його існування [4, с. 32]. 

Завдяки дії у народній художній творчості закону діалектичної єдності колективного 
та індивідуального, традицій і новаторства відбувається передача з покоління до покоління 
певних особливостей мислення людей, їхнього світосприйняття, фантазування, творення з 
використанням традиційних принципів композиційної будови виробів та особливостей 
матеріалу. 
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Декоративно-прикладне мистецтво має власні принципи побудови художнього 
образу. Перед практиком (автором), при створенні виробу ставиться певна мета – зручність 
використання, а потім художнє його оздоблення. З цього випливають два аспекти:  
доцільності чи утилітарності та естетичної краси виробу, його художність. 

З цією метою митці прикрашати орнаментами, візерунками та зображеннями предмети 
побуту, одяг, будинки тощо. Оздоблення, прикраса як би «прикладалися» до предмета, завдяки 
чому об'єкт ставав багатшим, красивішим, нарядним. Такий предмет цінувався не тільки за 
корисність, а й за майстерність оздоблення, благородність матеріалу, тонкість роботи, за його 
художність. 

«Сюжетні мотиви, які широко застосовуються в декоративно-ужитковому мистецтві, 
ніколи не мають самостійного значення. Вони тісно поєднані з декоративними завданнями, і 
їх тлумачення обумовлене призначенням речі, особливостями матеріалу й технікою 
виготовлення, вимогами ансамблю. Тому й допускається в сюжеті більша умовність ніж, 
наприклад, в творах станкового мистецтва [7]». 

А.Бакушинський, В.Воронов, А.Нєкрасов визначили декоративно-ужиткове 
мистецтво як цілковиту систему або частину мистецтва, яка віддзеркалює побут народу, його 
духовний світ, естетичне уявлення про  

навколишнє середовище, а також світогляд людей. 
У кожний віковий період формування людини етнохудожні цінності спроможні 

передавати естетичний досвід, забезпечуючи тим самим необхідні умови для розвитку її 
почуттів, ціннісних орієнтацій, духовних потреб. 

У дошкільному закладі та початковій школі знайомство з декоративно-ужитковим 
мистецтвом розширює діапазон обізнаності особистості. У своїх малюнках діти наслідують 
багатовіковий цикл накопичення декоративно-образотворчого фонду народного мистецтва, 
починаючи від простої лінії до умовного зображення навколишніх предметів, рослин, птахів, звірів і 
далі - до зображення людини. Як справедливо зауважує В.М.Полуніна, це не є повторенням 
пройдених етапів творчості, а на новій основі заново пережитий ”початковий” стан художньо – 
образного ставлення до дійсності. Діти безпосередньо сприймають фольклорні форми художньо-
образного відображення навколишнього середовища. Казкові персонажі, фантастичні образи, 
наповнені творчою уявою народних митців  , привертають увагу дітей, викликають живий інтерес, 
дозволяють у властивій для них формі відчути і зрозуміти красу природи та людських відносин. 

На думку вчених Л.Божович, І.Глінської, Л.Коваль, Ю.Максимова суттєвий вплив на 
естетичний розвиток дітей справляють твори народного образотворчого мистецтва. Саме в 
дошкільному віці формується в дітей естетичне ставлення до дійсності і мистецтва. Нехай це 
перші кроки, десь спонтанні, до шляху сприйняття й оцінки образотворчих творів мистецтва. 
Але, це сприйняття, за даними науковців, свідчить про виявлення оціночного ставлення до 
етнохудожніх образів [2].  

Таким чином, твори декоративно-ужиткового мистецтва дозволяють виховувати в дітях 
певну культуру сприйняття матеріального світу, сприяють формуванню естетичного відношення 
до дійсності, розумінню і співпереживанню художнього образу, допомагають глибше пізнати 
художньо-виразні засоби інших видів образотворчого мистецтва, оскільки саме в декоративно-
прикладних видах зустрічаються і переплітаються елементи живопису, графіки, скульптури, 
архітектури та інших видів мистецтв. Знайомство дітей молодшого шкільного віку з 
декоративною образністю, стилістикою, регіональними особливостями, особливо в творчості 
народних майстрів, сприяє розвитку у них естетичного відношення до дійсності, пізнання 
історичного минулого рідного народу, пізнання традицій, звичаїв, обрядів, символів; прищеплює 
любов і виховує потребу до праці й творенню красивих та корисних речей; розвиває естетичні 
чуття, сприйняття, здібності до художньої діяльності. 

Естетичний розвиток особистості відбувається шляхом ознайомлення дітей із 
засобами виразності творів декоративно-ужиткового мистецтва, окремими художніми 
техніками, які використовують в своїй творчості народні майстри. Певні напрями 
педагогічної діяльності сприяють формуванню у дітей естетичних уявлень і понять про 
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декоративно-ужиткове мистецтво як сферу художньо-образного відтворення дійсності та 
передачі естетичного змісту завдяки певної техніки. 

Для визначення естетично-виховного потенціалу декоративно-ужиткового мистецтва у 
педагогічному процесі та впливу його на розвиток підростаючого покоління суттєве значення 
мали праці Є.Антоновича, Є.Антонєнко, П.Блонського, Б.Бутник-Сіверського, С.Герасимова, 
П.Говдя, О.Данченко, І.Зязюна, М.Кириченко, Н.Костеріна, Ю.Лащук, А.Лєщенко, М.Лєщенко, 
Я.Мамонтова, Л.Масол, Н.Мішутіна, А.Мєлік-Пашаєва, Б.Нєменського, О.Рудницької, 
С.Русової, О.Шестакова, Є.Чарнолузької, Я.Чепіги та багато інших. Вони відзначали, що 
оточуючі людину предмети декоративно-прикладного мистецтва у побуті впливають на неї, 
створюють особливий настрій, викликають прагнення до творчості, пробуджують у 
підростаючого покоління яскраві образні уявлення про рідну країну, про її історію, розвиток 
культури, національний колорит, сприяють естетичному вихованню дітей різного віку. 

Декоративно-ужиткове мистецтво, в освітньо-виховній роботі з дітьми зазначеного 
віку має важливе значення. Саме  національне мистецтво є тим початком шляху, з якого 
дитина має вирушати у багатоманітний світ мистецтва, світової художньої культури. Саме 
тому художню спадщину рідного народу діти повинні гостро відчувати і глибоко 
усвідомлювати [10]. 

Отже, аналіз психолого-педагогічної, науково-методичної літератури засвідчив 
посилення естетико-педагогічних вимог до професійної діяльності   педагога. Так, сучасний 
фахівець повинен уміти залучати художньо-естетичний потенціал декоративно-ужиткового 
мистецтва у процесі формування естетичного ставлення до навколишньої дійсності у дітей, 
поглиблювати естетичне сприйняття дітьми навколишньої дійсності в усій її різноманітності, 
сприяти взаємозв’язку наукових понять і естетичної сутності навколишнього буття. 

На основі проведеного теоретичного аналізу були виокремленні такі педагогічні 
умови ефективної підготовки майбутніх педагогів до досліджуваної діяльності: 1) 
забезпечення взаємодії наукового та художнього підходів до освоєння студентами 
навчального матеріалу дисциплін циклу професійно-орієнтованої підготовки; 2) опанування 
майбутніми педагогами алгоритмів естетико-виховної роботи з підростаючим поколінням; 3) 
активізація художнього мислення майбутніх фахівців з метою збагачення власного 
естетичного досвіду; 4) залучення студентів до формування естетичного досвіду дитини в 
процесі проходження різних видів педагогічної практики. 

Результати дослідно-експериментальної роботі з проблеми підготовки майбутніх 
педагогів до використання художньо-естетичного потенціалу декоративно-ужиткового 
мистецтва у процесі формування естетичного ставлення до навколишньої дійсності у дітей 
дозволили визначити етапи підготовки до зазначеного процесу: інформаційно-змістовий, 
ціннісно-коригувальний, креативно-діяльнісний, які реалізуються у процесі аудиторної, поза 
аудиторної роботи майбутніх фахівців, під час проходження ними педагогічної практики. 

Проведене дослідження, звісно, не вичерпує всіх аспектів підготовки майбутніх 
педагогів до використання художньо-естетичного потенціалу декоративно-ужиткового 
мистецтва у процесі формування естетичного ставлення до навколишньої дійсності у дітей 
до формування естетичного досвіду підростаючої особистості і не претендує на всебічне 
розкриття означеної проблеми. Подальшого вивчення потребують питання розроблення 
шляхів використання мультимедійних технологій у підготовці майбутніх фахівців до 
досліджуваної діяльності та визначення педагогічних умов їх впровадження у вищих 
навчальних закладах. 
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Проаналізовано методи і прийоми навчання розумово відсталих учнів аналізу художнього твору як 
компоненту читацької діяльності. 

Ключові слова: розумово відсталі учні, аналіз художнього твору, читацька діяльність, методи 
навчання 
 

Одним із завдань спеціальної загальноосвітньої школи для розумово відсталих учнів є 
навчання їх здобувати й використовувати текстову інформацію. Досягається це, насамперед, 
на уроках літературного читання.  

У розумово відсталих мисленнєві операції аналізу й синтезу формуються запізно, 
характеризуються бідністю й недостатньою осмисленістю, що не дозволяє виділяти подібне 
й відмінне, негативно впливаючи на аналіз зображених у творах подій, явищ,  вчинків героїв 
(персонажів). Учні без сторонньої допомоги, не можуть встановлювати часові, причинно-
наслідкові зв’язки, які стосуються зображеного. Недоліки самостійності й критичності 
мислення негативно впливають не лише на аналіз читаного матеріалу, а й на порівняння 
зображених подій, вчинків і характеристики героїв (персонажів). Між тим, корекційно-
розвитковий вплив на учнів матеріалу, що читається, залежить від того, як вони сприймуть 
та зрозуміють твір певного змісту й жанру, оскільки читання твору кожним школярем є 

http://www.uazakon.com/documents/date_5x/pg_irwjos/index.htm�
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особистісним індивідуальним сприйманням, у процесі якого учень-читач вкладає свій 
власний індивідуальний смисл у прочитане, який часто не співпадає з авторським смислом. 
Завдання школи – навчити учнів правильно сприймати, розуміти й інтерпретувати 
прочитаний твір.  

Проведене нами дослідження щодо сформованості у розумово відсталих учнів 7-9 
класів умінь розуміти й аналізувати художні твори свідчить, що лише 29% з них зуміли 
розкрити тему повідомлення; 27% визначили основну думку; зв’язність тексту спостерігали 
у 21% респондентів. Низький рівень розуміння різних типів текстів виявили у 42% школярів; 
до середнього віднесли 25% учнів; 33% респондентів не орієнтувалися у типах мовлення. 
Важливо, що 28% школярів під час обстеження використовували допомогу. Це свідчить про 
оптимізацію їхніх пізнавальних можливостей. Також виявили, що розумово відсталі учні 
внаслідок порушення сигніфікативної функції мовлення не розуміють смислу багатьох слів, 
вжитих у творах, які читають. Виявлені недоліки негативно впливають на стан  читацької 
діяльності, зокрема на розуміння сутності читаного матеріалу. 

Ми допустили, що читацька діяльність розумово відсталих підлітків буде успішною за 
умови оволодіння ними шкільним аналізом художнього  твору. З огляду на це звернули увагу 
на методи навчання літератури. Пріоритетність застосування будь-якого методу в 
навчальному процесі свого часу розглянули  відомі психологи О.Леонтьєв, П.Гальперін, 
Д.Ельконін і довели не лише освітнє, а, насамперед, розвиткове значення будь-якого методу. 
Суголосно їм Г.Токмань вважає метод навчання на уроці літератури поштовхом для 
внутрішньої інтелектуальної, естетичної діяльності учня [5, с. 87]. Як практичний метод 
навчання шкільний аналіз художнього твору розглянуто Б.Степанишиним [4]. У свою чергу, 
М.Кудряшов до видів діяльності учнів на уроках літератури в процесі застосування 
евристичного методу відніс наступну роботу над текстом художнього твору: аналіз епізоду 
або цілого твору, переказ як прийом аналізу, порівняльний аналіз творів різних мистецтв [3]. 
На думку відомого методиста в галузі навчання розумово відсталих учнів мови й читання, 
М.Гнєзділова, урізноманітнення прийомів розгляду й аналізу навчального матеріалу 
сприятиме позитивній мотивації навчальної діяльності учнів, активізації їхнього мислення 
[1, c. 10].  

Зважаючи на корекційно-розвитковий вплив аналізу художнього твору на засвоєння 
розумово відсталими учнями матеріалу, що читається, ми провели експериментальне 
навчання,  

Для оптимізації розуміння підлітками смислу художнього твору та засвоєння його змісту, 
експеримент розпочали з роботи над заголовком твору. Заголовок налаштовує учня-читача на 
майбутнє читання, сприяє зосередженості уваги на героях чи персонажах твору, викликає 
інтерес до читання, оскільки заголовки можуть бути безпосередньо пов’язаними зі змістом 
твору, виражати основну думку, характеризувати зображені в творі події, явища, вчинки і 
мовлення героїв чи персонажів, називати місце дії, час дії тощо. Учні усвідомлюють сутність 
змісту прочитаного твору, співвідносять його із заголовком, що допомагає зорієнтуватися у темі 
твору, зрозуміти його смисл.  

Для визначення історичної основи народної пісні «Ой не лети, орлице», з учнями 
провели дослідницьку бесіду, запропонувавши їм наступні запитання: 1) Пригадайте з уроків 
історії, літератури, що ви знаєте про повстання народу України проти панського гніту. 2) Які 
історичні події в Україні посприяли створенню народної пісні «Ой не лети, орлице»? 3) 
Пригадайте і розкажіть, що ви знаєте про народного месника Устима Кармалюка. Навчаючи 
школярів аналізувати композицію твору, у процесі роботи з казкою І. Франка «Осел і Лев» 
використали як прийом аналізу план казки, що його склали учні під нашим керівництвом.  

З метою розуміння школярами сутності зображених у творі подій провели бесіду 
евристичного спрямування у формі пошукового діалогу, навчаючи учнів вести діалог з 
автором через текст твору, формуючи внутрішню діалогову настанову в процесі читання 
твору. Мета діалогового читання: отримання інформації, завдяки якій забезпечується інтерес 
до твору, що читається. Ми зважали на те, що пошуковий діалог ефективний у процесі 
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текстуального аналізу твору, закріплення навчального матеріалу, завдяки чому формується 
діалогічне мовлення, стимулювальна відтворювальна уява, уміння аргументовано доводити 
власні судження, усвідомлювати необхідність повторного читання тексту твору, що 
забезпечує формування аналітико-синтетичних умінь та умінь зв’язного мовлення. Також 
врахували, що евристична бесіда у класичному вигляді, як свідчать результати нашого 
дослідження, недоступна розумово відсталим школярам [2].  

Як основний прийом евристичного методу бесіду евристичного спрямування і 
навчальний диспут використали у взаємозв’язку. Порушення мислення у розумово відсталих 
проявляються насамперед у недорозвитку його евристичного начала, зокрема учням 
недоступне виконання навіть простих проблемних завдань, а низький рівень розвитку 
пізнавальних інтересів, допитливості негативно впливає на виконання нових пізнавальних 
завдань.. Бесіда евристичного спрямування, в ході якої відбувається процес руху думки  від 
неповних і неточних знань до знань повних і достовірних, є ефективним засобом не лише 
збагачення знань, а й засобом розвитку і корекції мислення і мовлення, стимулювання 
пізнавальної активності, забезпечуючи шляхом аналізу твору чи його епізоду належне 
сприймання й розуміння  сутності читаного матеріалу [2].Так, для розуміння школярами 
сутності події, яка сталася у панському саду (учні читали уривок «У панському саду» з 
повісті Марка Вовчка «Інститутка»), з ними провели бесіду евристичного спрямування, що 
виступила як пошуковий діалог, який спрямовував на повторне читання тексту твору, 
забезпечуючи формування аналітико-синтетичних умінь, умінь зв’язного мовлення, 
корекцію притаманних розумово відсталим порушень мислення і мовлення, аналітико-
синтетичної діяльності. Пошуковий діалог виявився ефективним також у процесі 
закріплення матеріалу, що підтвердила робота з оповіданням В.Короленка «Діти 
підземелля». Учням запропонували запитання евристичного спрямування: 1) Що розповів 
Тибурцій батьку Васі про сина? 2) Як дружба Васі з Валеком і Марусею прикрасила життя 
бідних дітей? Відобразилося це в житті Васі? 3.Що стало причиною для клятви Васі й Соні? 

Спонукаючи учнів до обміну думками щодо характеристики образу Устима 
Кармалюка – героя повісті Марка Вовчка «Кармалюк», пропонували порівняти опис 
зовнішнього вигляду та поведінки героя шляхом зіставлення творів двох мистецтв: 
літератури й живопису, запропонувавши для порівняння опис зовнішності героя, поданий у 
повісті «Кармалюк» із зображенням героя на картині «Кармалюк» художника В.Савіна та з 
портретом «Українець», роботи художника В.Тропініна. 

Для більш глибокого розуміння школярами сутності трагедії наймички Ганни – 
героїні поеми Т. Шевченка «Наймичка», запропонували порівняти виконану художником В. 
Касіяном ілюстрацію до поеми з картиною «Мати», роботи художника М. Івасюка. Прийом 
контрастного порівняння забезпечив розуміння сутності трагедії наймички й щасливого 
життя вільної людини. 

Розумово відсталі учні зі значними труднощами визначають тему чи основну думку 
твору. Допомогла їм у цьому запропонована схема-модель: заголовок  > тема >  основна 
думка. 

Навчаючись визначати персонаж чи героя твору, розумово відсталі не в змозі 
проаналізувати їхні вчинки, критично поставитися до деяких проявів поведінки, переважно 
схвалюючи негативні вчинки та сприймаючи їх як позитивні. Схема-модель твір > герой 
(персонаж) > вчинки активізує мисленнєву діяльність, допомагає критично віднестися до 
вчинків героїв (персонажів). Одна із особливостей мисленнєвої діяльності розумово відсталих 
школярів – нерозуміння причинової сутності зображених у творі подій, Зрозуміти сутність 
причинно-наслідкових зв’язків допомагає схема-модель твір > подія > причина > наслідок. 
Відповідаючи під час бесіди на евристично спрямовані запитання, учні поступово дізнаються, 
що кожна зображена у творі подія викликана певною причиною, яка обов’язково призводить до 
відповідних наслідків. 

Аналізуючи образи героїв (персонажів) твору, школярі зустрічаються з 
різноманітними образними виразами, сутності яких часто не розуміють. Адже ніхто 
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спеціально для розумово відсталих художні чи науково-пізнавальні твори не пише. 
Зрозуміти значення образних виразів, характеристику героя (персонажа) твору, 
проаналізувати вказаний образ допоможе схема-модель герой (персонаж) > зовнішній 
вигляд, мова. 

Отже, використання на уроках літературного читання евристично спрямованих бесід, 
пошукового діалогу, опорних схем-моделей дає можливість розумово відсталим учням 
емоційно правильно сприйняти й зрозуміти художній твір, оволодівати уміннями читацької 
діяльності, опираючись на її складову – шкільний аналіз художнього твору. Така робота 
забезпечує корекцію притаманних розумово відсталим підліткам порушень інтелектуального 
розвитку.  
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Стаття присвячена актуальним проблемам професійної підготовки майбутніх учителів початкової 
школи. У статті уточнюється значення поняття «педагогічна задача» і система педагогічних завдань як 
метод формування професійних умінь і навичок у майбутніх учителів початкової школи. 

Уміння аналізувати педагогічні завдання і ситуації розвиває у майбутніх вчителів творче мислення і 
педагогічний хист. 

Ключові слова: вчитель початкової школи, професійна підготовка, педагогічні завдання, педагогічна 
ситуація. 

 

Специфіку підготовки вчителя початкової школи визначає багатофункціональність 
його діяльності, адже він має не лише володіти предметними знаннями й уміннями, а й мати 
здібності до моделювання, планування, проектування навчально-виховного процесу, що 
вможливить ефективне формування особистості молодшого школяра. 

Низький рівень розвитку вмінь майбутнього вчителя початкової школи застосовувати 
набуті знання у практичній діяльності свідчить про відсутність у студентів глибоких знань 
щодо сутності головних педагогічних процесів, явищ, понять, законів, закономірностей, про 

http://www.ldonline.org/article/6194/�
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невміння оперувати ними. На наш погляд, теоретико-методична підготовка майбутнього 
вчителя початкової школи до педагогічної взаємодії з батьками має будуватися таким чином, 
щоб студенти опановували основи педагогічної теорії у процесі спеціально організованої 
діяльності шляхом застосування дослідницьких методів під час розв’язування педагогічних 
задач і ситуацій. Така структура навчального процесу формує евристичний стиль мислення 
студентів, створює необхідне підґрунтя подальшого творчого виконання ними своїх 
педагогічних функцій, спонукає до самостійного дослідження певних педагогічних явищ. 

При визначенні сутності терміну «педагогічна задача» звернемося до сучасних 
психолого-педагогічних досліджень. Так, О.Леонтьєв, О.Тихомиров  розглядають задачу як 
мету, яка повинна бути досягнута в існуючих ситуаціях [6, c. 284]. Як результат 
усвідомлення суб'єктом діяльності мети діяльності, умов діяльності і проблеми  діяльності 
(проблеми задачі, вимоги задачі) педагогічну задачу визначають Л.Спірін, Н.Кузьміна, 
розкриваючи сутність педагогічної задачі, відзначають, що вона виникає щоразу, коли 
потрібно перевести виховання з одного стану в інший [11; 4].  

Отже, педагогічна задача виникає тоді, коли можливе не одне рішення і потрібно 
знайти кращий спосіб досягнення бажаного результату.  

Г.Балл пропонує такий підхід: «Задача в самому загальному вигляді − це система, 
обов’язковими компонентами якої є: а) предмет задачі; б) модель необхідного стану 
предмету задачі» [1].  

І.Трубавіна вважає педагогічну задачу формою реалізації педагогічної ситуації. 
Традиційними структурними компонентами педагогічної задачі за процесом розв’язання 
виступають  умова, запитання, розв’язання і відповідь. 

Л.Спірін також вказує на дві сторони педагогічної задачі: відомий і невідомий зміст, 
тобто умова і запитання [11, c. 15].  

Встановлюючи зв'язки між поняттями «педагогічна ситуація» і «педагогічна задача», 
пріоритетними вважаємо позиції Ю. Кулюткіна, Л. Фрідмана [5]. Як відзначають вчені, варто 
розрізняти проблемну педагогічну ситуацію і задачу. У структурному відношенні вони 
однакові, проте компонентами проблемної ситуації є реальний об'єкт і реальний суб'єкт дій, а 
компонентами задачі є знакові форми, в яких відображаються і моделюються компоненти 
проблемної ситуації. При цьому в педагогічній задачі відображаються лише деякі сторони 
всієї  проблемної ситуації.  

Поняття «педагогічна ситуація» визначається у науковій літературі по-різному. 
С. Головін визначає педагогічну ситуацію як систему зовнішніх до суб’єктів умов, що 
спонукають його до активності. До елементів ситуації науковець відносить і стан самого 
суб’єкту в попередній момент часу, якщо він обумовлює наступну поведінку. 

Л. Спірін визначає педагогічну ситуацію як об’єктивний стан конкретної педагогічної системи 
за певний проміжок часу [11]. Під педагогічною системою розуміють об’єднання людей, спеціально 
створене для здійснення цілей виховання. 

Н. Гузій визначає педагогічну ситуацію як педагогічну реальність у всій сукупності умов 
та факторів. Характерною ознакою педагогічної ситуації виступає наявність суперечностей між 
педагогічною метою та можливостями її досягнення. На думку Н. Гузій [3, c. 121], «поле» 
педагогічних ситуацій є необмеженим, вони можуть бути різноманітними: узгодженими та 
конфліктними, епізодичними та довготривалими, типовими, стандартними та нетиповими, 
оригінальними, прогнозованими та непередбаченими, залежними та незалежними від вчителя. 
Загальна ж кількість неочікуваних педагогічних ситуацій в педагогічній праці є досить значною. 
Кожна педагогічна ситуація не може розглядатися автономно, без зв’язку із загальною системою 
роботи вчителя, цілісним навчально-виховним процесом, іншими ситуаціями. Будь яка з них має 
власну як передісторію, так і подальший розвиток, вона пов’язана із низкою подій, що 
передували даній педагогічний ситуації та впливають на подальші педагогічні плани і 
результати роботи, на соціально-психологічний клімат у колективі та міжособистісні відносини. 

Розрізняють ситуації заплановані й несподівані, у тому числі малопередбачувані; 
спокійній конфліктні, а також поняття «виховна ситуація». Аналіз психолого-педагогічної 
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літератури свідчить про неоднозначність підходів до класифікації виховних ситуацій.  
3.Васильєва розглядає їх за видами діяльності – навчальні, трудові, розважальні тощо; 

за наявністю (чи відсутністю) альтернативи у виборі справи, позиції, кола спілкування – 
колізійні і не колізійні; за способом виявлення спрямованості особистості – вербальні, 
практичні, природні, лабораторні. А.Лутошкін класифікує їх як ситуації сукупності 
переживань, змагальні, успіху-невдачі, привабливості, новизни, раптовості, несподіваності. 
О.Богданова, Т.Коннікова, Л.Новікова, В.Петрова та інші виділяють ситуації спеціально 
організовані та природні. Під час формування колективних відносин можна використовувати 
природні (ненавмисні) і штучні (навмисні) ситуації.  

І.Бех розглядає виховні ситуації, які створюються у рамках особистісно 
зорієнтованого виховання і мають забезпечити розвиток такого рівня свідомості, який би 
спонукав дитину до самопізнання і самоактивності з тим, щоб вона могла стати творцем 
власного духовно багатого життя. У цьому зв’язку І.Бех зазначає: «...треба культивувати такі 
ситуації, в яких стосунки з дітьми будуються на врахуванні їх гідності і права бути 
особистістю. Перше безперечне право дитини – висловлювати свої думки, впливати на наші 
судження про неї» [2, c. 137]. У міждисциплінарному контексті це питання розглядає 
Л.В.Петько [9; 12]. Наголосимо, що у педагогічних ситуаціях виникають педагогічні задачі. 
Складовими  педагогічної ситуації є задача, учасники, умови, етапи її розв’язання. 

Постановку педагогічної задачі можна розглядати як моделювання проблемної 
ситуації, а саму задачу – як знакову її модель. З функціональної точки зору А.Орлов виділяє 
не просто педагогічну задачу, а навчально-педагогічну задачу. На його думку, «це проблемна 
ситуація, створена, в ході аудиторної та позааудиторної роботи. У процесі її вирішення учень 
навчається погоджувати свої дії, а вчитель вчиться визначити оптимальні шляхи навчання і 
виховання особистості учня або колективу школярів. Мета навчально-педагогічної задачі – 
зміна позиції самого суб'єкта, тобто майбутнього вчителя, озброєння його певними 
способами розумових і практичних дій» [8, с. 63].  Таким чином, проблема сутності 
педагогічної задачі дослідниками осмислюється як усвідомлення суб’єктом розв’язання 
протиріччя між відомою метою задачі і невідомими шляхами її досягнення, тобто 
відсутністю необхідного результату інформації для досягнення даної мети. 

Отже, ми можемо зробити висновок, що педагогічна задача – це результат 
усвідомлення суб’єктом виховання в педагогічній ситуації необхідності розробки системи 
професійних дій і прийняття їх до виконання. Усвідомлення педагогічної задачі відбувається 
за допомогою аналізу конкретних умов, що виникли у відповідній ситуації. Аналіз 
педагогічної ситуації сприяє виявленню проблеми, що її породила, адже будь-яка 
педагогічна ситуація по суті є проблемною. Розв’язання  педагогічної задачі це процес 
здійснення вибору з декількох альтернатив, на основі вихідної інформації в умовах 
невизначеності, що дозволяє знайти ефективний шлях трансформації власних умінь в вміння 
учнів, і, таким чином, перевести предмет задачі з вихідного стану в необхідне [7]. 

Разом з тим, уточнення сутності поняття «педагогічна задача» не дозволяє в достатній 
мірі розкрити специфіку системи педагогічних задач як засобу формування професійних 
умінь  майбутніх вчителів початкових класів. У зв'язку з цим, звернемося до класифікації 
педагогічних задач. 

Різноманітний досвід класифікації навчальних задач представлено в роботах Г. Балла, 
Д. Богоявленського, Ю. Кулюткіна, І. Лернера, М. Махмутова. 

Найбільш повний опис педагогічних задач, а також їх класифікація представлені в 
дослідженнях Г. Балла [1]. У його підході виділено близько тридцяти видів задач, які 
співвідносяться з такими компонентами, як умова (предмет), запитання (вимога), розв’язання та 
відповідь. Конкретна педагогічна задача може бути віднесена одночасно до різних 
класифікаційних груп. Наприклад, педагогічна задача може бути класифікована як теоретична, 
творча, пізнавальна.  

Педагогічні задачі Г. Балом були розділені на дидактичні та виховні. При цьому 
кожен вид включає навчальні, критеріальні, пізнавальні, комунікативні задачі. Суттєвою 
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характеристикою педагогічної задачі є її трудність. В. Соколов виділив три типи 
педагогічних задач: задачі, виконання яких полягає в стереотипному відтворенні завчених 
дій; задачі, виконання яких вимагає деякої координації завчених дій в умовах, що змінилися; 
задачі, виконання яких вимагає пошуку нових, ще невідомих способів дій [1].  

Визначення видів педагогічних задач у контексті нашого дослідження заслуговує 
особливої уваги. У психолого-педагогічній літературі представлені дослідження, пов'язані з 
проблемою розробки та використання педагогічних задач у професійній підготовці вчителя 
(А. Деркач, Г. Фрумкін).  

Л.Спірін класифікує педагогічні ситуації та задачі відповідно до дидактичної мети й 
поділяє їх [11]: 1) за місцем виникнення (ситуації в школі, у родині); 2) за суттю педагогічного 
процесу (ситуації дидактичні, виховні й навчально-виховні); 3) за взаємодіючими у ситуаціях 
суб’єктами і об’єктами виховання («вчитель-клас», «батьки-діти», «особистість у процесі 
виховання»); 4) за закладеними у ситуації перспективами (стратегічними, тактичними, 
оперативними); 5) за можливостями постановки різноманітних видів задач професійно-
педагогічного навчання (для накопичення інформації, для розвитку творчого мислення і 
теоретичних знань, для розвитку педагогічних організаторсько-управлінських якостей у 
майбутніх учителів). 

Як відмічає Л. Спірін, вчителями вирішуються задачі стратегічні, тактичні  і оперативні. 
Мета стратегічних задач – досягнення деякого педагогічного ідеалу. Для цього потрібен 
тривалий час. Мета тактичних задач – формування якостей і станів у вихованців. Мета 
оперативних задач –це елементи розв’язання тактичних задач. Вони відрізняються тим, що їх 
мета здійснюється негайно після виникнення [11]. 

Розв’язання педагогічних задач та ситуацій є необхідним елементом професійної 
підготовки майбутніх вчителів початкової школи. Педагогічні задачі застосовуються в 
різноманітних формах навчального процесу під час підготовки майбутніх вчителів. 
Педагогічні задачі можуть використовуватися на лекціях, семінарських, практичних 
заняттях. Майбутній вчитель початкової школи має навчитись формулювати педагогічні 
задачі, аналізувати та знаходити правильне розв’язання педагогічної задачі. Діяльність у 
вирішенні педагогічних задач має такі основні професійно-педагогічні завдання [10, c. 86]: 1) 
формування громадянської спрямованості майбутнього вчителя початкової школи, його 
моральних якостей. Система задач повинна бути сформована таким чином, щоб у процесі їх 
вирішення актуалізувалися і формувалися світогляд майбутнього вчителя, його громадянські 
якості, активна життєва позиція, професійні інтереси, схильності, педагогічно значущі 
особисті якості. 2). Формування творчого мислення. Вирішення  педагогічних задач повинне 
забезпечити набуття професійних знань, їх систематизацію й актуалізацію на практиці. 
Навчальні педагогічні задачі – засіб формування творчого мислення. 3). Формування 
педагогічних умінь. У процесі вирішення педагогічних задач майбутні вчителі початкової 
школи мають навчитись самостійно й успішно виконувати фахові дії.  

Наголосимо, що при цьому формуються професійно значущі якості особистості 
майбутнього вчителя, необхідні в його подальшій діяльності, тобто педагогічні уміння. У 
процесі підготовки майбутніх вчителів початкової школи до педагогічної взаємодії з 
батьками, застосовуються різні форми навчання розв’язання педагогічних задач. Як правило, 
задачі добираються у формі опису конфліктної ситуації, де необхідно проаналізувати і 
знайти вирішення проблеми, що у ній є. Функцію задачі може виконувати і тест, на 
запитання якого треба відповідати. Застосовуються і завдання, що вимагають провести 
мікродослідження. Припустима і така форма задачі, як обговорення проблемних питань, що 
містяться у висловлюваннях вчених, учителів. 

Отже, вся професійна робота вчителя є, по суті, безупинним ланцюгом розв’язання 
взаємозалежних педагогічних задач різних типів, класів, рівнів. При цьому, незважаючи на значне їх 
розмаїття, усі нони мають загальну властивість − є задачами. 

 

Література:  



 208

1. Беспалько В.П. О критериях качества подготовки специалиста / В.П. Беспалько // Вестник высшей 
школы. – 1989. –  № 1. – С. 34. 

2. Бех І.Д. Проблема методів виховання в сучасній школі / І.Д. Бех // Педагогіка і психологія. – 1996. – 
№4. – С. 136–141. 

3. Гузій Н.В. Педагогічний професіоналізм: історико-методологічні та теоретичні аспекти / Н.В. Гузій. – 
К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2004. –  243 с. 

4. Кузьмина Н.В. Методы исследования педагогической деятельности / Н.В. Кузьмина, Н.В. Сухарев. – 
Гомель: Изд-во Гомельского гос. ун-та, 1996. – 57 с. 

5. Кулюткин Ю.Н. Творческое мышление в профессиональной деятельности учителя / Ю.Н. Кулюткин // 
Вопросы психологии. – 1986. – № 2. – С. 21–30. 

6. Леонтьев А.Н. Психология общения / А.Н. Леонтьев. – 2-е изд. исп. и доп. – М.: Смысл, 1997. – 365 с. 
7. Матвієнко О.В. Методи конкретних педагогічних ситуацій / О.В. Матвієнко. – К. : Українські пропілеї, 

2001. – 300 с. 
8. Орлов А.А. Профессиональное мышление учителя как ценность / А.А. Орлов // Педагогика. – 1995. – 

№6. – С. 63–68. 
9. Петько Л.В. Виховний потенціал методу ситуаційного аналізу («Case study» method) у формуванні 

професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища в умовах університету / Л.В.Петько // 
Науковий часопис НПУ імені М.Д.Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання : зб. 
наук. пр. ; за ред. академіка В.І.Бондаря. – К. : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – Вип. 27. – 
С. 133–140. URI  http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9455 

10. Програма формування педагогічної культури батьків / За ред. В.Г. Постового. – К. : ДЦССМ, 2003. – 
108 с. 

11. Спирин Л.Ф. Эвристическая программа накопления информации о формировании профессионально 
значимых качеств у будущих учителей / Л.Ф. Спирин. – Кострома, 1989. – 17 с. 

12. Pet’ko Lyudmila. The “Case Study” Method as Means of Formation of a Professionally Oriented Foreign 
Language Teaching Environment in University Conditions [Метод ситуаційного аналізу («case study» 
method) як засіб формування професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища в умовах 
університету]. / Lyudmila Pet’ko // Intellectual Archive. – 2015. – Volume 4. – No. 4 (July). Series 
"Education & Pedagogy". – Toronto : Shiny Word Corp. – PP. 48–65. URI  
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7974 

 

Odainyk S.F. 
Ph.D., Associate Professor 

«Kherson Academy Of Continuing Education» Of Kherson Regional Council  
 

REGIONAL MONITORING PROGRAMM AS A TOOL FOR QUALITY 
MANAGEMENT  IN EDUCATION 

 

Одайник С.Ф. 
кандидат педагогічних наук 

«Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради 
 

РЕГІОНАЛЬНА ПРОГРАМА МОНІТОРИНГУ ЯК ЗАСІБ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ 
ОСВІТИ 

 

The article outlined the essential description of regional monitoring program and peculiarities of its 
implementation in the system of management by quality of general secondary education.  

Keywords: management by quality of education, monitoring, regional monitoring program. 
 

У статті розглянуто сутнісну характеристику регіональної моніторингової програми та особливості 
її застосування у системі управління якістю загальної середньої освіти. 
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Проблема якості освіти на всіх її ступенях розглядається як пріоритетне завдання 
освітньої політики країни, з огляду на те, що від цього залежить успішний розвиток держави 
в умовах глобалізаційних наслідків, коли на перше місце виводиться економічне зростання 
держави в умовах економічної нестабільності.  

З огляду на сказане, моніторингу якості освіти (який виступає механізмом її 
перевірки) приділяють увагу не тільки в  нашій країні, а й за її межами, але цей процес 
вимагає чіткої організації і підготовки, у першу чергу, фахівців, які здатні організовувати і 
забезпечити цей процес. На важливість цього наголошується як українськими, так і 
закордонними фахівцями [2; 8]. 

http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9455�
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Управління якістю загальної середньої освіти є необхідним складником регіонального 
управління освітньою галуззю. Удосконалення та розвиток системи загальної середньої 
освіти в регіоні потребують вичерпного знання про її стан, тобто отримання повної, 
об’єктивної, релевантної, адекватної, точної інформації, що є можливим за умови проведення 
моніторингових досліджень. Моніторинг якості загальної середньої освіти це збирання, 
оцінювання й аналіз її якісних показників на всіх рівнях функціонування, поширення та 
доступу до цієї інформації громадськості, усіх користувачів освітніх послуг, а також 
посилення управлінських дій щодо корекції індикаторів якості освіти. Саме моніторинг 
відображає динаміку змін і дає змогу виокремити перспективи розвитку різних аспектів і 
процесів в освітньому середовищі 1.  

Проте педагогічна практика свідчить, що здебільшого цей інструмент управління 
якістю освіти використовується епізодично, втрачаючи свою ефективність. Одним із шляхів 
розв’язання цієї проблеми є забезпечення системи моніторингових досліджень. 

Теоретичний аспект моніторингу якості загальної середньої освіти на регіональному 
рівні є предметом досліджень Л. Гриневич, Г. Єльникової, Т. Лукіної, В. Лунячек, Л. Петько 
[3; 4; 6; 7; 9], ними визначено умови створення системи моніторингу, закономірності та 
принципи її функціонування, діагностичний інструментарій тощо. Однак актуальним 
залишається питання щодо засобів забезпечення функціонування такої системи, серед яких, 
на нашу думку, найбільш ефективним є регіональна моніторингова програма. Ми не можемо 
пройти осторінь дисертаційного дослідження Лукіної Т.О., яке стало першим комплексним 
дослідженням проблеми державного управління якістю освіти в Україні, розкрило сутність 
державного управління якістю загальної середньої освіти в Україні та його визначальну роль 
у реалізації пріоритетних напрямів державної освітньої політики. Автором визначається 
державне управління якістю ЗСО як складової підсистеми наукової галузі “державне 
управління” з позицій системного підходу та  здійснено концептуальне обґрунтування 
державного управління якістю загальної середньої освіти. Також учена розробила модель 
державного стандарту загальної середньої освіти як складової механізму державного 
управління якістю загальної середньої освіти в Україні, системно подані принципи і функції 
державного управління якістю загальної середньої освіти. Треба наголосити, що 
Т.О.Лукіною було вперше обґрунтовано доцільність виокремлення державного управління 
якістю освіти і якістю загальної середньої освіти в окремий об’єкт наукового дослідження; 
запропоновано структурну модель системи якості загальної середньої освіти, основні 
елементи якої є об’єктами оцінювання; визначено основні принципи й функції державного 
управління якістю загальної середньої освіти [5]. 

Отже, мета статті полягає у розгляді сутнісної характеристики регіональної 
моніторингової програми та особливостях її застосування у системі управління якістю 
загальної середньої освіти.  

Розроблення та впровадження регіональної моніторингової програми забезпечує 
постійне оцінювання результатів і процесу навчання; надає змогу створювати інформаційну 
основу, необхідну для ухвалення виважених управлінських рішень і прогнозування 
подальшого розвитку регіональної освіти; сприяє переосмисленню підходів до управління 
якістю загальної середньої освіти. Тому регіональна моніторингова програма має 
ґрунтуватись на ідеї, що система моніторингу якості загальної середньої освіти як механізм 
контролю й оцінювання стану функціонування та розвитку освітньої системи є обов’язковою 
і невід’ємною складовою державно-громадського управління освітою на всіх рівнях.  

У програмі розкриваються концептуальні підходи до визначення моніторингу якості 
освіти, можливості оцінювання, вимірювання якості освіти та проведення зовнішнього 
незалежного моніторингу.  

Метою запровадження регіональної моніторингової програми є визначення 
перспективних заходів щодо реалізації основних вимог моніторингу якості загальної 
середньої освіти; забезпечення систематичного стандартизованого спостереження за 
процесом цілеспрямованих якісних і кількісних змін у межах освітнього простору області, 
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району, міста; виявлення обдарованої молоді, творчих педагогічних колективів; 
удосконалення педагогічних засобів навчання та виховання учнів, державно-громадського 
управління якістю загальної середньої освіти. 

Цієї мети можна досягти шляхом вирішення наступних завдань: розроблення стратегії 
в системі моніторингових досліджень, напрямів механізму оперативного збирання даних; 
відпрацювання різноманітних моніторингових проектів; вибір моделі дослідження; 
підготовка відповідних рішень та статистичних звітів про результати дослідження. 

Виконання основних завдань програми дає змогу визначати якість навчальних 
досягнень учнів, рівень їх соціалізації; вивчати зв’язок між успішністю учнів і соціальними 
умовами їхнього життя, результатами роботи педагогів, рівнем їхнього соціального захисту, 
моральними установками, запитами, цінностями тощо; оцінювати якість кадрового, 
навчально-методичного, матеріально-технічного, лабораторного забезпечення й оснащення 
навчальних закладів; оцінювати ступінь впливу на навчальний процес державних освітніх 
стандартів, навчальних програм, методичного та технічного обладнання; виявляти фактори, 
що впливають на хід і результати освітніх реформ; аналізувати політику держави у галузі 
забезпечення гарантій доступності освіти та покращення її якості; порівнювати результати 
функціонування закладів освіти з метою визначення найбільш оптимальних шляхів їх 
розвитку. 

Таким чином упровадження регіональної моніторингової програми забезпечує 
одержання об’єктивної оцінки стану діяльності закладів освіти за кожний навчальний рік, що 
сприяє раціональному використанню часу та науковій організації праці педагогів і керівників 
шкіл; удосконаленню форм і методів освітньої діяльності; підвищенню якості та 
оперативності розв’язання планово-економічних, методичних задач; формуванню загального 
інформаційного простору в системі освіти регіону; організації випереджального управління 
якістю загальної середньої освіти. 
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДО 
РОБОТИ З ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ ТА ЇХ СІМ’ЯМИ  

 

Based on the analysis of scientific literature theoretical and methodological foundations of professional training of 
social rehabilitation with servicemen and members of their families and criteria of its performance are presented. 

Key words: professional training, social rehabilitation, military families, professional readiness, efficiancy 
criteria. 

 

На основі аналізу наукової літератури розкрито теоретичні та методичні засади професійної підготовки 
фахівців соціальної реабілітації до роботи з військовослужбовцями та їх сім’ями та обґрунтовано критерії її 
ефективності. 

Ключові слова: професійна підготовка, соціальна реабілітація, сім’ї військовослужбовців, професійна 
готовність, критерії ефективності.   
 

Складність політичних, економічних, суспільних процесів, які відбуваються в 
сучасній Україні зумовила ряд нагальних проблем, що потребують першочергового 
вирішення. Серед них – соціальна реабілітація військовослужбовців та їх сімей. Участь 
військовослужбовців у бойових діях, її наслідки (психологічні, фізичні), вимушене 
переселення сімей та постійне емоційне напруження призводять до перетворення цієї 
категорії населення у одну із соціально найвразливіших [1, с. 4-5]. 

Слід зазначити, що в Україні за останні роки набуто певного досвіду організації 
соціальної роботи з військовослужбовцями та їх сім’ями, що однозначно засвідчує її 
доцільність та ефективність. Проте спеціалісти, на яких покладається виконання завдань 
соціальної реабілітації, часто недостатньо обізнані зі специфікою процесу взаємодії з такою 
категорією населення, що, у свою чергу, не дозволяє забезпечити належний рівень допомоги 
конкретному військовослужбовцю чи його сім’ї.  

На основі аналізу наукової літератури з’ясовано, що стан розробки сучасних проблем 
сімей військовослужбовців, організації та здійснення соціальної роботи з ними у цілому і 
соціальної реабілітації зокрема, не можна вважати задовільним. Відтак, об’єктивною 
необхідністю стала потреба у дослідженні теоретичних й практичних аспектів соціальної 
реабілітації означеної категорії населення, а також професійної підготовки фахівців 
соціальної реабілітації до роботи з означеною категорією населення. 

Виходячи із змісту поняття «соціальна реабілітація» [7, с. 6] й специфіки категорії 
«військовослужбовці та члени їх сімей» [1; 2; 3], вважаємо, що соціальна реабілітація 
військовослужбовців та членів їх сімей – це комплекс державних й суспільних заходів, 
спрямованих на створення та забезпечення умов для соціальної інтеграції 
військовослужбовців і членів їх сімей у суспільство, відновлення їх здатності до самостійної 
суспільної та родинно-побутової діяльності, організація їх позитивно спрямованої 
життєдіяльності, шляхом орієнтації у соціальному середовищі, соціально-побутової 
адаптації, різноманітних видів патронажу та соціального обслуговування.  

Об’єктами соціальної реабілітації є різні категорії військовослужбовців та члени їх 
сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, а також особи, які можуть впливати 
на ці обставини. Суб’єктами соціальної реабілітації означеної категорії осіб є соціальне 
середовище, вагомими складовими якого є соціальне військове середовище, середовище 
проживання та функціонування, соціального обслуговування, відпочинку, навчання, заняття 
творчістю, отримання інформації, а також фахівці соціальної сфери – соціальні працівники, 
соціальні педагоги, реабілітологи, психологи, які володіють відповідними технологіями та 
мають навички практичної роботи з відновлення втрачених або не сформованих навичок 
виконання соціальних функцій, ролей [1; 2; 7]. 
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На основі аналізу наукової літератури та досвіду роботи працівників центрів 
соціальної реабілітації нами визначено наступні два типи процесу соціальної реабілітації: 
перший тип спрямований на повне відновлення потенціалу людських можливостей 
(фізичних, правових, матеріальних, професійних, економічних, політичних, культурних), 
другий тип – на часткове відновлення. При цьому можуть відбуватися: власне соціальна 
реабілітація, соціальна реабілітація як ресоціалізація, соціальна реабілітація як адаптація чи 
реадаптація [3; 7]. 

Визначено, що найбільш розповсюдженими й ефективними на сьогоднішній день 
технологіями, які використовуються в соціальній реабілітації є: психолого-орієнтовані, 
соціально-орієнтовані та комплексні (міждисциплінарні) технології, до яких відносяться і 
власне технології соціальної реабілітації. При цьому розкрито суть технології соціальної 
реабілітації військовослужбовців та членів їх сімей: це стандартний комплекс методично 
спроектованих і описаних та послідовно впроваджених дій і процедур, результатом яких є 
налагодження позитивно спрямованої життєдіяльності сімей військовослужбовців та 
забезпечення їх гармонійної взаємодії з цивільним і військовим соціальним середовищем за 
рахунок адаптації до нього, реалізації та розвитку у ньому. Оскільки кожна технологія 
соціальної реабілітації передбачає відновлення втрачених або не сформованих у процесі 
соціалізації навичок виконання соціальних відносин і ролей, то об’єктивно вона пов’язана з 
технологіями соціальних: діагностики, адаптації, корекції, профілактики, обслуговування, 
експертизи [2, с. 288]. Вважаємо, що технології соціальної реабілітації повинні відповідати 
критеріям технологічності, а саме: системності; керованості; ефективності та 
відтворюваності [2, с. 290]. 

У ході дослідження нами виявлено, що на ефективність соціальної реабілітації 
військовослужбовців та їх сімей впливає ряд внутрішніх (особистісних) та зовнішніх 
факторів, серед яких важливу роль відіграє професійна готовність фахівця соціальної 
реабілітації до роботи з означеною категорією сімей [1, с. 130]. 

Професійна підготовка фахівця соціальної реабілітації є складним, цілеспрямованим 
процесом, що ґрунтується на загальних соціальних, етичних, філософських принципах і 
підходах та спрямовується на формування фахівців, здатних оперативно виконувати 
поставлені перед ними завдання. Процес підготовки фахівця соціальної реабілітації до 
роботи з військовослужбовцями та їх сім’ями повинен ґрунтуватись на загальнопедагогічних 
принципах та підходах і спрямовуватись на формування у студентів знань, умінь й навичок, 
необхідних для попередження можливих та вирішення назрілих проблем означеної категорії 
сімей. Результатом процесу є професійна готовність фахівця соціальної реабілітації до 
роботи з військовослужбовцями та їх сім’ями, яку ми визначаємо як сукупність 
взаємопов’язаних рис (особистісних, професійних, спеціальних), уміння застосовувати їх у 
процесі соціальної реабілітації означеної категорії сімей, досконале володіння теоретичними 
знаннями і практичними навичками, здатність творчо вирішувати проблеми, нести 
відповідальність за наслідки своєї роботи, а також професійне зростання шляхом постійного 
саморозвитку, самовдосконалення та самоосвіти [3; 4]. 

Процес підготовки фахівця соціальної реабілітації включає три тісно пов’язані між 
собою компоненти – особистісний (передбачає наявність професійних якостей, педагогічних 
здібностей та сформованість мотиваційної сфери), теоретичний (об’єднує базові й спеціальні 
знання) та практичний (охоплює загальнопедагогічні та спеціальні (професійно-прикладних) 
уміння й навички). Усі компоненти тісно пов’язані між собою і сприяють: формуванню у 
студентів стійкої професійно-орієнтованої мотивації до оволодіння професійно значимими 
знаннями, уміннями і навичками; організації поглибленої теоретичної підготовки; 
наближенню професійної підготовки фахівців до майбутньої професійної діяльності, шляхом 
використання активних форм та методів навчання, спеціально спрямованих практик та 
волонтерської роботи. Розмаїття форм і методів підготовки дозволяє уникнути 
консерватизму в навчанні та безпосередньо впливає на якість і рівень професіоналізму 
майбутніх фахівців соціальної реабілітації [4; 5; 6].  
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Опираючись на відокремлені нами компоненти готовності фахівця соціальної 
реабілітації до роботи з військовослужбовцями та їх сім’ями, нами обґрунтовано її критерії 
та уточнено показники, а саме: особистісний критерій (включає: прагнення займатись 
улюбленою справою; спрямованість на досягнення позитивного результату роботи; 
сформованість психологічних, морально-етичних та вольових, професійно-операційних 
якостей; здатність організовувати та успішно здійснювати професійну діяльність); знаннєвий 
критерій (охоплює: якість виконання контрольних робіт; загальну успішність; уміння 
працювати з науковою, навчально-методичною, спеціальною літературою та 
документацією); діяльнісний критерій (включає: здатність до професійної діяльності у 
цілому та якість виконання завдань й обов’язків фахівця соціальної реабілітації зокрема) [2; 
4].  

Основними шляхами оптимізації професійної підготовки фахівців соціальної 
реабілітації до роботи з військовослужбовцями та їх сім’ями, на наш погляд, є: налагодження 
взаємодії навчальних закладів із військовими частинами, державними структурами, 
соціальними службами, громадськими і релігійними організаціями; оптимізація змісту 
процесу професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної реабілітації; розробка 
відповідного навчально-методичного забезпечення; обмін досвідом з професійної підготовки 
означеної категорії фахівців [4].  

Таким чином, в сучасній Україні важливим видом соціальної роботи з 
військовослужбовцями та їх сім’ями є соціальна реабілітація. Професійна підготовка 
фахівців соціальної реабілітації є складним багатогранним процесом, що включає 
теоретичну, практичну та особистісну складові. Проведене нами дослідження не вичерпує 
всіх аспектів проблеми професійної підготовки фахівців соціальної реабілітації до роботи з 
військовослужбовцями та їх сім’ями і засвідчує необхідність її подальшої розробки за 
такими перспективними напрямами: дослідження прогресивних технологій навчання, 
здійснення ґрунтовного аналізу зарубіжного досвіду соціальної реабілітації 
військовослужбовців і членів їх сімей, а також підготовки фахівців до цього виду 
професійної діяльності.  
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BRAINSTORMING ТА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО 
ІНШОМОВНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ УНІВЕРСИТЕТУ 

(спеціальності 022 «Дизайн» та 023 «Образотворче мистецтво») 
 

The author describes the formation of professionally oriented foreign language teaching environment in terms 
of university for students 023 «Fine Arts» and 022 «Design» specialties on the example of the fable "The Spider and the 
Fly" by  British writer Mary Howitt  using brainstorming techniques. 

Keywords: professionally oriented foreign language teaching environment, brainstorming, university, a fable 
“The Spider and the Fly” by Mary Howitt, future designers, artists, foreign language, brainstorming. 

 

Автор описує формування професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища в умовах 
університету для студентів-художників та дизайнерів на прикладі байки «Павук і Муха» англійської 
письменниці Мері Ховітт за допомоги брейншторм методу. 

Ключові слова: професійно орієнтоване іншомовне навчальне середовище, університет, байка «Павук і 
Муха», Мері Ховітт, майбутні дизайнери, художники, іноземна мова, брейншторм метод.   

Серед педагогічних технологій, які спрямовані на генерацію  креативної думки 
студентів, творчого вирішення щодо окресленого завдання, стимулювання їх до 
продукування нових, нестандартних ідей, одне з перших місць відводиться мозковому 
штурму (brainstorming), до якого можуть залучатися усі студенти навчальної групи, з різним 
рівнем володіння ІМ. Ця педагогічна технологія може запроваджуватися як індивідуально 
(коли окремий студент сам презентує ідеї), так і в групі студентів.  

Як наголошує М.Ралмі, спираючись на свої дослідження, висказані ідеї одним 
індивідуумом, якісно кращі, ніж ті, що висуваються групою, з таких причин: 1) замість 
генерування власної ідеї, студенти приділяють увагу до ідей інших членів групи, 2) можуть 
забути свою ідею, поки чекаютьсвоєї черги, 3) деякі студенти через сором’язливість заблоковані, 
4) індивідуальний мозковий штурм менш напружений, але і не такий привабливий, 5) студент  
відчуває себе творчо свободним з-за того, що його не турбують судження сокурсників. Але, у 
свою чергу, мозковий штурм у групі допомагає розвивати ідеї краще, ширще, глибше завдяки 
багатьма ефективними способами. У групі відбувається творчий підхід усіх її членів до 
розв’язання проблеми, кожен у цьому бере участь і вносить посильний вклад в комплексне 
вирішення проблеми, що сприяє створенню гармонійних стосунків у команді. Але, на що тут 
треба звернути увагу викладачеві, − це не відкинути, «поховати» висунуті нестандарні ідеї [4]. 

Зазначимо, що навчальний процес з вивчення ІМ за професійним спрямуванням в 
умовах університету повинен орієнтуватися на розв’язання поставленої перед студентами 
проблеми, причому у позитивній міжособистісній взаємодії між його учасниками (викладач-
студент, викладач-студенти, студент-студент, студенти-студент, студенти-студенти), що, у 
свою чергу, сприяє формуванню професійно орієнтованого іншомовного навчального 
середовища (ПОІНС). Деякі аспекти сказаного вище, висвітлено нами у низці публікацій [1; 
3], тому зупинимося на розгляді методу мозкового штурму у процесі формування ПОІНС в 
умовах університету. 

Зважаючи на різноплановість модифікацій brainstorming, пропонуємо деякі з них, які 
ми використовували для формування ПОІНС для майбутніх дизайнерів та художників в 
умовах університету, серед яких нашу увагу привернули описані методики американським 
дизайнером Девідом Шервіном  
для дизайнерів і художників [2, c. 14−17]. 
 Розглянемо деякі з них. У якості передтекстової вправи (студенти ще не ознайомлені з 
текстом байки М.Ховітт «The Spider and the Fly»), тобто на мотиваційному етапі практичного 
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заняття з ІМ, пропонуємо використовувати метод «Додайте слово (Desiner Mad Libs)». Є така 
гра, де учасники, не бачуть оригінального тексту,  але повинні заповнити пропуски словами, 
що прийшли їм на розум, у результаті чого виходить досить цікаве. Скористайтеся 
принципом цієї гри, щоб знайти концепцію проекту. Початок може виглядати так: «My (Мій 
Павук чи Муха) _______ is like (схожий на) _____, because (тому що) _______». У пропуски 
треба вставляти різні слова і далі дивимося, що виходить. Можна звернутися до інших 
студентів з проханням заповнити пропуски, щоб їхні ідеї дали повштовх для інших. 
 Метод «Списки слів» − один із варіантів «Асоціативної карти», але більш 
систематизований і сприяє швидким результатам. Отже, його технологія така. 
1. Аркуш паперу треба поділити на три стовпці. Написати у першому якомога більше понять 
і термінів, що стосуються проекту. 
2. Виберіть одну цікаву ідею з першого стовпчика і напишіть кілька слів, які відносяться до 
цієї ідеї у другому стовпчику. 
3. У третьому стовпчику напишіть антоніми до слів із першого стовпчика. 
4. Якщо одна ідея простежується у всіх трьох стовпчиках, об'єднайте і обведіть ці слова. 
Потім з того, що ви об'єднали, виокреміть, на вашу думку, перспективні ідеї. 

Наступний метод «Асоціативні картинки» − це також один із видів методу 
«Асоціативна карта», де використовуються картинки: 
1. Треба надрукувати фотографії або ілюстрації, які мають відношення до проекту. Це 
можуть бути матеріали з пошукових систем, з видань і журналів по дизайну, книги з 
мистецтва, веб- сайти та ін.  
2. Розкладіть ваші картинки за групами, щоб вони як би «розмовляли» одна з одною, потім 
напишіть навколо цих груп слова, які передають суть цих картинок. 
3. На підставі отриманого сформулюйте ймовірні напрямки проекту. 

Так, і ... (Yes, And…) − розглядаємо цей метод мозкового штурму під час  
вивчення вірша «The Spider and the Fly»  Мері Ховіт для уявлення студентами  образів 
головних персонажів байки для підготовки ними власних ілюстрацій. 

Перед членами групи ставиться завдання: перший, хто пропонує бачення образу, 
наприклад, Мухи, ділиться своєю думкою з іншими. Потім ця ідея розвивається по колу: 
кожний студент вислуховує, не коментуючи, думку попереднього сокурсника і говорить: 
«Так, і ...», додаючи щось своє. Все, що висловлюється записується одним студентом у 
зошиті і на диктофон мобільного телефону. Суть цього методу – у трансформації початкової 
ідеї автора шляхом доповнення її думками всіх учасників, а потім повернення до автора – і 
що з цього  вийшло. 
  

Рис. 1. Метод мозкового штурму «Булька без слів (Blank Bubbles)» 
 

У колі окресленого заслуговує на увагу «Булька без слів (Blank Bubbles)» (рис. 1). 
Студенти роблять малюнки (комікси), на яких їхні однокурсники займаються своїми 
справами, спочатку бульбашки над ними повинні бути порожніми. Потім треба їх заповнити 
діалогами на ІМ про що вам повідомляє кожен персонаж. 

Після опрацювання тексту байки англійської письменниці Мері Ховітт «Павук і 
Муха», використовуємо зі студентам  метод мозкового штурму «Булька без слів (Blank 
Bubbles)» таким чином: до дошки за бажанням виходять студенти і роблять ескізи, коли інші 
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малюють у своїх зошитах. Виконання цього виду викликає пожвавлення серед студентів 
(сміх, гумор), створюється невимушена обстановка (яку треба підтримувати викладачеві), що 
сприяє продуктивному мисленню майбутніх художників і дизайнерів (рис. 2). 
  

 
Рис. 2. Метод мозкового штурму «Булька без слів (Blank Bubbles)» для 

опрацювання тексту вірша «The Spider and The Fly» 
 

Також для студентів пропонуємо такий приклад методу мозкового штурму, який 
виконується у чітко окреслений час: Зробіть розкадрування з 10−12 малюнків книги для 
дітей 3−7 років. Роботу пропонуємо організувати таким чином: 

1. За перші 10 хв. мозкового штурму придумайте загальний сюжет книги. Запишіть 
його одним реченням. 

2. Протягом наступних 10 хв. зробіть ескізи ілюстрацій і опишіть, як буде розвиватися 
ваша казка на 20 або 24 сторінках книжки. (Тільки одне речення – сюжет сторінки).  

Час, що залишився, використовується на доопрацювання розкадрування та  
визначення моралі історії [2, с. 65]. У якості домашньої самостійної роботи перед студентами 
ставиться завдання продумати як зробити справжню книгу, дописати текст казки (історії, 
оповідання) на іноземній мові і виконати ілюстрації до неї. На особливу увагу заслуговує 
метод «What is in the box?» [2, c. 56-57]. Покладіть у коробку сім предметів. Студент обирає 
один із них, викладач включає секундомір і за хвилину треба придумати рекламний слоган 
на ІМ для цього предмету. Теж саме виконується із іншими предметами. Потім студенти 
обирають самий нестандартний слоган, який був запропонований під час такого 
прискореного мозкового штурму, потім проектується ними рекламний щит (плакат, афіша, 
для онлайн-реклами і т. н.). Заголовок повинен бути якомога більш виразним. Наведемо 
приклади таких слоганів, ле, зазначимо, що викладач повинен підготувати низку слоганів 
cтосовно тих предметів, які будуть заховані у коробці, з метою підказки та стимулювання 
студентів: 

Dog – “I Saw Dog and I Thought of You”, «This dog know how to sit», “Great Dog. Great 
Times”, “Dog – Australian for Beer”, “Leave the Dog to Us”, “It’s a Dog Adventure”. 

Cat − “It’s Cat Time!”, “Get busy with the Cat!, “Mild Green Cat Luiqid”. “Recommended 
by Dr. Cat”. 

Pen − “Made in Scotland From Pen”, “Race for the Pen”, “Gotta Lotta Pen”, “Bring Out 
The Pen”. 

Doll − “Gotta Lotta Doll”, “Doll Saves Your Soul”, “I’m Lovin’ Doll”. 
Car – “The Better Way to Start the Car”, “Designed for Car”, “Easy, Breezy, Beautiful 

Car”, “More Then  Just a Car!”, “New Thinking. New Car!” 
Watch – “Welcome To Watch country”, “Better Living Through Watch”, “Where’s the 

Watch?”,  “It’s Not TV. It’s Watch”, “It Must Be Watch”. 
University – “Today’s University, Since 1903”, “The Best Part of Waking Up is University in 

Your Cup”, “Don’t Forget The University, Mum”, “Any Time, Any Place, University”, “Come Fly The 
Friendly University”, “Have a University And Smile”, «Stop. Go. University”, “Get The Door – It’s 
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University”, “You Need a University” [5]. Для рекламного шита було вибрано слоган «This dog know 
how to sit» (Цей песик знає як сидіти) – для реклами іграшкового песика та магазину іграшок. 

Інша модифікація brainstorming − «Назва бренду». Напишіть іноземною мовою три 
прикметника. Візьміть перший склад від першого, додайте до нього другий від другого, третій від 
третього і складіть неологізм. Це − нова назва бренду замовника. Марк Нотерман вибрав 
прикметники synchron («синхронна»), effortless («не вимагає зусиль»), fantastic («фантастична») і 
склав із складів неологізм Syncortic для ручки, яка може писати на будь-якій поверхні. Тут у 
пошуках бренду для уявного замовники студенти можуть практикуватися досхочу і, що 
характерно, коли сокурсник пише прикметники на дошці і презентує утворений неологізм, 
членами навчальної групи це сприймається з великою зацікавленістю, увагою і повагою до 
дизайнера-початківця  

Сюди можна віднести і brainstorming «Оформлення обкладинки»: треба написати три 
слова на ІМ: назву тварини, якесь місце на земній кулі та назву некомерційної організації 
(про яку чули або знаєте). Треба оформити обкладинку річного звіту цієї фірми. Текст і 
зображення повинні мати відношення до тварини і обраного місця [2, c. 58−60].  Ця вправа 
нам імпонує тим, що містить в собі широкий лінгвосоціокультурологічний діапазон, знання 
та орієнтацію в якому повинні продемонструвати студенти. 
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МУЛЬТИПЛАТФОРМЕННАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
ТЕСТИРОВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

 

The article presents a multi-platform, scalable Secure Information Testing System. We describe the basic 
requirements for functional content of such an information system. The basic requirements for the tests. The developed 
software package for evaluation of students' knowledge and the results of its implementation in higher education. 

Keywords: test, test system, information technology, server, database. 
 

В работе представлена масштабируемая мультиплатформенная защищенная информационная 
система тестирования знаний. Описаны базовые требования к функциональному наполнению такой 
информационной системы. Определены основные требования, предъявляемые к тестам. Представлен 
разработанный комплекс программ для оценки знаний студентов и результаты его внедрения в высшем 
учебном заведении. 

Ключевые слова: тест, система тестирования, информационные технологии, сервер, база данных. 
 

Активная интеграция постсоветских республик в европейское сообщество в 
настоящее время ставит перед высшей школой новые задачи. Актуальность тестирования 
знаний студентов (ТЗС) определяется тем, что традиционные методы и формы обучения 
сегодня уже не могут полностью удовлетворить потребность в услугах обучения для всех 
категорий населения. Существует потребность в массовой подготовке и переподготовке 
кадров. Наблюдается нехватка квалифицированных инженеров, менеджеров, а также общая 
компьютерная неграмотность персонала различных сфер деятельности. В плане привлечения 
этих молодых людей в процесс получения профессиональных знаний перед дистанционным 
обучением (ДО) открываются широкие возможности. 

Под ТЗС в рамках данной работы имеется в виду получение образовательных услуг 
без участия преподавателя, с помощью современных информационно-образовательных 
технологий и систем телекоммуникации. Без сомнения, ТЗС, как составляющая системы ДО, 
является развитием заочного обучения, но имеет ряд существенных отличий по сравнению с 
последним: заочное обучение предполагает получение какой-либо конкретной 
специальности с вполне определенным учебным планом. ТЗС более демократично. Студент 
может выбрать какой-то один курс или систему курсов, не связывая это с получением 
конкретной специальности и в своей основе предполагает использование компьютерных и 
телекоммуникационных технологий. 

Целью исследования является совершенствование принципов построения систем ТЗС, 
а также создание комплекса программно-аппаратных средств, позволяющее организовать 
процесс тестирования как для дневной формы обучения, так и в рамках системы ДО вуза. 

Потребность в специалистах в стране, и за рубежом во многом будет определяться 
участием учебных заведений в Болонском процессе, которому свойственна максимальная 
формализация учебного процесса. Это обстоятельство предполагает следующие 
преимущества: 

1. Возможность внедрения информационных технологий в учебный процесс (от 
электронного тестирования к электронному документообороту). 

2. Возможность автоматизированной комплексной оценки качества работы 
преподавателя с каждого аспекта пройденного материала семестра. 

3. Возможность контроля корректности каждого из вопросов в электронном тесте по 
выборке ответов. 

4. Сокращение времени на все виды анализа учебного процесса. 
Выделяют пять общих требований к тестам: валидность, определенность, простота, 

однозначность, надежность [1].  
Реализация в системах тестирования описанных указанных требований к тестам не 

означает того, что созданный комплекс будет отвечать всем требованиям преподавателя и 
студента. Что касается проверки качества знаний, неформальный характер процесса 
оценивания знаний требует применения преподавателем компьютерных тестов, которые 
трудно поддаются обработке; необходима активная обратная связь, которая помогает 
оценить правильность усвоения материала; должна быть четко выражена определенность и 
результативность [2]. Именно неформальность знаний и процесса проверки знаний, породила 
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массу проблем в области компьютерного тестирования, таких как необъективность 
оценивания, трудность понимания студентами подготовленных вопросов и т.п. 

Для достижения поставленной цели был разработан и внедрен комплекс программ для 
оценки знаний студентов для off-line и on-line режимов [3]. Данная система представляет 
практическую ценность и может быть использована отдельно в процессе обучения 
различным дисциплинам. Ключевыми отличиями от многих подобных программ является 
высокая защищенность, мультиплатформенность и масштабируемость разработанного 
решения. Эти качества достигнуты за счет реализации комплекса в виде HTTP-сервера с 
элементами искуственного интеллекта в модуле анализа данных. 

Рабочее место преподавателя содержит следующие инструменты: модуль 
аутентификации; модуль создания и редактирования тестов; модуль управления доступа к 
тестам и выбора режима работы теста; модуль статистического контроля; модуль 
интеллектуального анализа характеристик каждого из вопросов теста и всего теста в целом. 

Функциональное наполнение информационной системы тестирования подразумевает 
наличие целого ряда ключевых особенностей [4], по которым требовалась разработка новой 
информационной. Рассмотрим эти особенности более подробно. 

Масштабируемость. Во многих случаях существует необходимость расширения 
сферы охвата системы тестирования. Обычно программный комплекс разрабатывается 
сначала в рамках подразделения (кафедры), затем его функции расширяются на уровень 
факультета, всего учебного заведения и наконец выходят за его рамки: когда система 
становится доступной через Интернет, появляется возможность использования тестовой 
системы другими учебными заведениями. Для достижения такой масштабируемости 
необходимо предусмотреть заранее подобное развитие событий. 

Существует два аспекта: технический и организационный. Поскольку система 
тестирования знаний выполнена в виде HTTP-сервера, то расширение полосы пропускания 
достигается классическими в данных случаях средствами: перенос системы на более 
производительный сервер, оптимизация баз данных и наконец, кластеризация сервера. 
Организационный аспект предполагает собой возможность введения новых подразделений 
без изменения программного наполнения системы. Причем введение этих подразделений 
возможно, как в количественном (набор кафедр и групп студентов произвольно 
расширяется), так и в иерархическом смыслах (возможно добавление иерархических уровней 
факультетов, институтов, университетов с произвольной подчиненности). С другой стороны, 
для широкой масштабируемости системы в организационном смысле нужна автоматизация 
обучения персонала (преподавателей), которые будут использовать это программное 
обеспечение.  

Гибкость. В настоящее время система использует классический базовый набор 
тестов, а именно: задачи альтернативных ответов; задания множественного выбора;  задания 
на восстановление соответствия;  задания на установление правильной последовательности. 
Каждый из этих тестов может иметь свой уровень сложности и соответствующую 
дифференциацию в баллах. 

Адаптивность. Группа преподавателей подразделения сначала имеет низкий уровень 
доступа, что дает право на изучение только одной дисциплины «Система тестирования 
знаний». По мере получения баллов преподаватель получает доступ к уже изученным 
модулям, а также получает доступ к следующим тестам дисциплины «Система тестирования 
знаний» для изучения более сложных модулей. Этот подход полностью автоматизирует 
процесс подготовки и переподготовки персонала. 

Простота управления. Обеспечение интуитивно-понятного и максимально простого 
управления системой тестирования является ключевым моментом успешного внедрения 
системы в эксплуатацию. Наиболее ответственным и трудоемким процессом является 
непосредственно подготовка самих тестов. Кроме классических методов создания тестов с 
поочередным добавлением вопросов и ответов был разработан специальный язык разметки 
тестов. Этот подход позволил избежать загромождения системы тестирования различными 
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командами создания вопросов, ответов и др. Тест сохранен не только на сервере, но и в 
интуитивно понятном и удобном для преподавателя месте – в облачных сервисах типа 
Dropbox, GDrive и т.д. Аналогичный подход используется и при создании групп студентов. 
Рассмотренный механизм доказал свою гибкость, простоту и перспективность в течение 
нескольких лет эксплуатации системы в высших учебных заведениях. 

Контроль валидности. По всем ответам на вопросы система собирает обширную 
статистику, что позволяет контролировать работу преподавателей. Определение валидности 
автоматизировано и базируется на нейросетевом  анализе ответов. Наличие у определенного 
преподавателя большого количества невалидных вопросов позволяет выявить проблемы в 
преподавании той или иной дисциплины. 

Технический аспект. Система реализована на сервере Tomcat в облаке OpenShift и 
представляет собой комплекс на базе стека технологий JEE. Сохранение данных 
выполняется в базах данных сервера (MySQL). Как уже было отмечено выше, для изменения 
структуры и функций системы в рамках всего высшего учебного заведения достаточно 
изменить только программное обеспечение на одном сервере. 

Выводы и перспективы. В проведенном исследовании раскрыто понятие ТЗС и 
проблемы его организации. Результаты исследования могут быть использованы в процессе 
создания узла дистанционного обучения в высших учебных заведениях. Предложенная 
система активно используется в течение четырех лет. Система доказала высокую 
эффективность применения современных информационных технологий в образовании и 
готова к распространению. 
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The article deals with the basic regularities of the process of formation of skills to solve typical tasks of 
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relation to all groups of skills which will be used by specialists in various situations of their own. The relationship of 
these components and skills in solving problems of professional content will make it possible to increase the level of 
formation of professional competence of teachers as generalized and complex field of functional ability to adapt to the 
fast changes and challenges of professional pedagogical environment of modern elementary school. 
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У статті розкриваються основні закономірності перебігу процесу формування умінь розв’язувати 
типові задачі професійної діяльності у процесі навчально-професійної діяльності, що виступають 
системотвірними по відношенню до усіх груп умінь фахівця, які ним використовуватимуться у різноманітних 
ситуаціях власної виробничої діяльності. Взаємозв’язок і взаємовплив компонентів названих умінь під час 
розв’язання задач професійного змісту дасть можливість підвищити рівень сформованості професійної 
компетентності вчителя як складної генералізованої і поліфункціональної здатності адаптуватися у 
швидкоплинних змінах і викликах професійно – педагогічного середовища сучасної початкової школи.    

Ключові слова: професійна компетентність, уміння розв’язувати типові задачі професійної 
діяльності, компоненти діяльності, виробничі функції фахівця, закономірності процесу формування.             

На сучасному етапі розбудови системи вищої освіти в Україні  одним із нагальних 
питань постає підвищення практично-професійного рівня випускників ВНЗ. Перехід на 
ступеневу систему підготовки фахівця в галузі початкової освіти потребує суттєвих змін у 
змістовому і технологічному забезпеченні її окремих складових. Вони зумовлені сучасними 
вимогами ринку праці, зміною соціального замовлення на рівень готовності випускника до 
виконання основних виробничих функцій та потребою особистості у самореалізації через 
професійну діяльність. 

Нові підходи до перебудови вищої освіти взагалі і підготовки конкурентоспроможних 
вчителів початкової школи зокрема, обумовлені загальними тенденціями підвищення якості 
української освіти в контексті сучасних цивілізаційних змін. На думку В. Кременя, 
основними цивілізаційними викликами, що зумовлюють ці зміни є невпинна глобалізація, 
змінність у будь-якій сфері діяльності, демократизація та гуманізація як чинники підвищення 
вимог до особистісної компетентності та самодостатності людини [4]. 

Середовище, в яке попадає випускник вищого навчального закладу, вимагає його 
включення у нову систему стосунків між учасниками навчально-виховного процесу не лише 
за часово-просторовими ознаками, а й за ознаками енерго-інформаційної складової 
соціально-професійного контінуму. З урахуванням того, що інтелектуальний капітал задає 
динаміку і характер розвитку технологій вироблення освітньої продукції та послуг на 
освітніх ринках, актуальним стає питання готовності випускника до самоорганізації у 
швидкоплинних умовах професійної діяльності [7; 5]. 

Сучасні тенденції розбудови професійної освіти характеризують синергетичний ефект 
нелінійного розвитку суспільних змін і замовлень на якість підготовки професіонала із 
заданими особистісними та фаховими компетентностями, що відповідають вимогам часу. 

Методологічні зміни у педагогічній науці, перехід вищих навчальних закладів на 
кредитно – модульну організацію навчального процесу, вимоги компетентнісного підходу до 
реалізації завдань фахової підготовки майбутніх вчителів початкової школи створили підґрунтя 
для розширення поля дослідницьких робіт, зокрема, у галузі професійної освіти. Значний доробок 
психологів і педагогів, управлінців і практиків висвітлив окремі невідповідності між потребами 
шкільної початкової освіти і можливостями студентів – випускників реалізовувати у професійній 
діяльності цілий комплекс  виробничих функцій. 

Аналіз доробку дослідників у галузі інноваційних змін системи освіти загалом та 
професійної підготовки зокрема (Алексєєнко Т., Алексюк А., Бібік Н., Біда О., Бондар В., 
Зимня І., Кекух Л., Коваль Л., Комар О., Пєхота О., Савченко О., Селевко Г., Сисоєва С., 
Титаренко І., Хуторський А., Шапошнікова І. та інших) свідчить про поступові і планомірні 
зміни в організації та здійсненні навчального процесу вищих  навчальних закладів України у 
напрямку парадигмальних змін змістово-процесуального забезпечення 
конкурентоспроможного фахівця на ринку праці. Разом з тим відмічається значне 
розходження у програмі входження української вищої освіти до загальноєвропейського 
освітнього простору і реальній здатності молодих фахівців забезпечити реалізацію набутих 
компетенцій на рівні сприйняття й творення змін, осягнення  потреби в інноваціях та їх 
продукування [1; 3; 6; 8].  

Компетентнісний підхід у системі підготовки майбутнього учителя вимагає зміщення 
акцентів із засвоєння визначених державними стандартами знань, умінь і навичок на 
формування здатності практично діяти, приймати рішення, застосовувати ефективні 
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педагогічні технології у ситуаціях професійної діяльності й активної життєвої позиції в усіх 
сферах суспільного життя, а також навичок неперервної самоосвіти та рефлексії. Критерієм 
якості фахової підготовки виступає професійна компетентність вчителя, яка найбільш повно 
відображає весь спектр вимог, які висуваються суспільством і державою до фахівця XXI 
століття.  

Мета статті полягає у дослідженні сутності перебігу процесу формування умінь 
розв’язувати типові задачі виробничої діяльності як складової професійної компетентності 
майбутнього вчителя початкової школи. 

У структурі освітньо-професійної програми підготовки фахівця найбільш  
узагальненими  утвореннями  для  перевірки  рівня    готовності    випускників  виступають 
типові задачі діяльності кожної із виробничих функцій.   

Виробнича функція − коло обов’язків, які виконує фахівець у відповідності до 
займаної посади і такі, що визначаються посадовою інструкцією або кваліфікаційною 
характеристикою. В галузевому стандарті вищої школи  визначено сім виробничих функцій 
діяльності вчителя початкових класів: здоров’язберігаюча, освітня, розвивальна, дидактико-
методична, соціально-виховна, цілісно-орієнтаційна та функція професійно-особистісного 
самоудосконалення. На сім виробничих функцій припадає  шістдесят сім типових задач 
діяльності. У свою чергу, уміння розв’язувати такі типові задачі  є основою підготовки 
вчителя до професійної діяльності [2]. 

Типова задача діяльності у її узагальненому вигляді є характерною для більшості 
виробничих або соціальних ситуацій і не містить конкретних даних, а отже, не має 
конкретного рішення. З огляду на це, під час формування умінь її розв’язувати, фахівцеві 
необхідно розуміти і передбачати можливі шляхи її вирішення відповідно до класу задачі 
діяльності: стереотипної, діагностичної чи евристичної та власної здатності виконувати певні дії 
при здійсненні  тієї чи іншої діяльності на основі відповідних знань. У системі підготовки 
фахівця передбачається опанування ними предметно-практичними та знаково-розумовими 
уміннями, які ієрархічно вибудовані у галузевому державному стандарті підготовки 
майбутнього вчителя початкової школи. Змістове насичення кожного уміння, що містить ознаки 
комплексності презентує загальну архітектуру професійної компетентності як узагальненого 
продукту підготовки студентів у бакалавраті [2]. 

Сучасні підходи до системи підготовки фахівців та вимоги до забезпечення якості і 
результативності навчання знаходяться у площині поєднання науково-методологічних 
підходів до змістово-процесуального наповнення освітньо-професійних програм та їх 
реального забезпечення методико-технологічною підтримкою. Численні дослідження у 
галузі реалізації компетентнісного підходу до забезпечення готовності студентів до 
виконання основних виробничих функцій діяльності на первинних посадах відповідно 
отриманої кваліфікації, підтверджують загальні тенденції освітньої політики держави 
загалом і конкретних вищих навчальних закладів зокрема. Побудова навчального процесу за 
кредитно-модульною системою стала невід’ємною складовою вузівського навчання та має 
ще невичерпні резерви стосовно удосконалення змістово-процесуального забезпечення 
навчання студентів з огляду на зміну парадигми оволодіння студентами основ професії і 
набуття ними фахових компетенцій [3; 8]. 

Дослідження останнього десятиліття свідчать про те, що декларовані майже у кожній 
дисертаційній роботі компетентнісний і системний підходи до оволодіння студентами 
фундаментальними, загальнонауковими та фаховими компетенціями і досі не стали 
практикою викладання і особливо навчання. Досліджені можливості використання арсеналу 
інтерактивних засобів, практико-орієнтовані технології викладання професійно-спрямованих 
дисциплін, мультимедійні засоби підтримки, методичний супровід процесу опанування 
студентами комплексними кваліфікаційними вміннями як основою прояву функціональних 
компетенцій достатньою мірою не переосмислені і не впроваджені у вузівську практику. 

Що ж гальмує застосування наукових надбань сьогодення і не дозволяє попри 
створені і описані методологічні засади удосконалення системи підготовки фахівців 
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поліпшити реальний стан готовності випускників оптимально включатися у виробничий 
процес і проявляти власну конкурентоспроможність на сучасному ринку праці? Що і досі 
заважає реалізації державних стандартів підготовки фахівців і не дозволяє повною мірою 
комплексно задіяти потенціал викладачів і студентів задля отримання високоякісних 
результатів спільної праці?  

Як відповідь на ці виклики можна зауважити: що нормативний документ, який 
регламентує систему підготовки бакалавра початкової освіти і покликаний стандартизувати 
її зміст не був достатньою мірою осмислений виконавцями як інструмент побудови загальної 
моделі випускника і не став керівним началом для здійснення методико-технологічної 
підтримки процесу набуття студентами базових і спеціальних компетенцій. Окреслені у 
ньому виробничі функції діяльності та типові задачі у вигляді освітньо-кваліфікаційної 
характеристики залишились значною мірою лише задекларованими. 

Професійна компетентність випускника передбачає структурне поєднання 
інтегрованих комплексних кваліфікаційних умінь, ієрархізоване за рівнем узагальнення 
відповідно до виробничих функцій діяльності. Процес формування як цілісна система, окрім 
морфологічної складової (перелік дисциплін, змістових та діяльнісних модулів освітньо-
професійної програми підготовки) містить структурно-функціональну складову у вигляді 
нормативної і вибіркової частин змісту навчання [1]. 

Як і будь-який процес, що має свою цільову, мотиваційну, змістову, процесуальну, 
контрольно-регулюючу та оцінювально-регулятивну компоненти, етапи досягнення 
результату та його якісні вимірники, формування зумовлююється об’єктивними і 
суб’єктивними чинниками його перебігу. Найбільш впливовими для забезпечення 
фундаментальності професійної компетентності випускника та її відповідності галузевій 
рамці кваліфікацій і профілю програми відповідної спеціальності, на нашу думку, 
виступають: 1) дотримання принципів побудови людиноцентрованої освіти; 2) 
підпорядкування змістово-процесуального збагачення навчання студентів розвитку 
особистісних смислів та власної суб’єктно-ціннісної соціальної позиції; 3) забезпечення 
здатності майбутнього професіонала будувати індивідуальні стратегії навчання і розвитку 
себе як інноваційної особистості, конкурентної на ринку праці; 4) забезпечення управління 
якістю підготовки майбутнього професіонала на рівні проектування, моделювання, 
конструювання, планування та здійснення навчально-виховного процесу у вищих  
навчальних закладах в умовах створення (відповідно до фаху) навчально-професійного 
середовища. 

Таким чином, розкриваючи закономірності процесу формування умінь розв’язувати 
типові задачі виробничої діяльності у процесі навчально-професійної діяльності зауважимо: 
1) локальні уміння, що формуються протягом навчання студентів у бакалавратурі 
трансформуються у комплексні кваліфікаційні уміння відповідно до типових задач, 
зазначених у державному стандарті підготовки вчителя початкової школи; 2) система 
практичної підготовки фахівця (навчально-професійна діяльність) забезпечує поступову 
інтеграцію окремих комплексних кваліфікаційних умінь і надає їм ознак спеціалізовано-
професійних компетенцій; 3) загально-професійні компетентності більш високого порядку 
формуються в інноваційних інтерактивних видах, суб’єкт-суб’єктної взаємодії викладачів і 
студентів в умовах проведення спецкурсів і спецсемінарів нормативної та варіативної 
складових навчального плану з метою вироблення у студентів генералізованої і 
функціональної здатності адаптуватися до ситуацій змін і вироблення у них умінь діяти 
автономно і відповідально; 4) результативність та якість підготовки фахівців забезпечує 
дидактичний механізм руху змісту навчальних програм від цілепокладання до 
ціледосягнення з використанням інноваційних технологій навчання та продуктивної 
організації і управління навчально-професійною діяльністю.  

Інтеріоризація знань студентів та переведення їх у площину власного досвіду і 
набуття механізмів самонавчання, самоудосконалення і самоефективності у роботі 
забезпечує психологічний механізм опанування змістом професії. За цього студент 
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навчається сприймати, усвідомлювати, осмислювати, використовувати, узагальнювати, 
систематизувати власні здобутки і виробляти індивідуальну стратегію навчання. 

Поєднання дидактико-технологічної, психологічної і особистісної здатності 
самостійно рухатися у площині опанування професією вчителя забезпечує розвиток 
фундаментальної особистісної компетентності як здатності навчатися протягом життя, 
передбачати і проектувати своє майбутнє у якості фахівця з навчання учнів цим предметам, 
володіти термінальними та інструментальними життєвими цінностями та мати здатність до 
самоактуалізації власної інноваційної особистості. 
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У статті розкривається сутність поняття педагогічної культури та аналізується на теоретико-
методологічному рівні формування педагогічної культури майбутніх вчителів під час їх навчання у вищому 
навчальному закладі.    

Ключові слова: культура, педагогічна культура, складові педагогічної культури, функції, навчальний 
процес, цінності, діяльність.             

Сучасний розвиток соціально-культурних відносин людства потребує формування 
нового типу особистості, яка має володіти ціннісною свідомістю, високо моральними, 
інтелектуальними і творчими якостями, спрямованістю на саморозвиток і самореалізацію. 
При цьому політичні, економічні і соціальні перетворення сьогоднішнього інформаційного 
суспільства залежать від якості освіти, яка сприяє ефективності діяльності людини у 
життєвому просторі. Стратегічною метою загальнозначущого освітнього процесу є 
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формування активної всебічно розвиненої особистості, забезпечення системної передачі 
накопиченого досвіду та долучення до культури нових поколінь. Нова парадигма освіти, яка 
спирається на прогресивні ідеї гуманізації передбачає переорієнтацію базового вектору 
спрямованості з соціальних задач на індивідуальні, підкреслюючи при цьому необхідність 
формування молодої людини як багатомірного суб’єкта культури. Досягнення пріоритетних 
освітніх цілей багато у чому залежить від особистісного потенціалу педагога, 
професіоналізму та високого рівня його педагогічної культури, що спонукає до 
переосмислення та суттєвих змін у системі підготовки майбутнього вчителя. Орієнтири даної 
підготовки визначаються необхідністю багатопланового розвитку особистості майбутнього 
педагога, засвоєнням ним ефективних засобів вчительської діяльності, необхідністю 
оволодіння педагогічною культурою та інноваційними методами і технологіями відповідної 
роботи.  

Проведений нами аналіз наукової літератури, матеріали педагогічного досвіду та 
реальної практики свідчить про недостатню якість професійної підготовки вчителя та рівня 
його педагогічної культури. При цьому стримуючими факторами здебільше є: занадто 
повільні зміни традиційної методології вищої освіти, орієнтованої передусім на підготовку 
студента як на фахівця; відсутність належного розуміння і готовності педагогічних 
працівників вищого навчального закладу до відповідної діяльності; низький рівень дієвості і 
системності у подоланні дисбалансу між запитом суспільства і готовністю випускників до 
дієвої самостійної роботи, що висвітлено у низці праць українських педагогів [3; 6; 7]. 
Актуальність означеної проблематики визначила необхідність здійснення нашого 
дослідження.  

Метою написання даної статті є дослідження теоретико-методологічного характеру 
щодо формування педагогічної культури у майбутніх вчителів під час їх навчання у вищому 
навчальному закладі.     

Зауважимо, що взаємодія освіти і культури (які тісно пов’язані між собою), історично 
забезпечувала відтворення, передачу, засвоєння і використання людьми знань, досвіду і 
цінностей. У психолого-педагогічних та філософських наукових матеріалах простежуються 
різні підходи до розуміння сутності феномену культури, здебільше аксіологічної, 
етносоціологічної та духовної спрямованості (за даними окремих дослідників існує більше 
трьохсот її визначень). У сучасних словниках культуру трактують як сукупність 
різноманітних досягнень окремих націй; як характерні особливості життя і розвитку, що 
притаманні окремим історичним і географічним спільнотам людей; як рівень досягнення 
особистості у будь-якій площині людської діяльності тощо. Різноплановість розуміння 
культури на думку вченої С. Тер-Мінасової відслідковується також у англомовних 
визначеннях слова культура (Culture), часто вживаними синонімами якого є словосполучення 
the way of  life (спосіб життя), а також слова customs (звичаї) та heliefs (вірування) [9]. 
Філософський погляд на тлумачення культури надається В.Сильвестровим: «Культура 
загальновизнано виражає те, що визначає людську історію як людську, - ту таємницю її 
наступності, якої немає ні в якому іншому процесі» [8]. У загальному плані щодо розуміння 
дослідниками сутності даного феномену відслідковуються певні позиції, зокрема: зв’язок 
культури з інформацією, у якої вона закодована; метод ціннісного освоєння дійсності; 
своєрідний і  унікальний набір засобів людської діяльності; система духовної адаптації 
особистості; створення людиною  цінностей у матеріальній і духовній сферах тощо. 
Зазначимо, що поняття «педагогічної культури» останнім часом набуває поширення у 
сучасній науковій літературі, однак його зміст доволі часто змінюється в залежності від 
контексту, в якому вона розглядається. Під педагогічною культурою у соціально-
історичному аспекті розуміють. як правило, сукупність накопиченого педагогічного досвіду. 
На думку Е. Захарченка, педагогічна культура − це «частина загальнолюдської культури, що 
інтегрує сферу педагогічного впливу» [1]. Слід підкреслити, що  педагогічну культуру часто 
розглядають як динамічну систему педагогічних цінностей, засобів діяльності і професійної 
поведінки педагога, методологічною основою якої, на думку В. Біблера є філософська теорія 
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діалогу культур. У педагогічному словнику педагогічна культура вчителя визначається як 
«інтегрована сукупність фізичних, інтелектуальних, загальнокультурних і  моральних 
якостей, професійних знань і умінь, необхідних  для успішної навчальної та виховної 
роботи» [4]. Основним системоутворюючим елементом педагогічної культури є педагогічна 
діяльність. У цьому аспекті педагогічна культура може розглядатися як безпосередня 
діяльність людей з передачі соціального досвіду, базових життєвих компетентностей, так й 
результатів даної діяльності, закріплених у цінностях, нормах і відповідних інститутах. Слід 
додати, що обов’язковим моментом педагогічної культури є педагогічна етика і педагогічна 
естетика (зовнішній облік викладача, манера викладання, уміння продемонструвати красоту 
предмета тощо), оскільки педагогічна діяльність (майстерність) є дуже важливим фактором, 
але у даному випадку, невичерпним, що яскраво презентує у своїх наукових пошуках 
Л.В.Петько [5]. 

Становлення педагогічної культури майбутнього вчителя відбувається під час його 
навчання у вищому педагогічному навчальному закладі і має носити системний і 
цілеспрямований характер. На наш погляд, до головних цілей цього важливого процесу слід 
віднести: досягнення студентами необхідного рівня професійних знань та відповідних знань 
про сутність і зміст означеного феномену; набуття сукупності ціннісних установок, 
спрямованих на дотримання і використання відповідних принципів у подальшій самостійній 
діяльності і професійному спілкуванні; формування психолого-педагогічних компетенцій і 
розвиненого педагогічного мислення; вміння самостійно знаходити оптимальні засоби 
взаєморозуміння на основі доброзичливості і толерантності,  налагодження при цьому 
рівноправного діалогу у процесі педагогічної роботи. Слід розуміти, що формування 
педагогічної культури студентів є складним багаторівневим процесом, тому його вивчення та 
реалізація має бути науково-обґрунтованим і може здійснюватися на основі використання різних 
методологічних підходів (культурологічного, особистісно-діяльнісного, системного); 
забезпечення інтеграції варіативної і інваріантної складових навчально-виховного процесу; 
оптимального поєднання форм, методів і технологій освітньої діяльності; інтеграції задач і 
функцій виокремлених її структурних складових на всіх етапах системи відповідного розвитку з 
урахуванням послідовного переходу досліджуваного процесу на більш високий рівень. 

У дослідженні формування педагогічної культури студентів ми вважаємо за доцільне виділити 
і проаналізувати основні її складові, до яких, на нашу думку, варто віднести: пізнавальну, ціннісну, 
діяльнісну, поведінкову та особистісну. 

Пізнавальна складова педагогічної культури містить основні педагогічні знання і  
особистісні погляди майбутніх вчителів, які в процесі навчання зазнають певних змін за 
обсягом, глибиною і характером. Професійна культура передбачає формування глибокого 
рівня знань з конкретних навчальних предметів та доповнюється спеціальними знаннями з 
дидактики, вікової психології, методики тощо. Разом з цим сучасний педагог не може 
обмежуватися лише означеними знаннями, тому необхідно також приділити увагу 
формуванню у студентів більш широкій сфері загального пізнання. Визначена нами складова 
передбачає обов’язкове і послідовне накопичення молодими людьми в освітньому процесі 
об’єднаних актуальних культурних знань і історично надбаних (культурної пам’яті). 
Аналізуючи ціннісну складову педагогічної культури необхідно підкреслити, що ми її 
розуміємо як можливість введення майбутніх вчителів у світ цінностей, надання їм допомоги 
з боку викладачів у виборі особистісно-значущих орієнтирів аксіологічного характеру. 
Основними задачами, які постають в рамках даної складової слід визнати, зокрема, розвиток 
внутрішньої потреби майбутніх вчителів до соціально значущої педагогічної діяльності та 
позитивного відношення до її цінностей; виховання поваги та гуманного відношення до 
людей (зокрема дітей) з позицій розуміння їх індивідуальності і особливості; формування 
професійної відповідальності та готовності подолання професійних проблем. Слід додати, 
що становлення майбутнього педагога пов’язано з розвитком духовних потреб, серед яких 
важливу роль мають професійні пізнавальні потреби у саморозвитку і самовдосконаленні, а 
також у творчому підході до власної пізнавальної діяльності, психологічному задоволенні від 
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позитивної пізнавальної діяльності, що потребує системних і послідовних зусиль від 
професорсько-викладацького складу вищого навчального закладу. Характеризуючи 
діяльнісну складову треба зважити на те, що вона пов’язана з необхідністю розвитку у 
студентів різноманітних засобів діяльності, умінням управління колективом учнів, 
організації їх творчої взаємодії. В межах даної складової зосереджується увага на набутті 
студентами відповідних умінь та професійних компетентностей; розвитку навичок реалізації 
їх власних професійних задач та засобів розв’язання педагогічних проблем; формуванні 
умінь грамотного осмислення та аналізу складних педагогічних ситуацій. До поведінкової 
складової педагогічної культури студентів необхідно віднести сукупність елементів 
соціально-нормативного характеру (визначених норм, звичаїв, сталих традицій). Слід брати 
до уваги, що педагогічна культура є нормативною (встановлює певні норми взаємин 
вихователя і учня), тому встановлені правила зумовлюють як відповідну підготовку 
майбутнього вчителя, так і його майбутню професійну діяльність. До основних з них варто 
віднести: сприяння соціалізації дітей і молоді; відмову від авторитарного стилю виховання та 
культивування суб’єкт-суб’єктних взаємин вчителя і учня; врахування у навчально-
виховному процесі вікових, психологічних та індивідуальних особливостей вихованців; 
відповідність педагогічної діяльності вимогам сучасного суспільства; високий рівень 
особистої моралі. Особливістю особистісної складової є формування рефлексивної здібності, 
оволодіння засобами саморегуляції, морального самовизначення, визначення позиції щодо 
стратегії власного життя, належного рівня розвитку особистісно-професійних якостей. Серед 
головних задач цієї складової важливо виокремити формування толерантного та емпатійного 
відношення до індивідуально-вікових особливостей усіх учасників освітнього процесу, розвиток 
рефлексивних і прогностичних здібностей майбутніх вчителів, зростання їх творчої педагогічної 
активності тощо.  

Зауважимо, що визначені нами складові взаємопов’язані між собою на змістовному 
рівні, оскільки в основу змісту кожної з них закладаються різні аспекти проблеми 
формування педагогічної культури студентів вищого навчального закладу. Важливим у 
даному випадку є розумна інтеграція різноманітних за змістом форм навчальної і 
позанавчальної діяльності майбутніх вчителів, що містять різнопланові навчальні лекції, 
колоквіуми, наукові семінари теоретичного характеру, конференції, дискусії, а також 
науково-дослідницьку діяльність під керівництвом викладачів, різні види творчої навчально-
дослідницької роботи, педагогічну практику у закладах освіти, участь у творчих конкурсах, 
круглих столах, студентському самоврядуванні та інше. Суттєва роль при цьому, безумовно, 
належить варіативній складовій навчально-виховного процесу (спеціальні курси за вибором, 
індивідуальні консультації, факультативи тощо), в межах якої з’являється можливість більш 
повно врахувати інтереси, потреби та індивідуальні можливості молодих людей. Інтеграція 
форм навчальної і позанавчальної діяльності студентів передбачає таку систему 
педагогічного розвитку, при якому органічно поєднуються усі форми організаційної 
діяльності, які необхідні для досягнення визначених цілей. При тому є обов’язковим 
врахування сучасних тенденцій вищої освіти: студент − активний суб’єкт освітнього 
процесу; перевага діалогових форм спілкування; можливість підвищення рівня самостійності 
в освітньому процесі; широкий вибір змісту, форм і методів навчання тощо.  

У нашому аналізі нам бачиться необхідним відобразити також основні функції 
організованої цілеспрямованої педагогічної діяльності у напрямку процесу формування 
педагогічної  культури майбутніх вчителів, серед яких: адаптаційно-орієнтовна (надає 
допомогу студентам пристосовуватися до мінливих педагогічних ситуацій; розвивати уміння 
бути переконливими і аргументованими  у діалогах; формувати систему професійної 
відповідальної  свідомості); трансляції соціального досвіду (на думку більшості вчених 
«процес навчання орієнтований передусім на засвоєння відповідного досвіду»  [2], тому в 
освітньому процесі має відбуватися відповідна орієнтація молодих людей; акцент при цьому 
− не на факт передачі досвіду, а на уміння студента використовувати його у реальному 
житті); гносеологічна (орієнтує на цілеспрямованість дослідження, уміння систематизації 
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наукових знань; креативна − (передбачає розвиток творчих здібностей студентів (учнів) та 
творчий розвиток самих вчителів (педагогів); прогностична (дозволяє на основі аналізу 
освітніх процесів надавати певні гіпотетичні припущення); комунікативна (формує уміння 
встановлювати контакти з колегами та іншими суб’єктами діяльності, певну ораторську 
майстерність, артистизм); оціночна (надає студентам на основі педагогічних знань відповідні 
орієнтири їх  
педагогічної діяльності, осмислення педагогічних явищ і власних можливостей).  

Підводячи підсумки слід зазначити, що проблема формування педагогічної культури 
майбутніх вчителів у вищому навчальному закладі є актуальною. Її дієвість залежить від 
організації науково-обґрунтованої, системної, цілеспрямованої роботи усього колективу 
закладу і потребує подальшого вивчення на теоретичному рівні та дослідження у реальній 
практиці. 
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У статті показано, що виконання працівниками Інтерполу службових завдань і функцій в сучасних 
умовах супроводжується підвищеними вимогами до їх професійної компетентності та психологічних 
особливостей. На основі теоретичного аналізу наукових робіт, чинного законодавства та проведеного 
емпіричного дослідження в статті розкриваються деякі аспекти психолого-юридичного забезпечення 
професійної діяльності працівників Національного центрального бюро Інтерполу в Україні. 

Ключові слова: психолого-юридичне забезпечення, психологічне забезпечення, психологічні особливості, 
Національне центральне бюро Інтерпол в Україні, координація, взаємодія, Міжнародна організація 
кримінальної поліції (МОКП) – Інтерпол. 

 

Актуальність досліджуваної проблеми зумовлена причинами наукового і практичного 
характеру. У сучасних умовах все більшого значення набуває боротьба правоохоронних 
органів різних країн світу з транснаціональною злочинністю. Однією з найвідоміших 
міжнародних структур, діяльність, якої присвячена боротьбі з кримінальною злочинністю є 
міжнародна організація кримінальної поліції (МОКП) − Інтерпол. У 1992 р до складу МОКП 
прийнято Україну, в 1993 р створено Національне центральне бюро (НЦБ) Інтерполу в 
Україні та затверджено Положення про підрозділ [4; 6; 9]. НБЦ Інтерполу є центром 
координації та забезпечення взаємодії, правоохоронних та інших органів державної влади 
України з компетентними органами іноземних держав з питань, що належать до сфери 
діяльності Інтерполу та Європолу. 

Мета статті полягає в тому, щоб на основі аналізу вітчизняних і зарубіжних наукових 
праць, результатів емпіричного дослідження визначити основні психологічні особливості 
професійної діяльності працівників Національне центральне бюро (НЦБ) Інтерполу в Україні 
та на цій основі визначити напрямки її вдосконалення психолого-юридичного забезпечення. 

Встановлено, що питанням дослідження психологічних особливостей діяльності 
кримінальної міліції (поліції) в останні роки займалися провідні вітчизняні та зарубіжні 
дослідники в галузі юриспруденції та юридичної психології, зокрема, А. М. Бандурка, В. І. 
Барко, Я. М. Бельсон, В. Д. Берназ, Ф. Блестер, М. Андерсон, Б. Г. Бовін, В.В. Величко, С. М. 
Гусаров, І Дайчман, А. Ф. Долженков, О. О. Євдокімова, А. П. Кіцул, Л. І. Казміренко, І. В. 
Клименко, М. В. Костицький, В. А. Криволапчук, О. В. Культенко, П. В. Макаренко, 
С. Д. Максименко, О. А. Мартиненко, А. С. Мацко, Л. І. Мороз, А. П. Москаленко, М. І. 
Мягких, В.А. Некрасова, В.С. Овчинський, К. С. Радіонов, Е. В. Ріжов, В. Є. Петров, В.І 
Самарін, Н. Н. Саппа, В. Б. Смелик, Л. Д. Удалова, М. Фунер, В. А. Чайковський, С. І. 
Яковенко та інші. У їх дослідженнях порушувалися питання організаційно-правового 
регулювання проблемних питань управління персоналом міліції (поліції), професійного 
відбору персоналу, професійної підготовки тощо. Однак, незважаючи на значну кількість 
праць вчених, питання теоретико-методологічних і прикладних досліджень психологічних 
аспектів діяльності Інтерполу залишалися поза полем зору вчених. В сьогоднішніх умовах, з 
огляду на специфіку і складність правоохоронних функцій працівників Інтерполу, стає 
актуальним питання визначення психологічного змісту і психологічних особливостей їх 
професійної діяльності; потребують удосконалення та подальшої розробки психологічні 
засоби діагностики і розвитку психологічної готовності особистості до такої діяльності, 
методи поліпшення професійного відбору персоналу підрозділів Інтерполу. 

Основними напрямками діяльності Інтерполу є збір і зберігання кримінально-
розшукової та іншої криміналістичної інформації, координація міжнародного розшуку 
злочинців. При цьому головним призначенням НЦБ залишається залучення поліцейських сил 
країн в міжнародну боротьбу зі злочинністю, налагодження та підтримання їх контактів з 
іншими НЦБ і зі штаб-квартирою Інтерполу, здійснення оперативного пропуску інформації 
через спеціальні служби і шляхом застосування власних засобів зв'язку, забезпечення 
своєчасного і якісного виконання запитів, що надходять. Кожне НЦБ збирає в своїй країні 
інформацію про злочини міжнародного характеру, і за дорученням Інтерполу вони 
передають поліцейським органам своєї країни накази про розшук, затримання або арешт 
злочинців, а також приймають і передають в Інтерпол прохання своїх країн про розшук і 
затримання злочинців, які переховуються. Нарешті, вони сприяють впровадженню в життя в 
своїх країнах рішень і рекомендацій керівних органів Інтерполу [9; 3; 8].  
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Професійна діяльність працівників Інтерполу є складною, вона пов'язана зі значними 
психологічними перенавантаженнями [1; 4; 6; 10]. Однак психологічні аспекти професійної 
діяльності фахівців досліджені недостатньо, саме у визначенні психологічного змісту і 
механізмів оптимізації професійної діяльності працівників Інтерполу полягає резерв 
підвищення її ефективності. 

На думку деяких авторів, професійна діяльність працівників підрозділів кримінальної 
міліції органів внутрішніх справ, в тому числі Інтерполу, належить до числа «критичних» 
видів діяльності, які здійснюються в екстремальних і стресових умовах. У професійній 
діяльності працівників НЦБ Інтерполу в Україні існують психологічні особливості, які є 
специфічними для них, поєднання яких зумовлює їх психологічну своєрідність. До них, 
зокрема, належать: активна протидія злочинних елементів, та інфраструктури , яка тісно 
пов’язана з ними; зацікавлений і здебільшого примусовий характер більшості видів 
спілкування в професійній діяльності; необхідність конспірації поведінки, стилів поведінки, 
соціальних ролей і справжніх психоемоційних станів суб'єктів оперативно-розшукової 
діяльності. 

За думкою вітчизняних вчених, найбільш типовими характерними ознаками діяльності 
працівників Інтерполу, які за психологічним особливостям виділяє її серед інших, є постійне 
протиборство зі злочинним середовищем. При цьому, на відміну від інших видів діяльності в 
органах внутрішніх справ України, така діяльність передбачає безпосередній контакт зі 
злочинцями, в тому числі в неформальній, тобто не передбаченої законодавством, обстановці [1; 
4; 5; 7; 9]. 

У процесі емпіричного дослідження діяльності працівників підрозділів Інтерполу 
нами застосовувалися методи спостереження, анкетування, опитування експертів, 
тестування, експеримент, статистичні методи. Для більш глибокого дослідження 
індивідуально-психологічних характерологічних особливостей особистості застосовувалася 
методика багатофакторного дослідження особистості Кеттелла; для дослідження професійної 
самосвідомості фахівців методики: самооцінка професійно важливих якостей, рівень 
суб'єктивного локусу контролю (Е. Бажин, Є. Галінкін, А. Еткінд), поріг активності 
(Т. Романова); для дослідження мотиваційних характеристик використані методики 
мотивація успіху і боязнь невдач (А. Реана), модифікаційний опитувальник діагностики 
самоактуалізації особистості (А. Лазукін, Н. Калина), мотиваційної структури особистості 
(В. Міллмана); дослідження вольової саморегуляції (А. Звєрькова, Е. Ейдман) тощо. 
Математично-статистичну обробку результатів емпіричного дослідження здійснено за 
допомогою комп'ютерного пакету статистичних програм SPSS. 

Власні дослідження і дані зарубіжних вчених показали, що для успішного виконання 
функціональних завдань працівник МОУП Інтерполу повинен мати ряд професійно 
важливих індивідуально-психологічних якостей, зокрема: високу психофізіологічну 
витривалість і працездатність, пов'язану з відсутністю фіксованого робочого часу, нерідко 
співробітники працюють без вихідних днів, нерідкі випадки нічної роботи; розвинену увагу 
(стійкість, здатність до швидкого переключення, концентрацію, розподіленість), оскільки 
працівнику тривалий час доводиться вести спостереження за об'єктом, чекати, 
супроводжувати об'єкт; здатність помічати малопомітні зміни в об'єкті спостереження; 
сильну нервову систему, що пов'язано з необхідністю витримувати значні емоційні 
навантаження, долати почуття невпевненості, невизначеності; високу лабільність нервових 
процесів і реакції на рухомий об'єкт, хорошу координацію рухів, високий темп рухів, вміння 
швидко діяти при дефіциті часу; розвинені зоровий і слуховий аналізатори, хороший окомір, 
локалізацію звуків в просторі; розвинений інтелект (вербальний, невербальний, емоційний, 
«кристалічний» і «вільний»); сформовані розумові операції аналізу і синтезу, індукції і 
дедукції, здатність до генерування нових ідей, асоціацій, дивергентного мислення, вміння 
виділяти головне, класифікувати, узагальнювати; різні комунікативні якості: здатність 
налаштовувати людей на розмову; швидко встановлювати контакти з потрібними людьми, 
вміння знайти оптимальну форму і позицію спілкування, вміння переконувати опонента і 
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маніпулювати співрозмовником, відстоювати свою точку зору; емоційно-вольові якості: 
здатність брати на себе відповідальність в складних ситуаціях, об'єктивно оцінювати свої 
сили і можливості, долати труднощі, вміння «тримати себе в руках» в конфліктних 
ситуаціях, діяти рішуче і сміливо в разі небезпеки і ін. [1; 4; 5; 7; 9]. Крім цього, для 
успішного виконання функціональних обов'язків працівник Інтерполу повинен бути здатним 
до рольового перевтілення, мовної винахідливості, приховування намірів. Фахівцю повинні 
бути притаманні високий рівень інтелекту, сила і лабільність нервової системи, а також такі 
риси характеру, як самостійність, відповідальність, активність, сміливість, готовність до 
розумного ризику, домінантність, екстравертірованность, агресивність, ініціативність, 
наполегливість, оптимізм та ін. [1; 4; 5; 7; 9; 11; 12 ].  

Висновки. Таким чином, дослідження психолого-юридичних особливостей 
професійної діяльності працівників підрозділів НЦБ Інтерполу свідчить про те, що даний вид 
правоохоронної діяльності вимагає від фахівця скоєних знань з різних галузей права, 
іноземних мов, багатьох умінь і індивідуально-особистісних якостей; стресостійкості, 
витривалості при підвищених психофізіологічних навантаженнях. Слід звернути увагу і на 
готовність до виконання оперативно-розшукових заходів, до взаємодії з соціально 
небезпечним кримінальним оточенням тощо. Підвищення ефективності діяльності 
працівників підрозділів Інтерполу можливо за умови впровадження досягнень науково 
обґрунтованої системи професійно-психологічного відбору кандидатів на посади, а також 
при наявності системи психологічного забезпечення професійної діяльності працівників 
Національне центральне бюро Інтерполу в Україні, необхідних для їх професійно важливих 
якостей, профілактики стресів та можливих проявів професійної деформації особистості. 
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