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1. NATIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 
 

Stoeva T.О. 
Doctor of  Economic Sciences, Chief Asst. 

     Valcheva E.G. 
Doctor of Agroecology, Assoc. Prof. 

Agricultural University – Plovdiv 
 

REGIONAL CHARACTERISTICS AND TENDENCIES RELATED TO THE 
AGRICULTURAL DEVELOPMENT OF THE SOUTH CENTRAL REGION 

 

Abstract: In modern terms the efficient use of production potential, regional characteristics and the 
opportunities available are an integral part of the economic policy for development of Bulgaria and the regions in 
particular. The geographic location, the landscape and the variety of soil and climatic characteristics strongly 
influence and favour the development of agricultural production, which plays an important role in the economy of the 
South Central region (SCR). 

The purpose of this article is to analyze the impact that a number of factors have on the development of 
agriculture in the South ventral region. 

Key words: region, economy, agriculture, soils, climate, relief (topography) and geographic location 
 

INTRODUCTION 
The South Central region (SCR) comprises the western half of the upper Thracian plain, the 

southern part of the Central Balkan mountains, a part of the Sredna gora mountain, sub-Balkan 
fields and a large part of the Rhodope Mountains. The area of SCR is 365,1 22 km ², or 20.1% of 
territory of the country. The territorial structure includes 48.1% agricultural territories, 45,1% 
forests and 3.9%urban areas. SCR is among the richest areas in the country in terms of biodiversity.  

The topography of the South Central Region is extremely diverse and comprises a large part 
of the Stara Planina mountain, Western and Eastern Rhodopes, Sredna gora and the Sakar 
mountain. The lower parts of the area include the upper Thracian plain and Sub-Balkan valleys 
formed around the basins of the rivers Maritsa and Tundzha. Kardzhali and Smolyan regions are 
located in mountainous areas and the rest of the regions combine high mountain ranges with 
lowlands suitable for agriculture. 

The soil in the SCR is closely related to the specific combination of a rocky foundation, the 
peculiarities of the relief, direction of the vertical movements of the Earth's Crust, climate 
conditions and human activity which determine the significant variety of soils in the region. They 
can be characterized as: deep soils in lowlands areas with the following soil types: typical cinnamon 
forest soils, leached cinnamon forest soils, leached vertisols, pseudopodsolic soils, alluvial 
(colluvial) meadow soils, marshy (hydrogenous) soils, saline soils (halomorphic) soils; and shallow 
soils in hilly and mountainous areas with the following soil types: humus-carbonate soils (shallow 
and lithosols), shallow cinnamon forest soils (with rankers), brown forest soils (with rankers), 
brown forest soils withhumus-carbonate soils. (1) 

The most suitable for vegetable production are chernozem soils, carbonate soils, meadow-
alluvial soils. With the exception of chernozem soils, the other two types of soils are widely 
distributed in the SCR, which is a prerequisite for the development of vegetable production.  

The purpose of this article is to analyze the impact that a number of factors have on the 
development of agriculture in the South ventral region. 

 

MATERIAL AND METHODS 
To achieve the objective pursued, the statistical yearbooks and reference books of the 

National Statistical Institute (NSI) have been used as well as the agricultural reports of the Ministry 
of agriculture and food, newsletters of the Agrostatistics Directorate to the Ministry of agriculture 
and food, and own researches. For the purposes of the research different information sources have 
been used - publications by Bulgarian and foreign authors, on-line (electronic) periodicals as well as 
the author's own research. 
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RESULTS AND DISCUSSION 
Regional characteristics and production potential of the South Central region have a 

favourable impact on the development of several key areas such as vegetable production, 
viticulture, etc. The geographic location, the landscape and the variety of soil and climatic 
characteristics strongly influence and favour the development of agricultural production, which 
plays an important role in the economy of the region. The areas used for growing fresh vegetables 
except for green beans and green peas are a total of 37 538 HA across Bulgaria. 1 314 HA are 
occupied with greenhouses most of which in the South Central region. The areas occupied with 
vegetables and flowers are 72 918 HA across the country. 

Vegetable production is concentrated in the South Central region, where almost 44% of the 
vegetable production in our country is produced. The region has the largest relative share in 
production of the main vegetable crops.  

According to the data of Agrostatistics Directorate at the Ministry of agriculture and food, in 
2009 the production of tomatoes in the region represents 62.9% of the total production in the 
country; pepper – 63%, cucumbers and gherkins – over 50%; cabbage – almost 50%, potatoes – 
around 30%. 

Table 1 provides details about the areas, average yields and production of some major 
vegetable crops grown in the South Central region for the period 2001 – 2012 and it also explores 
the dynamics of the major indicators during the period 2001-2006 regarded as a base period and the 
2007-2012 – the reference period. 

The level and dynamics of the main production factors – harvested areas, average yields and 
output, have a direct impact on the level of efficiency of the outdoor vegetable production in the 
South Central region. 

Table 1 

Areas, average yields and outdoor vegetable production in the South Central region for the 
period 2001-2012 

 

Source: Ministry of agriculture and food, Agrostatistics Directorate 2001-2012   
 The average yields do not include the 

greenhouse ones   
From the data presented in table 1 we can observe a drastic reduction in the occupied areas 

with vegetable crops in the South Central region. The reduction is most significant in the harvested 
areas planted with cucumbers and tomatoes and least significant in the areas with cabbage, 
watermelons and melons. There is increase, though, in the level of average yields for all crops, 
except for potatoes. The increase of average yields do not compensate the total vegetable 
production in the South Central region. There is an insignificant increase only with regard to 
cucumbers.  

Areas - in thsnd dca  Average yields - kg/dca Production - thsnd tons 
Periods Periods Periods 

Crops, 
Incl.: 

2001-2006 
2007-
2012 

Index 
%at base 

2001-2006 = 
100 

2001-
2006 

2007-
2012 

Index 
%at base 

2001-2006 = 
100 

 

2001-
2006 

2007-
2012 

Index 
%at base 

2001-2006 = 
100 

 

Tomatoes 321,2 125,6 39,1 2154,7 2814,8 130,6 780,6 442,6 56,7 

Cucumbers and 
gherkins 

42,2 15,0 35,5 2024,1 2861,2 141,4 179,5 182,0 101,4 

Pepper 359,8 159,3 44,2 1469,7 1666,9 113,4 539,7 277,3 51,4 

Potatoes 1108 484,2  1516,9 1437,2 94,7 1628,6 692,9 42,5 

Onions 35,2 17,8 50,6 1079,4 1477,0 136,8 37,1 26,5 71,4 

Cabbage 101,7 60,8 59,8 2348,1 2785,4 118,6 234,6 156,6 66,8 

Water-melons and 
melons 

183,6 109,8 59,8 2123,3 2355,9 111,0 400,8 259,4 64,7 
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The Plovdiv region is located in the South Central region. The soil and climatic conditions 
favour the growing of almost all types of crops. The geographic location, the landscape and the 
variety of soil and climatic characteristics strongly influence and favour the development of 
agricultural production, which plays an important role in the economy of the region.  

The total utilized agricultural area (UAA) is 2 011 837.5 dca and occupies 34% of the 
territory of the region. The average UAA for the region is 68.5 dca or 2/3 of the average UAA for 
the country (101.3 dca). The arable land in the region is 1 648 877 dca, which is 82% of the UAA in 
the Plovdiv region. The natural grass vegetation occupies 17.8% of the pastures in the country. 
Cereals occupy a major proportion in the region -56.5%. Industrial plants come second. The region 
is a main cereal producer but it is also characterized by the fact that it contains 30.8% of the areas 
planted with vegetable crops as well as 28.1% of areas planted with fruit trees and 26.7% of 
vineyards from the total share of the country. Feed crops have the smallest proportion. (1) 

Farms that grow fresh vegetables, occupy 51 904 dca. The cultivation and production of 
vegetables is a traditional agricultural activity in the South Central region, which provides 
employment for the population in the region and profitability for the farmers. 

The most suitable areas for growing vegetables are in the municipalities of Brezovo, 
Parvomai, Rodopi, Rakovski, Maritza, Saedinenie, Asenovgrad and Kaloyanovo.  

Peppers, tomatoes and potatoes are grown on 50% of the areas planted with vegetables 
(around 5 000 hectares). Tomatoes take a main place among the vegetables grown in the South 
Central region. 

The low level of education among the people employed in the sector poses a serious 
problem for agriculture. According to data of the National Statistical Institute more than 50% of the 
workers have elementary and primary education and only 3% of farm managers hold diplomas in 
agriculture. The combination between the higher age of employees and the low educational 
background makes it difficult to increase the efficiency and competitiveness of agricultural 
production.   

According to researches of the Agency for small and medium-sized enterprises, a major 
factor restricting the development of agricultural production is the lack of well-experienced and 
qualified human resources to improve the effective management of the sector. 

It is necessary to make a serious effort to change the direction from extensive to intensive 
development of agriculture (vegetable production) and this can only be achieved through modern 
management programs and introduction of contemporary technologies. 

The reference region has a number of areas where ecologically clean agricultural production 
is produced, that is why it is necessary for the local producers, especially in deprived rural and 
border areas, to be stimulated to steer their business towards environmentally friendly production, 
which will make them more competitive on the market.  

 

CONCLUSIONS  
A serious problem related to the development of the agricultural production in the south 

Central region is the low level of specialization of the farms as a whole. The weak specialization 
leads to an unsatisfactory level of implementation of new technologies, and low competitiveness. 

The fragmentation of the basic production resource – the land, the inevitable dependence of 
agricultural production on geographic and climatic conditions, the outdated agricultural equipment, 
the low level of mechanization of production process are a small part of the current issues. Often, 
the production harvested is of weak competitiveness in terms of the increasing quality demands of 
the common European market. 

The favourable soil and climatic conditions as well as the economic and social factors allow 
for sustainable development of agriculture in the South Central region in order to achieve high 
efficiency, environmentally sound and competitive production. 

 

Bibliography: 
1. Regional development plan for the South Central region, 2007-2013. 
2. Ministry of agriculture and food, 2013. National strategy for sustainable development of agriculture in 

Bulgaria for the period 2014-2020, city of Sofia.  
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Barbora  Drugdová, 
Ing., PhD., Faculty of National Economics Department of Insurance, 

University  of  Economics in Bratislava, Bratislava, Slovakia 
 

THE INSURANCE MARKET IN THE SLOVAK REPUBLIC 
 

The article is concentrated on the commercial  insurance and commercial insurance market as a part of the 
financial market in the Slovkak Republic. The Slovak commercial insurance market is well-developed. There were 21 
commercial insurance companies, and they were all associated in the Association of Slovak Insurance Companies and 
they operated in the Slovak Republic until December 31, 2014. Development of insurance in the area of life insurance 
in recent years is more dynamic than in non-life insurance. The Slovak Republic is gradually closer to the European 
average on the insurance market, which is about 62 percent in favour of life insurance. .  Commercial insurers offer a 
wide variety of insurance products.  Amongst them are also products aimed at insuring international risks, as a part of 
non-life risks. 

Keywords: insurance market, insurance of non-life risks and life risks, campanies insurance indicators 
insurance market risk, international risk 
 

1. Introduction  
At present, our society is undergoing a period of important changes in both the social and 

economic fields. The Slovak insurance sector has gone through a period that has significantly 
affected its development by economic changes, mainly by the introduction of a market economy 
and the privatization of stateowned property. The development of the insurance market in Slovakia 
accelerated after 1990, when Slovenská poisťovňa lost its monopoly position. An important 
landmark in the insurance field was the adoption of the Act of the National Council of the SR No. 
24/1991 Zb. on Insurance, as amended by subsequent legislation. Slovenská štátna poisťovňa was 
first turned into a stateowned company, and as of January 1, 1992 it became a jointstock company 
with the name Slovenská poisťovňa, a.s. In the process of demonopolization of the insurance 
business, other insurance companies, in the form of jointstock companies, were formed 
(Kooperativa, Otčina, Union, and so forth). Also, several foreign insurance companies obtained a 
license to operate on the territory of Slovakia, usually founding subsidiaries here. 

The Act No. 24/1991 Zb. created conditions for the democratization of the insurance 
business, enabled the entry of foreign capital and thereby the formation of a competitive 
environment in the insurance market. In this Act, the supervision over insurance businesses has 
been established. The position of the authority supervising the insurance business has been 
delineated by the Act No. 25/1991 Zb.  

Another legislative step was the adoption of the Act of the NC SR No. 306/1995 Zb., 
amending Act No. 24/1991 Zb. on Insurance Business. The transition from special insurance funds 
to reserves has been made thereunder. A solvency tool for insurance companies conforming to the 
standards in place in developed countries has been introduced. Another legislative step was Act No. 
95/2002 Zb. on Insurance Business, Act No. 8/2008 Zb. on Insurance Business. and Act No. 
39/2015 Zb. on Insurance Business. 

2. The  insurance market  
The insurance market is a part of the financial market. Besides the insurance market, the 

financial market is comprised of the money market, capital market, foreign exchange market and 
market in precious metals. The division of the financial market into the five said segments is 
purposeoriented and historically limited. It needs to be mentioned that no sharp dividing line can be 
made between the respective financial market segments. These segments are interlinked by tools, 
entities, operations, ownership and the like.  

The insurance market, being a segment of the financial market, is characterized by certain 
special features. It represents a system of different market tools and regulatory measures, which 
provide for the flow of funds and insurance services between insurance market participants in 
accordance with the principle of conditional recovery and nonequivalence.  
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The insurance market is the place at which supply and demand for insurance protection 
meet.  

Insurance services, i.e. services of insurance protection, are specific goods sold on the 
insurance market. A need for insurance protection arises in each society due to the existence of 
different risks. Such risks have objective and subjective character and are divided accordingly.  

The insurance sector, as one of the branches of the national economy, offers its respective 
goods (money services, i.e. insurance) on the insurance market. Insurance helps to resolve the main 
problems that may arise as a result of extraordinary and unexpected events. By this token, insurance 
performs the function of stabilizing the economic standard of business entities and the standard of 
living of private persons and has an irreplaceable part to play in the financial management of 
businesses and family budgets. The basis of insurance lies in the objective existence of risks that 
pose a danger to nature and any human activity. Humans should naturally strive to reduce the risks 
and the likelihood of losses caused thereby. Nevertheless, if we were to take the population of 
Slovakia, being the main market entity, as a whole, we would find out that insurance ranks the 
lowest in their personal consumption ladder. It needs to be mentioned that the proportion of life 
assurance to nonlife insurance is unsatisfactory in Slovakia compared to developed economies. As 
an example, this proportion in Japan is 78 to 22, in England it is 67 to 33 and in France 61 to 39 
(CEA Number of companies, 2014). In Slovakia, the proportion of life assurance to nonlife 
insurance is 54 to 46.  

Depending on the line of its business, an insurance company may carry out two different 
types if activities, namely those in the insurance market itself i.e. matching insurance supply and 
demand, and in the investment insurance market, being a part of the financial market i.e. investing 
free funds.  

Business objects pursued by an insurance company in the insurance market proper consist of 
insurance, reinsurance and other associated activities.  

The investment insurance market is based on the fact that insurance operates on the principle 
of raising reserves to eliminate the negative financial impacts of random events on the insured. Each 
insurance company must try to behave as a business entity and to invest temporarily free funds so as 
to make profit. The insured, in their role of indirect market participants, must believe that their 
insurance company will find the right spot in the financial market in which to place money.  

3. The commercial insurance market in Slovakia 
The insurance market in developed economies is populated by many insurance companies. 

Each of them gets involved in this market by offering different insurance products and is interested 
in covering the widest possible segment (insurance market coverage). Competitor insurance 
companies keep track of the size of the insurance market covered and try to gain as large a share in 
it as possible by offering new types of insurance products.  

Numerous commercial insurance companies operate on the commercial insurance market in 
advanced economies. Each of them participates in this market with a different offer of insurance 
products and attempts to cover the largest possible space (insurance field).1 As at 31 December  
2014 as mentioned before, as many as twenty-one commercial insurance companies operated on the 
Slovak insurance market; all of them were associated in the Slovak Association of Insurers and 
recorded technical insurance premium indicators as shown in Table 1 (Table 1:. The total of 
technical premium and technical insurance premium in non-life insurance as at 31 December 2014 
in thousand of euro). Commercial insurance companies offering insurance products in the area of 
international risks participated in non-life insurance with the following data. 

The total of technical insurance premium for all insurance products in the year 2014 was  
2,180 899 thousand euros. Table 1 entitled “Technical Premium in total and in nonlife insurance in 

                                                 
1  Note: Commercial insurance companies offer on the insurance market insurance products of life and non-life 

insurance. Non-life insurance products are more numerous, this is due to the fact that the number of risks of non-life 
character is higher in economic practice. These risks also include international risks. 
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commercial insurance companies  as at  31 December 2014  in thousand €2” shows also the 
succession of commercial insurance companies  on the Slovak insurance market in the year 2014. 

Table 1  
Technical Premium in total and in nonlife insurance in commercial insurance companies   as 

at  31 December 2014  in thousand €3 
Technical premium as at 31 December 2014 in thousand € 

No Commercial Insurance company 

Technical 
premium 

total 
for all insurance 

products 

Technical 
premium in 

nonlife insurance 
for insurance 

products 

 1  AEGON Life Insurance company          42 092                   0 
 2 Allianz – Slovenská Insurance company, a. s.       586 308         333 118 

 3 
AXA Life Insurance company, branch of an insurance 
company in another member state        52 524             5 519            

 4 
AXA Insurance company branch of an insurance company 
in another member state         10 226           10 226 

 5 
BASLER Lebensversicherung – AG branch of an 
insurance company in another member state           5 838                    0 

 6 
BASLER Sachversicherung – AG branch of an insurance 
company in another member state           4 067             4 067 

 7 ČSOB insurance company, a. s.         80 870           28 170 

 8 
D.A.S. Rechtsschutz AG, branch of an insurance company 
in another member state           2 643             2 643 

 9 ERGO Insurance company, a.s.         34 082             1 563           
10 Generali Slovakia Insurance company, a. s.       174 000           95 669 

11 
Groupama Garancia Insurance company,a.s., branch of an 
insurance company in another member state           4 514              3 992    

12 ING Life Insurance company, a. s.          75 951                     0           
13 KOMUNÁLNA Insurance company, a. s. VIG        176 840            66 401 
14 KOOPERATIVA Insurance company, a. s., VIG        477 673          255 111   
15 MetLife  insurance company, a.s.        124 738              8 964 
16 Cardif Slovakia, Insurance company a.s.          23 049            16 834 
17 Insurance company of the Poštová Banka, a. s.          10 805              1 148           

18 Insurance company of the Slovenská Sporiteľňa, a. s., VIG          80 632                     0 
19 UNION insurance company, a. s.          40 946            31 185 
20 UNIQA insurance company, a. s.        112 723            80 641 
21 Wüstenrot insurance company          60 371            22 093 
22 Slovak Insurers Office                   8                     8 
 Total      2,180,899          965,351 

Source: www.slaspo.sk 
The primacy in non-life insurance on the Slovak insurance market was held by Allianz – 

Slovenská Poisťovňa, a. s., with  34.51%, which accounted for 333,118 thousand euros. The second 
place was occupied by  KOOPERATÍVA insurance company, a.s., VIG  in non-life insurance with  
26.43%, which accounted for 255,111 thousand euros, and the third place in non-life insurance by 
Generali Slovensko, insurance company, a.s. with 9.91%, which is equal to  95,669  thousand euros. 

Insurance products designed for insuring international risks belong in the area of non-life 
insurance. The insurance company Allianz – Slovenská Poisťovňa, a. s. has the widest offer of 
insurance products designed for the insurance of international risks. In the year 2014 the 
commercial insurance company  Allianz – Slovenská Poisťovňa, a.s. achieved primacy in the total 
technical insurance premium for all the insurance products, which amounted to 586,308 thousand 
euros and  reached 26.88% share of the total commercial insurance market.  

                                                 
2 Source: www.slaspo.sk 
3 Source: www.slaspo.sk 
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The most important insurance products in the area of international risks offered by 
commercial insurance companies on the commercial insurance market are: transportation insurance 
(insurance of international transportation of consignments), insurance of investment unit (building 
and assembly insurance), insurance of exhibitions and fairs, product liability insurance, insurance of 
international road carrier, motor hull insurance for travel abroad, aircraft operation insurance and 
special risks insurance. Special risks include mainly: insurance of equipment of nuclear industry 
and of allied perils, export credit insurance, insurance of caution money, insurance of early delivery  
of goods to a foreign buyer, and insurance of shipping charges. 

Another group, which we classify in the area of international risks relate to insurance of 
persons, namely:  insurance of tourist risks, tourism insurance, insurance of medical expenses 
incurred abroad and the like.  

5. Conclusions 
The total of technical insurance premium for all insurance products in the year 2014 was  

2,180 899 thousand euros. Table 1 entitled “Technical Premium in total and in no life insurance in 
commercial insurance companies  as at  31 December 2014  in thousand €4” shows also the 
succession of commercial insurance companies  on the Slovak insurance market in the year 2014. 
The primacy in non-life insurance on the Slovak insurance market was held by Allianz – Slovenská 
Poisťovňa, a. s., with  34.51%, which accounted for 333,118 thousand euros. In connection with the 
insurance of international risks, as part of non-life risks,  it has to be mentioned that commercial 
insurance companies on the Slovak insurance market do not offer some insurance, which are in used 
in European Union countries, in particular in Great Britain, Germany and France, and in the entire 
advanced world, mainly in Japan and in the United States of America.  
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МЕСТО И РОЛЬ ЭЛЕКТРОННОГО БИЗНЕСА В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ  

 

In the article the basic aspects of e-business functionality and specificity. Consider its features and benefits . 
Revealed the role of e-business and place in the system of the national economy .  

Keywords: e-business, Internet technology , the Internet economy , Internet business , the offline stores, online 
store, online users , information technology , globalization, internet shopping. 

  

В статье определены основные аспекты электронного бизнеса, функциональность и специфика. 
Рассмотрены его возможности и преимущества. Выявлены роль и место электронного бизнеса в системе 
национальной экономики. 

 Ключевые слова: Электронный бизнес, интернет-технологии, интернет-экономика, интернет-
бизнес, оффлайновая торговля, интернет-магазин, пользователи сети, информационные технологии, 
глобализация, интернет-покупки. 

 

Понятие «электронный бизнес» в настоящее время не имеет четкого и 
общепризнанного определения.  Оно охватывает все бизнес процессы, совершаемые 
деловой организацией посредством сети Интернет [1]. Электронный бизнес имеет 
практически те же проблемы, что и традиционный бизнес. Отличие заключается в 
электронной инфраструктуре, информационной среде сети Интернет, в которой 
реализуются основные бизнес-процессы. Инфраструктура электронного бизнеса 
порождает проблемы, которые не знал традиционный «до сетевой» бизнес. 

Электронный бизнес, его проблемы и особенности исследовали многие ученые, а 
именно – Е.Н. Грабовский, К.Фелленштейн, Р. Вуда, Х. М. Дейтел, С. Пун, А.Мартовский, 
И.Успенский, Д. Страус, Р.Фрост. В частности ими были определены проблемы 
недостаточно высокого уровня защиты персональных данных участников сделок в 
электронном бизнесе и недостаточной базы обеспечения информационной безопасности. 
Также рассматривались проблемы, связанные со слабым развитием инфраструктуры и 
нормативно-правовой базы электронного бизнеса и порождаемого им документооборота.  

Целью написания данной работы является выявление роли электронного бизнеса в 
национальной экономике, а также анализ проблем и перспектив развития основных 
направлений электронного бизнеса. 

В последнее десятилетие мир переживает период перехода от общества 
индустриального к обществу информационному [2]. 

Что можно увидеть на примере анализа развития основного направления 
электронного бизнеса. Электронный банкинг и Интернет-банкинг существует  уже более 
десяти лет, но до последнего времени он оставался на вторых ролях. Сейчас этот бизнес 
переживает период бурного роста. Сегодня интернет-банкинг занимает важное место в 
ассортименте банковских услуг. Электронные технологии позволяют убить сразу двух 
зайцев — сделать обслуживание более удобным для клиентов и уменьшить издержки 
банка. Все крупные розничные банки придают большое значение развитию 
дистанционного обслуживания.  

Если в нашей стране клиентов, пользующихся этой услугой, уже миллионы, то в 
других странах их десятки миллионов. Потенциал у рынка действительно огромный. Так, 
по данным фонда пользователей Сети являлись постоянными клиентами интернет-банков. 
72% пользователей Интернета активно пользуются банковскими услугами оффлайн [3].  

Еще недавно интернет-банк являлся для кредитных организаций конкурентным 
преимуществом или дополнительным инструментом, однако сейчас, по мнению 
специалистов, наличие подобных систем стало обязательным. Клиенты все чаще 
предпочитают управлять своими банковскими продуктами, приобретенными ранее в 
офисе, через дистанционные каналы. 

Эксперты отмечают активное сотрудничество банков с популярными системами 
электронных денег, таких, как: «Яндекс. Деньги», Web Money и др. Еще один тренд - 
вторжение интернет-банкинга в мобильную сферу. Для кредитных учреждений становится 
обычным делом предоставлять клиентам банковские услуги посредством мобильного 
телефона [4]. 

http://coolreferat.com/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0�
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Некоторые банки запускают приложения для современных мобильных платформ, 
другие адаптируют интерфейс интернет-банка к мобильным браузерам, но тренд 
совершенно очевиден. Итак, для банков все более актуальным становится перевод 
операций в более эффективные каналы дистанционного обслуживания. В кредитных 
организациях уже давно вывели в электронные каналы более 90% всех клиентских 
операций. 

Безусловным лидером на рынке интернет-банкинга по понятным причинам является 
«Приватбанк». Даже несмотря на то, что услуга «Приват24» достаточно новая по 
сравнению с интернет-сервисами других банков, тем не менее, ею уже пользуются более 2 
млн. клиентов [5]. 

Доля платежей посредством дистанционных каналов обслуживания будет и дальше 
увеличиваться по мере развития технологий и роста доверия клиентов к подобным 
сервисам. Это также приведет к значительному сокращению количества операций с 
наличными денежными средствами. В отличие от платежных терминалов и пластиковых 
карт, интернет-банк позволяет оплачивать любые счета, как в Украине, так и за рубежом в 
разной валюте. Кроме того, уровень безопасности проведения платежей через интернет-
банк по некоторым аспектам превосходит уровень безопасности использования карт. 

Есть несколько основных причины, сдерживающих ожидаемое бурное расширение 
отрасли, устранение которых приведет к значительному увеличению объема рынка 
электронной коммерции. Перспективы развития  бизнеса лежат в следующих плоскостях:  

1.Улучшение качества интернет-связи. Кроме известных проблем с традиционными 
дорогами в Украине появилась еще проблема интернет-дорог, которая мешает 
полноценному развитию электронной торговли и многих смежных отраслей. В некоторых 
регионах каналы связи отсутствуют или такого плохого качества, что не могут обеспечить 
нормальное интернет-соединение. 

2. Увеличение аудитории интернета. Отсутствие качественной связи не позволяет 
потенциальным клиентам электронных магазинов использовать интернет в своей 
будничной жизни. В Украине неопытные пользователи, не освоившие еще новый стиль 
жизни, испытывают огромное недоверие к новым для них, нетрадиционным формам 
приобретения товаров. Люди боятся платить интернет-магазинам, опасаясь, что их 
обманут, не доставят товар, доставят не тот товар, доставят товар неудовлетворительного 
качества и т.д. Для увеличения интернет-аудитории и преодоления недоверия требуется 
время и определенные усилия, о которых ниже. 

3. Улучшение качества доставки товаров, прежде всего почтовой доставки. 
Неразвитость почтовой инфраструктуры удручает. Даже если потенциальный клиент 
имеет качественную интернет-связь и успешный опыт покупок в интернете, он все равно 
не всегда воспользуется услугами иногороднего интернет-магазина, т.к. срок доставки 
товаров порой превышает все мыслимые пределы. Низкое качество услуг почтовой 
доставки - это огромное препятствие, сдерживающее развитие нашего рынка. 

Стоит посмотреть на опыт западных стран. Посылки и бандероли там доставляются 
в любой конец страны (даже на очень дальние расстояния) в пределах нескольких дней. 
Для получения отправления адресату не нужно идти на почту, стоять в очередях и 
общаться с почтовыми работниками. 

Как мы не ходим на почту за письмами, так в развитых странах давно никто не 
ходит за посылками. Самые обычные, не экспресс-посылки и бандероли, там привозит 
почтовый курьер и передает лично в руки получателю по адресу, который указан в 
отправлении. Посылки не хранят на почте, их доставляют непосредственно с 
распределительного пункта, благодаря чему почтовому отделению не требуются 
значительные площади. Офисы почты там часто совсем небольшие, но плотность их 
размещения в городах значительно выше, что приводит к равномерному распределению 
клиентов и отсутствию очередей. У нас поход на почту – это целое дело, которое нужно 
планировать и специально отводить для этого время. 
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4. Развитие информационных технологий. Развитие технологий ведет к появлению 
новых перспективных проектов и развитию отрасли. К примеру, такая технология 
используется при продаже билетов на театрально-концертные мероприятия и может 
применяться в других видах бизнеса, так же как появление  электронных авиабилетов 
делает процесс их покупки в интернет-магазине еще более простым. 

5. Расширение ассортимента товаров и услуг. Развитие технологий ведет к 
появлению новых форм торговли и типов товаров, к перемещению из офлайн в онлайн 
видов бизнеса, которые раньше довольно сложно было здесь представить. В интернете 
начали продавать одежду, ювелирные украшения, седла для лошадей и прочую экзотику. 
Предприниматели экспериментируют, ищут новые бизнес-модели и схемы торговли. 

Подавляющая доля затрат компаний приходится на получение информации, 
связанной с исследованиями, дизайном, разработками, тестированием, сертификацией, 
маркетингом, обслуживанием покупателей и технической поддержкой. Именно эти 
направления деятельности содержат значительные возможности для формирования бизнес-
структурами собственных подходов к достижению высших уровней доходности и 
базируются на услугах информационно-коммуникационной инфраструктуры. 

По оценкам авторитетных международных экспертов, рейтинг Украины по 
готовности к функционированию в глобальных сетях является довольно низким (75-е 
место), что отражает отставание в развитии информационной инфраструктуры и 
информационных технологий. Это ключевая проблема, поскольку развитие 
инновационных процессов в современных условиях практически не возможно без 
эффективного вовлечения страны в процессы глобального обмена информацией. 
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іноземний, приватний та державний капітал капітал, забезпечуючи доступ до новітніх 
технологій і менеджменту, інвестування  не тільки сприяє формуванню державних 
інвестиційних ринків, а й стимулюють ринки товарів та послуг. Крім такого, інвестиції, як 
правило, сприяють стабілізації макроекономіки під час економічної кризи. 

Вивчення інвестиційної сфери економіки постійно перебувало в центрі уваги 
економічної думки. Це спричинено тим, що інвестиції є основним елементом діяльності 
суб’єктів господарювання та процесу економічного розвитку країн.  

На сьогоднішній день економічний розвиток держави характеризується обсягами 
інвестицій в національну економіку. Реальні інвестиції є складовою частиною інвестування, 
тому виникає необхідність у зображення головних напрямків здійснення процесу реального 
інвестування в Україні 

В сучасних умовах ринок реальних інвестицій в Україні є дуже не стабільним, 
внаслідок економічної кризи, політичної нестабільності та військових дій на території 
України. 

Аналіз ринку реальних інвестицій в Україні розглядається  на основі показників 
капітальних інвестицій, які складають основну частину реального інвестування. Розглянемо 
обсяг капітальних інвестицій за видами економічної діяльності в 2015 році на рисунку 1. 

 
Рис.1. Обсяги капітальних інвестицій за видами економічної діяльності 

 

В 2015 році основна частина всіх капітальних інвестицій, а саме 51% що складає 145 
млрд. гривень була спрямована в промисловість; капітальне будівництво – 40,9 млрд. 
гривень, що склало 16,2%, сільське господарство становить 27,9 млрд гривень - 11,1%, 
інформація та телекомунікації становлять 21,8 млрд. гривень – 8,6%. Слабка активність до 
аграрного сектора пов'язана із проведенням неефективних аграрних реформ, у результаті 
якої залишилося невирішеним питання ринку землі [2]. 

Розглянемо основні джерела фінансування капітальних інвестицій, які представлені у 
таблиці 1. 

В 2015 році основна частина капітальних інвестицій за джерелами фінансування, а 
саме 67,4%, була вкладена власними коштами підприємств та організацій; 11,7% -коштів 
населення на будівництво житла; 7,59% - кредити банків та інших позик, кошти місцевих 
бюджетів -5,22% , інші кошти – 8,09% . Особливу увагу слід приділити коштам місцевих 
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бюджетів, зросли в 2,5 рази в порівняні з 2014 роком, внаслідок прийняття закону про  
децентралізацію в Україні в 2015 році [3]. 

Таблиця 1 
Основні джерела фінансування капітальних інвестицій 

Джерела фінансування 
капітальних інвестицій 

Станом на 
2012 рік, 
млрд. грн. 

Станом на 
2013 рік, 
млрд. грн. 

Станом на 2014 
рік, млрд. грн. 

Станом на 
2015 рік, 
млрд. грн. 

Всього  273,256 249,873 219,420 273,116 
коштів державного бюджету 16,288 617,4 273,8 6,919 
коштів місцевих бюджетів 855,5 679,6 591,8 14,260 
власних коштів підприємств та 
організацій 171,177 165,787 154,630 184,351 

кредитів банків та інших позик 39,724 347,34 21,739 20,740 
коштів іноземних інвесторів 4,904 427,1 5,639 8,185 
коштів населення на будівництво 
житла 22,575 240,72 22,064 31,985 

інших джерел фінансування 10,030 803,6 669,0 6,674 
 
 

Збільшення капітальних інвестицій в 2015 році досягнуто у 5 українських областях. 
Найбільш ефективно були вкладені капітальні інвестиції у Волинську область на 75,1% у 
порівнянні з відповідним періодом попереднього року, в  місті Києві на 28,3% та 
Хмельницькій області – 23,1%. 

 
Рис.2. Динаміка зміни обсягу капітальних інвестицій 

 

Зменшення капітальних інвестицій в значній кількості в Донецькій та Луганській 
областях. Обсяг капітальних інвестицій складає 33,5 та 13,2 відсотка відповідно, порівняно з 
обсягом інвестицій, станом на весну 2014 року. Наслідком таких зрушень, є військові дії на 
території Луганської та Донецької області. 

Обсяги капітальних інвестицій за видами активів у 2015 році також збільшились в 
порівнянні з минулими роками. 

Серед матеріальних активів найбільше вкладається  в машини, обладнання, інвентар, 
та інженерні споруди. Серед нематеріальних активів необхідну увагу слід приділити правам 
на комерційні позначення, авторські та суміжні права, патенти ліцензії. Інвестування 
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перелічених нематеріальних активів збільшилось утричі порівняно з 2014 роком , і складає 
12457,8 млн грн у фактичних цінах. 

Розглянемо динаміку зміни обсягу капітальних інвестицій, яка зображена на рисунку 
2. З 2012 по 2014 рік обсяг капітальних інвестицій зменшився з 263,7 млрд грн до 204 млрд. 
грн. внаслідок політичної нестабільності, економічного спаду та військових дій на території 
України. Але в 2015 році відбувається зріст обсягу капітальних інвестицій до 251,1 млрд 
гривень. Також слід ураховувати що дані зображені у фактичних цінах без урахування темпів 
інфляції. 

Станом на 2015 рік в Україні зросла привабливість до інвестицій, Україна не 
знаходиться осторонь світових процесів, має достатній рівень інтеграції з світовим 
господарством і порушення макроекономічної стабільності на зовнішніх ринках буде мати 
свій вплив на економіку України. 

Якщо розглядати рейтинг інвестиційної привабливості країн світу International 
Business Compass за 2015 рік, опублікованому компанією BDO, то Україна піднялась на 20 
сходинок вверх, та зайняла 89 місце. Україна входить до списку країн, які показали найкращі 
показники залучення інвестицій за рік. Також,  цей список увійшли Білорусь та Латвія. Якщо 
порівнювати минулорічний рейтинг, то наша країна зайняла 109 сходинку. 

Зазначені критерії формуються Гамбургським інститутом світової економіки та 
компанією BDO. Рівень привабливості інвестицій в країнах оцінюється за допомогою 
економічних, політичних, соціальних та культурних показників. 

Щодо рейтингу прозорості та легкості ведення підприємницькою діяльністю, який 
створений Світовим банком, Україна отримала 96 місце, й піднялася в позиціях на 16 пунктів 
в порівнянні з минулорічним рейтингом. 

У доповіді Doing Business 2016 року було заявлено, що головною реформою, яка 
сприяла підвищенню рейтингів України стало спрощенння реєстрації бізнесу [4]. У сфері  
реєстрації підприємств Україна отримала 30 місце, та покращила свої позиції на сорок 
сходинок. 

Для покращення інвестиційного клімату в країні, залучення більше обсягів реальних 
інвестицій необхідно вирішувати питання удосконалення організаційної та правової бази для 
зростання роботи механізмів забезпечення сприятливого інвестиційного клімату [5]. 

Частину кроків з покращення інвестиційного клімату вже зроблено, а саме: 
1. Створено правове поле для покращення інвестиційного клімату та розвитку 

державної та приватної співпраці; 
2. Для іноземних інвесторів на території нашої країни застосовується режим такої 

діяльності, за яким вітчизняні та іноземні інвестори перебувають у рівних умовах. Це 
важлива необхідність, яка забезпечує підтримку вітчизняного сектору інвестування. 
Іноземні інвестиції в Україні не підлягають націоналізації. 

3. . Для підвищення захисту іноземних інвестицій Законом України від 16.03.2000 № 
1547 ратифікована Вашингтонська Конвенція 1965 року про порядок вирішення 
інвестиційних сварок між резидентами та нерезидентами [6]. 

Як вже було зазначено джерелами капітальних інвестицій є приватний сектор, тому 
для збільшення інвестування уряду необхідно стимулювати як малий, так і великий бізнес. 
На даний час ведеться робота в напрямі розвитку державного та приватного партнерства. З 
метою введення міжнародної практики підготовки в проекти державного та приватного 
партнерства в частині забезпечення механізмів справедливого розподілу ризиків між 
приватними партнерами та державними партнерами в рамках здійснення державно-
приватного партнерства створено проект постанови Кабінету Міністрів України "Про 
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України" від 16 лютого 2011 р. № 232 . 

Здійснюються заходи щодо удосконалення системи управління капітальними 
інвестиціями, а саме: прийнято зміни до Бюджетного кодексу, а саме, закон України від 
07.04.2015 № 288-VII “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державних 
інвестиційних проектів”. 
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За результатами відбору державних інвестиційних проектів міжвідомчою комісією  
відібрано 10 проектів, які включено до державного бюджету на 2016 рік з відповідним їх 
фінансуванням. Разом з цим, у Мінекономрозвитку починаючи з кінця 2015 року 
проводиться робота з головними розпорядниками коштів державного бюджету щодо подання 
та підготовки державних інвестиційних проектів з метою забезпечення їх реалізації у  2017 
році.  

Крім того, на сьогоднішній день передбачена державна підтримка реалізації 
інвестиційних проектів в головних галузях економіки, шляхом звільнення від оподаткування 
ввізним митом при ввезені визначеного переліку товарів, необхідних для реалізації 
інвестиційнх проектів, та відтермінування сплати ПДВ (до 60 днів) щодо ввезених товарів на 
підставі векселя (Закон України "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних 
галузях економіки з метою створення нових робочих місць"). 

Також державна підтримка надається при створенні індустріальних парків і реалізації 
проектів у межах цих парків (Закон України "Про індустріальні парки"). 

Можна зробити такі висновки. Ринок реальних інвестицій в Україні був досліджений 
на основі показників, а саме: капіталовкладення за економічною діяльністю, 
капіталовкладення за джерелами фінансування, капіталовкладення за видами активів, 
капіталовкладення за промисловою діяльністю та впровадження інновацій в промислові 
підприємства. Розглядаючи дані показники реальних інвестицій на макроекономічному рівні, 
слід зазначити, що станом на 2015 рік показники капітальних інвестицій у фактичних цінах 
збільшились. Згідно проведених міжнародних рейтингів інвестиційної привабливості, 
Україна стала більш привабливою у порівнянні з минулими роками. Також, уряд здійснив 
частину кроків з покращення інвестиційного клімату , розвитку спільних державних та 
партнерських програм, здійснили заходи, щодо покращення управління капітальними 
інвестиціями. 
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given the suggestions to improve the functions of the separate state institutions regulating the investment process. 

Keywords: investment process, innovative infrastructure, investment climate, cluster 
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У статті розглянуто інституціональний механізм державного регулювання інвестиційного процесу в 
Україні. Проаналізовано кластерний механізм державної підтримки інвестиційного процесу в Україні. Надано 
пропозиції щодо вдосконалення роботи окремих державних інституцій, які регулюють інвестиційний процес. 

Ключові слова: інвестиційний процес, інноваційна інфраструктура, інвестиційний клімат, кластер 
 

На сьогоднішній день проблеми протікання інвестиційного процесу та необхідність 
втручання в нього держави з метою забезпечення ефективного розвитку інноваційної 
інфраструктури, екологічної безпеки і рівня життя населення досліджувалися багатьма 
українськими та зарубіжними науковцями, зокрема Дж. Алленом [1], А.Ю. Бабенком [2], 
М.Ч. Вонгом [3], Г.О. Гончаровим [4], К. Джонсом [5], Н. Єфіменковою [6], К. Коджимою 
[7], С. Лундан [8], Н. Рюффером [9], С.М. Сілюковою [10], Т.О. Скрипко [11] Д. Стоуеллом 
[12], Т. Фароле [13] тощо. Проте, незважаючи на вагомий внесок вказаних дослідників, в 
Україні створилось деструктивне інституціональне середовище, яке за результатами оцінки 
ефективності державного регулювання інвестиційного процесу відповідає незадовільному 
стану розвитку інноваційної інфраструктури. За таких умов виникає потреба в обґрунтуванні 
інструментів вдосконалення механізму державного регулювання інвестиційного процесу. 

Так, враховуючи пропозиції зарубіжних науковців М.Ч. Вонга [3], К. Джонса [5], 
інвестиційна політика держави, на наш погляд, повинна бути спрямована на проведення 
інституціональних реформ у сфері міжбюджетних, господарських, грошово-кредитних та 
наукових відносин з метою формування ефективної інноваційної інфраструктури. 

У свою чергу, покращення ефективності стимулювання залучення інвестицій у 
наукову, науково-технологічну та інноваційну діяльність, як підкреслює Д. Стоуелл [12], 
потребує, по-перше, створення пайових інвестиційних фондів для реалізації великих 
інвестиційних проектів та розширення форм кредитування інноваційно-активних 
підприємств шляхом здійснення лізингових операцій. По-друге, створення промислово-
фінансових груп, яке має здійснюватися державою на основі спрямування їх ресурсів на 
реалізацію довгострокових інвестиційних проектів та проектів, що вимагають значних 
обсягів інвестицій, а також шляхом передбачення прозорих гарантій непереслідування 
власників капіталів, конвертованих в національну валюту, із здійсненням програми 
поетапної конверсії тіньових капіталів.  

Відповідно, з урахуванням поглядів Г.О. Гончарова [4], Н. Єфіменкової [6], Т.О. 
Скрипко [11], запропонуємо власну модель механізму державного регулювання 
інвестиційного процесу в Україні, що має здійснюватися у відповідності до застосування 
державою інструментів прямого та непрямого (опосередкованого) впливу на інвестиційне 
середовище, яке формується в рамках взаємодії органів державної влади/місцевого 
самоврядування та основних діючих інституцій, що регулюють інвестиційний процес (рис. 
1).  

Так, виходячи з рис. 1, є очевидним, що первинними інструментами врегулювання 
інституційних відносин слід вважати інструменти прямого впливу, які держава має 
застосовувати поетапно у відповідності до загальних функцій державного управління 
(організація, планування і прогнозування, мотивація, регулювання і контроль).  

За таких умов початковий інституціональний інструмент прямого впливу держави на 
інвестиційний процес має стосуватися організації розробки і затвердження нормативно-
правової бази, яка, по-перше, здійснює ефективне регулювання інвестиційного процесу, по-
друге, стимулює розвиток національної інноваційної інфраструктури і, отже, сприятиме 
гармонізації відносин між усіма суб’єктами інвестиційного процесу (далі – Суб’єкти).  

Після набуття чинності затверджених законодавчих/нормативно-правових актів з 
відповідними положеннями державі, згідно визначених науковими співробітниками 
прогнозів економічного і соціального розвитку країни, необхідно вибрати стратегічні 
пріоритетні напрями інноваційної діяльності. Цей вибір має передбачати розробку 
загальнодержавних цільових програм науково-технологічного розвитку, стратегічних 
галузевих, регіональних і місцевих програм та проектів, реалізація яких сприятиме 
покращенню інвестиційного клімату в країні.   
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Рис. 1. Інституціональний механізм державного регулювання інвестиційного процесу в 

Україні * 
* Складено автором   
Спираючись на працю С.М. Сілюкової [10], слід відмітити, що розробка державних 

цільових програм на всіх рівнях повинна здійснюватися з урахуванням можливостей 
бюджету, видатки якого мають бути передбачені в Законі України Про “Державний бюджет 
України” на поточний рік у статті видатків головного розпорядника коштів. Це надасть змогу 
визначити обсяги фінансування на виконання конкретних заходів і завдань, результати яких 
вказуватимуть на оцінку реалізації цих програм. Для цього необхідно врегулювати 
законодавчу і нормативну базу функціонування бюджетної системи, зокрема Бюджетного 
кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI [14], Закону України “Про державні цільові 
програми” від 18.03.2004 № 1621-IV [15] і Порядку розроблення та виконання державних 
цільових програм, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 
106 [16]. Це дозволить встановити єдиний системний методологічний підхід проходження 
усіх стадій реалізації програми, починаючи з ініціювання (проведення громадського 
обговорення, державної експертизи, конкурсного відбору виконавців та призначення 
замовників) та до завершення реалізації.  
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Більш того, необхідно чітко розподілити обов’язки між міністерствами та відомствами 
згідно Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI [14], за яким пріоритетність 
фінансування цільових програм визначає головний розпорядник бюджетних коштів у межах 
граничних обсягів, затверджених Міністерством фінансів України. Це дозволить запобігти 
розробки споріднених програм з аналогічними заходами та завданнями, які дублюють 
повноваження державних органів та стають підставою для додаткового їх фінансування, а 
також спонукатиме до розробки програм, фінансування яких здійснюється саме в ті галузі, 
що є найбільш пріоритетними для залучення інвестицій в інноваційну інфраструктуру.  

Вказані програми, за визначеням Н. Рюффера [9], передбачатимуть стартове 
фінансування базисних інноваційних проектів, імплементація яких спрямована на 
інноваційний розвиток в неринковому секторі промисловості, куди відноситься соціальний 
та оборонно-промисловий комплекси, масштабні екологічні проекти загальнодержавної 
значущості тощо. Згідно досвіду розвинених країн світу реалізація даних проектів 
сприятиме, по-перше, ефективному використанню природних ресурсів з уникненням 
прискореного їх вичерпання і, на цій основі, порушення екологічного балансу. По-друге, 
здійсненню комплексної реструктуризації господарства промислово розвинених територій у 
напрямі зменшення енерго-, ресурсо-, еколого-, трудомісткості та збільшення науко- та 
інформаційномісткості і, отже, оптимізації використання трудового потенціалу. По-третє, 
розвитку туристичної галузі, що сприятиме капіталізації природних, екологічних, 
ландшафтних, історико-культурних та інших надбань країни. 

В той же час, як відмічає Т. Фароле [13], реалізація цільових стратегічних програм 
пріоритетного розвитку надасть можливості розширювати джерела фінансування кластерів, 
якими можуть бути кошти місцевих бюджетів, кошти венчурних фондів, інвестиції 
приватних підприємств, в тому числі транснаціональних корпорацій (далі – ТНК), а також 
кошти фінансових установ – учасників кластерів, які взаємодіють з провідними 
підприємствами.  

Зміцнення конкурентоспроможності країни на світовому ринку потребує розвитку в 
ключових секторах конкурентоспроможних галузей постачальників і споживачів, які є 
конкурентоспроможними на світовому ринку (наприклад, електротехнічної, 
телекомунікаційної, машинобудування). Процес створення кластерів може бути прискорений 
за допомогою вкладенню інвестицій, в тому числі іноземних, у відповідності до реалізації 
цільових програм на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях. Це потребує 
проведення аналізу міжгалузевих зв’язків за вертикальним (постачальник-споживач) та 
горизонтальним підходом (загальна база споживання, технології і дистрибуція, зв’язки з 
іноземними партнерами) з урахуванням географічної концентрації взаємозалежних галузей 
між районами міст, містами, регіонами, а також країнами. Тут варіантом створення 
ефективних промислових кластерів може слугувати створення спеціальних (вільних) 
економічних зон (СЕЗ), де іноземні інвестори матимуть можливість отримувати пільги й 
умови просування свого капіталу, націленого на розвиток даних кластерів. Відповідно, за 
рахунок додаткового капіталу і технологій, придбаних за допомогою прямих іноземних 
інвестицій (далі – ПІІ), просування цих кластерів сприятиме розвитку промислової 
модернізації та наукової сфери, сформованої за допомогою нових ідей та новацій на основі 
здорової конкуренції між національними та іноземними партнерами, що також може стати 
засобом подолання інформаційного дефіциту [13]. 

Враховуючи зазначене, фінансування кластерів варто здійснювати на основі 
залучення інвестицій в окремі галузі, кожна з яких у середині кластера розвиватиметься 
вертикально взаємозалежних секторів, зміцнюючи цим самим фінансовий стан слабкіших 
підприємств, які знаходяться у взаємозв’язку з більш конкурентоспроможними. В такому 
разі держава матиме змогу надавати стимулюючу підтримку розвитку інвестиційного 
процесу в пріоритетних галузях не лише через органи державної влади/місцевого 
самоврядування безпосередньо, але і через окремі державні інституції, сприяючи 
покращенню інвестиційного клімату як у країні в цілому, так і в окремих районах міст, 
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містах і регіонах країни, що також слугуватиме ефективнішому розвитку інвестиційного 
процесу в країні (рис. 2). 

 
Рис. 2. Кластерний механізм державної підтримки інвестиційного процесу в Україні * 

* Складено автором 
Є очевидним, що головні розпорядники бюджетних коштів, фінансуючи пріоритетні 

галузі-постачальники економічної і соціальної системи (району, міста, регіону, країни), 
стимулюють підприємств-виробників реалізовувати інноваційну продукцію у більшому 
обсязі, надаючи можливості цим підприємствам зменшувати інноваційні витрати за рахунок 
власних коштів та підвищувати їх кредитоспроможність, зменшуючи цим самим ризик 
банківських установ зазнати збитків від неповернення підприємствами кредитів, запозичених 
на інноваційні витрати, а також збільшувати інвестиційну привабливість, в тому числі для 
іноземних інвесторів, надаючи їм можливості отримати високий прибуток від вкладення при 
цьому меншої суми коштів у реалізацію інноваційної продукції. У цьому разі підприємства-
виробники отримують більший дохід від реалізації інноваційної продукції, отриманого на 
основі її постачання до інших підприємств (галузей-споживачів), які також за рахунок 
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інноваційних витрат можуть придбати відповідну продукцію як на власні потреби для 
подальших інноваційних розробок, так і на продаж з метою задоволення попиту споживачів 
на придбання товарів/надання послуг з боку юридичних і фізичних осіб, сприяючи цим 
самим скороченню періоду оновлення основних засобів та залученню інвестицій у людський 
капітал. В той же час бюджетне фінансування збільшує можливості підприємств як галузей-
виробників, так і галузей-споживачів залучати інвестиції, в тому числі іноземні, шляхом 
обміну акціонерним капіталом з підприємствами сусідніх районів, міст, регіонів, а також 
країн, в яких функціонує ідентична галузь.  

Таким чином, встановлений міжгалузевий зв'язок на районному рівні між сусідніми 
районами міста формує сприятливий інвестиційний клімат у цільовому районі, сприяючи 
поліпшенню інвестиційного клімату у місті. Зв'язок між галузями на міському рівні у 
сусідніх містах покращує інвестиційний клімат у цільовому місті, забезпечуючи поліпшення 
інвестиційного клімату у регіоні. Міжгалузевий зв'язок на регіональному рівні між сусідніми 
регіонами забезпечуватиме формування сприятливого інвестиційного клімату у цільовому 
регіоні. Це стає суттєвим фактором поліпшення інвестиційного клімату країни, тоді як 
взаємодія галузей-постачальників та галузей-споживачів на міжнародному рівні, 
встановлюючи взаємозв’язок між сусідніми країнами, збільшує можливість залучати 
потенційних інвесторів з відповідних країн і цим самим слугуватиме створенню кластерів на 
районному, міському, регіональному та державному рівнях. 

З іншого боку, впровадження та розвиток кластерної системи, в основі якої лежить 
міжгалузевий, міжрегіональний, а також міжнародний взаємозв’язки установ та організацій 
різної форми власності, може стати джерелом інтенсифікації інвестиційного процесу та 
надходження ПІІ до економіки України, які можуть нанести не лише користь країні, але й 
значно зашкодити її інтересам. Для України на сьогоднішній день в цих процесах є певні 
умови для незаконного роздержавлення та відчуження майна, зловживання монопольними 
цінами, розвитку конфліктів між іноземними інвесторами та українськими підприємствами, а 
також ухилення від сплати податків з боку інвесторів, особливо іноземних. 

Запобіганню розвитку вказаних вище проблем слугуватиме втручання в інвестиційний 
процес окремих державних інституцій, діяльність яких спрямована на співпрацю з Торгово-
промисловою палатою України (далі – ТППУ), захист внутрішнього інвестиційного ринку 
від недобросовісної конкуренції з боку ТНК, боротьбу з корупцією та детінізацію економіки, 
координацію діяльності зі створення та трансферу технологій і прав на об’єкти 
інтелектуальної власності, підтримку українських винаходів та їх патентування за кордоном. 

Так, спираючись на праці Дж. Аллена [1], К. Коджими [7], Д. Стоуелла [12], 
Національному банку України (далі – НБУ) варто запозичити досвід промислово-розвинутих 
країн з використання режиму множинного валютного курсу, який пояснюється подвійним 
котируванням курсу національної валюти за комерційними (наприклад, отримання 
інвестиційного кредиту) та фінансовими операціями (наприклад, вкладення коштів 
інвестиційного кредиту на власні потреби). Відповідний режим потребує застосування НБУ 
валютних обмежень щодо дотримання суворої рівноваги між прямими інвестиціями, 
здійсненими резидентами (купівля підприємств у інших країнах), та ПІІ в економіку Україну 
(купівля вітчизняних підприємств нерезидентами). 

Фонду державного майна України (далі – ФДМУ) необхідно ефективніше 
здійснювати свої повноваження, які в першу чергу мають стосуватися приватизації 
державного майна не окремо від земельної ділянки у відповідності до статті 182 Закону 
України “Про приватизацію державного майна” від 04.03.1992 № 2163-XII [17], а цілої 
земельної ділянки із включенням об’єктів нерухомості на ній. Це дозволить зменшити 
корупмовані схеми викупу інвесторами лише самого підприємства із взяттям земельної 
ділянки у довгострокову оренду з метою зниження суми вкладень за узгодженою вартістю. 
Тут необхідно внести зміни до Закону України “Про оренду державного та комунального 
майна” від 10.04.1992 № 2269-XII [18], згідно яких ФДМУ мала б можливість створювати 
свої представництва на місцях із значною кількістю державного майна, придатного для здачі 
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в оренду інвестору, здатного вкласти кошти у капітальний ремонт. Все це зумовить значній 
економії бюджетних коштів на утримання відповідних об’єктів у належному стані. При 
цьому, з метою створення для інвестора сприятливих умов інвестування розмір орендної 
плати має бути встановлений на рівні, нижчому за ринкову вартість. Однак через постійне 
здійснення неправильної ідентифікації державного майна як об’єкта оцінки неможливо 
встановити ринкову вартість, яка б відповідала мірі цінності майна у відповідності до 
міжнародних (International Valuation Standards – IVS) та європейських стандартів оцінки 
(European Valuation Standards – EVS). Дана ситуація потребує встановлення у Законі України 
“Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність” від 12.07.2001 № 
2658-III [19] єдиної норми ведення ФДМУ Державного реєстру оцінювачів земельної ділянки 
спільно з об’єктами нерухомого майна, що уможливить запровадження єдиних стандартів 
стосовно визначення адекватної вартості об’єктів нерухомості.   

Як відомо, проникнення потенційних іноземних компаній на український 
інвестиційний ринок прискорює темпи їх злиття з приватизованими українськими 
підприємствами, створення промислово-фінансових груп і ТНК. Однак багаторічний досвід в 
Україні вказує на те, що інвестиційна діяльність українських підприємств з іноземними 
партнерами нерідко призводила до встановлення монопольних цін на інвестиційні товари і 
купівлі більшої частки стратегічних об’єктів з боку іноземних компаній, що слугувало 
причиною недобросовісної конкуренції та витісняло українських товаровиробників. У цьому 
разі ФДМУ слід посприяти створенню умов для запобігання випадкам незаконного 
відчуження іноземними компаніями державного майна, а у разі невиконання/неналежного 
виконання ними взятих на себе зобов’язань – проводити процедуру повернення до державної 
власності українських приватизованих об’єктів шляхом визнання у судовому порядку 
інвестиційних договорів недійсними та в подальшому – нової приватизації даних об’єктів. 

В той же час ФДМУ має постійно узгоджувати питання щодо здійснення приватизації 
того чи іншого об’єкта з Антимонопольним комітетом України (далі – АМКУ). В даному 
випадку з метою запобігання виникненню прихованої монополізації внутрішнього ринку 
АМКУ слід вживати заходів щодо здійснення контролю за придбанням акцій українських 
стратегічних підприємств іноземними інвесторами в процесі продажу пакетів їх акцій на 
конкурсах, аукціонах, відкритих торгах, передбачених у Законі України “Про захист 
економічної конкуренції” від 11.01.2001 № 2210-III [20]. Також, з урахуванням поглядів С. 
Лундан [8], АМКУ необхідно встановити вимоги усім Суб’єктам щодо надання інформації 
про свою діяльність з метою дослідження їх поведінки, що допоможе встановити наявність 
або відсутність конкуренції на інвестиційному ринку. Для цього АМКУ має тісно 
співпрацювати з Міністерством економічного розвитку та торгівлі України і Державною 
фіскальною службою України (далі – ДФСУ), регулярно проводячи зустрічі Суб’єктів з 
метою визначення механізму ціноутворення на інвестиційні ресурси ТНК залежно від змін 
відповідних цін на світовому ринку.       

У зв'язку з недосконалим податковим законодавством за попередні роки ДФСУ 
нерідко порушувала питання щодо вирішення проблем з ухиленням сплати податків 
українськими компаніями та ТНК через механізми трансфертного ціноутворення. Це стало 
поштовхом для створення компаніями-нерезидентами середовища штучного зниження 
податкового навантаження шляхом внутрішнього переливу капіталу в країни з нижчим 
рівнем оподатковування. В такому разі, враховуючи зарубіжний досвід, слід розробити 
законодавчу базу, яка б надавала ДФСУ дозвіл на оновлення стандарту звітності з 
трансфертного ціноутворення та наявності прав на об’єкти інтелектуальної власності. Також, 
ДФСУ потрібно розширити повноваження з приводу одержання від нерезидентів інформації 
про їх торгові патенти та ліцензії на інвестування в ті чи інші галузі з метою здійснення 
ефективного обміну податковою інформацією між компетентними органами обох держав, і, 
отже, підтримки українських винаходів та їх патентування за кордоном. Все це надасть 
можливості ДФСУ здійснювати якісну перевірку інвестиційних пропозицій при проходженні 



 26

процедури реєстрації, яка дозволить завчасно виявляти ризик переміщення податкової бази 
ТНК із юрисдикцій їх господарської діяльності в юрисдикції з меншим оподаткуванням. 

Тут відповідне законодавство має базуватися на положеннях запропонованого ОЕСР 
Плану дій з протидії розмиванню бази оподаткування та переміщення прибутку (Action Plan 
on Base Erosion and Profit Shifting) [21] із впровадженням міжнародного стандарту 
“податкової прозорості”, основні елементи якого відображені у Модельній конвенції ОЕСР 
про уникнення подвійного оподаткування з податків на доходи і капітал (The OECD Model 
Tax Convention on Income and on Capital) [22] та Модельній угоді ОЕСР про обмін 
інформацією в податковій сфері (The OECD Model Agreement on Exchange of Information on 
Tax Matters) [23]. Ці моделі передбачають тісне міжнародно-правове співробітництво з 
адміністративних питань у сфері оподаткування шляхом розширення доступу договірних 
держав до отримання будь-якої інформації, в тому числі тієї, яка міститься в фінансово-
кредитних установах, у номінальних одержувачів, достовірних осіб, а також інформації щодо 
прав на частку в капіталі. Проте в даному випадку варто відмітити пропозицію А.Ю. Бабенка 
[2] щодо необхідності впровадити стандарт автоматичного обміну інформацією із 
забезпеченням передачі, отримання і захисту конфіденційної інформації та водночас 
інформаційної прозорості з боку країн-інвесторів. 

Сьогодні в Україні надмірний податковий тиск на іноземних партнерів служить 
значною тінізацією економіки і є поштовхом до вчинення корупційних дій з боку ТНК. 
Відповідно, впровадження прозорої європейської системи буде лише стримувати діяльність 
іноземних інвесторів, оскільки вони не матимуть можливості ухилятися від сплати податків, 
а високі податкові ставки не будуть служити приваблюючим фактором. Це врешті-решт 
призведе до зменшення надходжень ПІІ в Україну, а отже, різкого уповільнення процесу 
модернізації української економіки. В такому разі, на наш погляд, розробка податкових 
положень у відповідності до європейських стандартів потребує спрощення податкової 
системи в Україні, яка б базувалася, по-перше, на введенні пільг, що передбачають 
зменшення ставки податку на прибуток від інвестиційної діяльності та ПДВ на інвестиційні 
товари для іноземних інвесторів; по-друге, на встановленні “податкових канікул” для 
інвесторів (в тому числі іноземних), які вкладають кошти в інноваційні об’єкти. З одного 
боку, це стане фактором залучення потенційних інвесторів, з іншого, – забезпечить 
проведення державою ефективних реформ, які нададуть можливості здійснювати якісний 
контроль в умовах міжнародного руху капіталу та інвестицій. 

В той же час, з метою вдосконалення механізму регулювання іноземного інвестування 
державним інституціям необхідно поглибити взаємовідносини з ТППУ, яка згідно Закону 
України “Про торгово-промислові палати в Україні” від 02.12.1997 № 671/97-ВР [24] виконує 
завдання щодо врегулювання спорів між українськими підприємствами та іноземними 
інвесторами, сприяючи згладжуванню конфліктів між Суб’єктами. ТППУ в свою чергу варто 
посилити відносини з Українським союзом промисловців і підприємців (УСПП), Спілкою 
підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України (СПМСППУ) та 
галузевими асоціаціями у вирішенні питань щодо розвитку національної інноваційної 
інфраструктури, конкурентоспроможності української наукоємної продукції і послуг та 
просування інвестиційних пропозицій на зовнішні ринки. Це водночас потребує розширення 
мереж представництв ТППУ за кордоном із забезпеченням кооперації з великими 
підприємствами та посольствами України за кордоном, а також надання суб’єктам 
господарювання інформаційних послуг про цінову політику на міжнародних ринках з метою 
запобігання цінових конфронтацій з ТНК.    

Крім того, захист законних інтересів національних товаровиробників із 
передбаченням оперативного вирішення питань щодо розвитку партнерства між 
українськими підприємствами та іноземними інвесторами потребує активнішої співпраці 
ТППУ з органами державної влади та комітетами Верховної Ради України (ВРУ) під час 
розгляду нормативно-правових документів, пов’язаних з інноваційно-інвестиційною 
діяльністю та зовнішньою торгівлею в Україні, а також поглиблення співпраці з 
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Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Міністерством закордонних 
справ України. Все це зумовить підвищенню ефективності використання угод ТППУ і 
регіональних палат про співробітництво із стратегічними партнерами України, а також 
членства ТППУ у Міжнародній торговій палаті (МТП), Асоціації торгово-промислових палат 
Європи (АТППЄ) та інших міжнародних організаціях на користь інтересів українських 
підприємств. 

У підсумку вищезазначеного є очевидним, що ефективна робота діючих в Україні 
інституцій, регулюючих інвестиційний процес, сприятиме дієвому механізму ринкової 
мобілізації фінансових ресурсів як фактору прискорення економічного і соціального 
розвитку країни в умовах геоекономічної інтеграції. 

Згідно досвіду зарубіжних країн спільна робота з ТНК суттєво зміцнює позиції 
вітчизняних підприємств на внутрішньому і зовнішніх ринках, що підвищує 
конкурентоспроможність вітчизняної інноваційної продукції і, отже, забезпечує активну 
участь вітчизняних підприємств у виборі і реалізації стратегічних пріоритетів та базисних 
інновацій. В такому разі якість роботи державних інституцій суттєво залежить від рівня 
фаховості виконавчих органів та включення повноцінної науки до глибокого дослідження 
середовища інвестиційного ринку [6; 25].  

Так, у відповідності до джерела “Innovation Policy: A Guide for Developing Countries” 
[25] збільшення наукових кадрів є важливим фактором підтримки балансу між державним та 
приватним секторами, який, по-перше, сприятиме запобіганню зловживанням повноважень з 
боку держави з приводу надмірного втручання в інвестиційний процес приватних 
підприємств і діяльність наукових установ. По-друге, перешкоджатиме змові фахівців 
державних установ з представниками ненадійних організацій, які беруть участь у підготовці 
інвестиційних проектів, реалізація яких може значно зашкодити інтересам населення та 
держави і, внаслідок цього, призвести як до дисбалансів у суспільстві, так і до значної втечі 
коштів з державного бюджету. По-третє, зміцнює демократичні відносини між органами 
державної влади та органами місцевого самоврядування, що спрощує процедуру 
проходження етапів реалізації інвестиційних проектів місцевого, регіонального або 
державного значення і, отже, зумовлює перехід на кластерну систему регулювання.    

Проте, оскільки створення кластерів як інструментів форматування економічного 
простору сприятиме інтеграційному партнерству між усіма Суб’єктами, впровадження 
відповідної системи потребує забезпечення прозорості протікання інвестиційного процесу на 
міжгалузевому, міжрегіональному та міжнародному рівні, яка полягає не лише у відкритості 
інформації про усіх Суб’єктів, але і вміння її використовувати на користь інтересів населення 
та держави. Це звісно потребує залучення якомога більше представників державних 
інституцій до підвищення кваліфікаційного рівня та згодом до наукової роботи, оскільки 
розширення бази знань з питань протидії та запобігання корупції, тіньової економіки, 
незаконного роздержавлення і приватизації майна, а також недобросовісної конкуренції на 
інвестиційному ринку нададуть змогу діяти цих представників більш ефективно.  
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ОКРЕМІ МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ 
«ЕКОНОМІЧНА АКТИВНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ» 

 

The article presents the results of the concept of "economic activity of the population" research, including some 
methodological aspects to determine its contents. Found that to optimize the government's economic policy in the 
regulation of economic activity should revise the theoretical and methodological approaches to determining the content 
of the relevant concepts. 
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У статті представлено результати дослідження поняття «економічна активність населення», 
зокрема окремих методичних аспектів визначення його змісту. Встановлено, що для оптимізації державної 
економічної політики у сфері регулювання економічної активності населення доцільно переглянути теоретико-
методичні підходи до визначення змісту відповідного поняття.  

Ключові слова: соціальна економіка, економічна активність населення, зайнятість, безробіття, 
методологія економічних досліджень. 

 

Економічна активність населення є важливим показником ефективності державної 
політики у сфері зайнятості і безробіття. Протягом останнього часу увага до проблематики 
економічної активності знижується, що пов’язано з традиційно низьким пріоритетом цього 
аспекту державного регулювання економіки порівняно з реформами у сфері оподаткування 
та підвищення інвестиційної привабливості національної економіки, реалізації ефективної 
системи соціальних трансфертів, боротьбою з тіньовим сектором та виведенням доходів 
населення з тіні.  

Таблиця 1 
Порівняння кількості трудових ресурсів окремих країн світу та України* 

№ у рейтингу за 
кількістю 
трудових 
ресурсів 

Країна 
Кількість 

населення, тис. 
осіб 

Трудові ресурси, 
тис. осіб 

Відношення трудових 
ресурсів до кількості 

населення, % 

1 Китай 1368660,0 804000,0 58,74% 

2 Індія 1251695,6 502100,0 40,11% 

3 Європейський союз 513949,4 231600,0 45,06% 
4 США 321368,9 156400,0 48,67% 

5 Індонезія 255993,7 122400,0 47,81% 
… … … …  

37 Україна 44429,5 17400,0 39,16% 

Серед країн з кількістю населення, близькою до України 
29 Іспанія 48146,1 22980,0 47,73% 
31 Канада 35099,8 19300,0 54,99% 
33 Польща 38562,2 18290,0 47,43% 
34 Кенія 45925,3 18210,0 39,65% 
36 Аргентина 43431,9 17470,0 40,22% 
48 Алжир 39542,2 11770,0 29,77% 

*Розраховано автором за даними 1; 2 
Зміст поняття «економічна активність населення» є значно ширшим, ніж прийнято 
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служби статистики, у відповідності до якої, по суті, до складу поняття входять такі елементи, 
як «безробіття», «безробітні», «безкоштовно працюючі члени сім’ї», «зайнятість», 
«незайняте населення», «працюючі за наймом», «працюючі не за наймом у секторі 
самостійної зайнятості», «самостійно зайняті» тощо. Переконані, що у світлі тенденцій 
останніх років слід по новому поглянути на методологічні засади трактування поняття 
«економічна активність населення», збагатити його не лише статистичним, але і ширшим 
економічним змістом. Цьому завданню і присвячується дана стаття.  

За даними The world Factbook, у 2015 р. Україна знаходилась на 37 місці за кількістю 
трудових ресурсів з показником 17,400 тис. осіб. Порівняння кількості трудових ресурсів 
країн світу представлено у таблиці 1. 

Як бачимо з представлених розрахунків, за показником відношення трудових ресурсів 
до кількості населення Україна перебуває на рівні Кенії, Індії, Аргентини. Це свідчить про 
гостру актуальність пошуку нових шляхів підвищення рівня економічної активності 
населення. Відправним пунктом має стати удосконалення методичних підходів до 
трактування цього поняття та його змісту.  

Згідно з методологічними положеннями щодо класифікації та аналізу економічної 
активності населення, економічно активне населення (робоча сила) – це особи віком  15–70 
років, які протягом певного періоду часу забезпечують пропозицію робочої сили на ринку 
праці 3.  

О. А. Грішнова під економічною активністю розуміє прагнення працездатної людини 
застосувати на практиці наявні у неї здібності до праці, знання та досвід за винагороду в 
грошовій або іншій формі, реалізація якого виявляється у зайнятості людини економічною 
діяльністю, а нереалізація – у безробітті 4. Дещо ширше економічну активність розуміють 
автори посібника «Управління трудовим потенціалом». Загалом це поняття пропонується 
трактувати як міру економічної діяльності, що спрямована на реалізацію внутрішнього та 
зовнішнього потенціалу людини задля досягнення економічних результатів і задоволення 
суспільних та власних потреб. Автори обстоюють відмінність понять трудової та 
економічної активності: «Часто трудова та економічна активність ототожнюються та 
визначаються як прагнення працездатної особи застосувати на практиці свої знання та досвід 
за винагороду.  Проте категорії «трудова активність» та «економічна активність» нетотожні, 
тому що трудова активність виявляється у процесі праці, тоді як економічна активність — 
ширше поняття, яке включає і підготовку до цієї праці, профнавчання, профпідготовку, 
досягнення еко-номічних результатів та активність безробітних у пошуку праці, підвищення 
кваліфікації, активність зайнятих у напряму продуктивнішої праці та раціоналізаторства, 
активність економічно неактивного населення щодо переходу в категорію економічно 
активного населення» 5. 

Основним показником, що характеризує економічну активність населення є рівень 
економічної активності, який визначається як відношення кількості економічно активного 
населення віком 15-70 років до всього населення зазначеного віку чи населення відповідної 
соціально-демографічної групи. Зайняті економічною діяльністю (надалі – зайняті) – 
вважаються особи віком 15–70 років, які: а) працювали впродовж обстежуваного тижня хоча 
б 1 годину за наймом за винагороду в грошовому чи натуральному вигляді, індивідуально 
(самостійно), у окремих громадян або на власному (сімейному) підприємстві; членів 
домогосподарства, або в особистому селянському господарстві з метою реалізації продукції, 
виробленої внаслідок цієї діяльності; б) були тимчасово відсутні на роботі, тобто формально 
мали робоче місце, власне підприємство (справу), але не працювали впродовж 
обстежуваного періоду з певних причин. Зайнятість означає не тільки роботу за заробітну 
плату (за наймом), але також і заради одержання прибутку чи сімейного доходу на власному 
підприємстві, включаючи виробництво в особистому селянському господарстві, з метою 
ринкової реалізації виробленої продукції. До складу зайнятого населення не включаються 
особи, які виконують неоплачувану громадську чи добровільну роботу, та особи, які 
виконують тільки домашні обов’язки  6, С. 13.  
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Згідно методологічного підходу Державної служби статистики України, громадська 
добровільна діяльність не визнається економічним видом діяльності, якщо відповідає таким 
вимогам: а) не оплачується; б) виконується за власним бажанням, без примусу; в) 
виконується для організації, громади чи особи, з якою відсутні родинні зв’язки, поза власним 
домашнім господарством 6, С. 14. Водночас, зазначимо таке. Громадська діяльність є 
об’єктивацією права на свободу об'єднання (ст. 20 Загальної декларації прав людини; ст.ст. 
15, 36 Конституції України). Згідно Закону України «Про громадські об'єднання», 
громадське об'єднання – це добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб 
приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема 
економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів. Громадські 
об'єднання утворюються і діють на низці принципів, серед яких відзначено відсутність 
майнового інтересу їх членів (учасників). Цей принцип розшифровується таким чином: 
«Відсутність майнового інтересу передбачає, що члени (учасники) громадського об'єднання 
не мають права на частку майна громадського об'єднання та не відповідають за його 
зобов'язаннями. Доходи або майно (активи) громадського об'єднання не підлягають 
розподілу між його членами (учасниками) і не можуть використовуватися для вигоди будь-
якого окремого члена (учасника) громадського об'єднання, його посадових осіб (крім оплати 
їх праці та відрахувань на соціальні заходи)» 7. Отже, у широкому розумінні можливо 
припустити, що особи, задіяні у громадській діяльності у окремих випадках теж можуть 
вважатись економічно активними, однак економічна активність має суспільне значення, 
оскільки скеровується на задоволення суспільних економічних потреб. Для прикладу, у м. 
Львів функціонують такі громадські організації, як «Львівська економічна фундація», 
«Молода економічна еліта Львова», «Асоціація допомоги постраждалим інвесторам» та ін. 

Важливого значення для регулювання економічної активності населення є вірне 
розуміння її об’єктів. Так, для зайнятого населення об’єктами економічної активності є 
формування, пропагування та підтримка іміджу фірми, участь у творчому процесі 
(раціоналізаторство), продуктивна праця, внутрішня мобільність, збільшення прибутку та 
зменшення собівартості, підвищення конкурентоспроможності фірми, закріплення на 
робочому місці та ін. Об’єктами економічної активності безробітного населення є 
працевлаштування, започаткування власної справи, підвищення кваліфікації, оволодіння 
новими засобами пошуку роботи, профнавчання 5.  

Таким чином, перспективності набувають подальші дослідження теоретико-
методологічних основ категорійного апарату соціальної економіки, зокрема – змісту поняття 
«економічна активність населення».  
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У статті розглядається роль інвестицій домогосподарств в економічному розвитку України, 
проаналізовано динаміку заощаджень населення, розглянуті  проблеми трансформації заощаджень 
домогосподарств в інвестиційні ресурси та запропоновано шляхи їх вирішення. 
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Актуальність теми досліджень. Заощадження домашніх господарств відіграють 
важливу роль в економічному кругообігу країни та виступають потужним джерелом 
інвестицій. Залучення заощаджень населення до інвестиційних процесів, тобто переведення 
їх з неорганізованої (готівкової) форми в організовану: вклади у банківських установах; 
вклади у небанківських депозитних установах; придбання цінних паперів; вкладення у 
страхові поліси є важливим питанням для України протягом усього періоду розвитку її 
економіки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасній та класичній науковій 
економічній літературі проблема заощаджень є однією з найвагоміших. Вітчизняні вчені 
активно досліджують заощадження, серед них варто відзначити праці таких учених, як М. 
Алексеєнко, О. З. Ватаманюк, Н. Дорофеєва, С. Панчишин, М. Савлук, Т. С. Смовженко, М. 
Маламед та ін. Вони розглядали проблеми та чинники, які впливають на обсяг заощаджень 
та стимулювання заощаджень. Однак, теоретичні та практичні аспекти проблеми 
заощаджень потребують більш глибокого та комплексного дослідження.  

Мета статті.  Дослідження заощаджень домашніх господарств та їх трансформація у 
інвестиційні ресурси економіки України.   

Виклад основного матеріалу. Під заощадженнями населення розуміється частина 
грошових доходів (надходжень) населення, яка не використовується на поточне споживання 
з метою накопичення в майбутньому [1]. 

Основою формування заощаджень домогосподарств є динаміка та структура доходів. 
Розглянемо обсяг доходів населення України за 2014–2015 рр. та джерела їх формування 
(табл. 1) [2]. 

Основна стаття доходів українців – це зарплата (40%), або пенсії, допомоги, 
соцвиплати (40,7%). Прибуток від бізнесу, цінних паперів або відсотків за депозитами у 
структурі доходів займає менше 15%, але, в порівнянні з 2014-м, цей прибуток виріс на 2,4%. 
«За рік частка найманої праці в доходах впала на 2,4%: кількість працівників знизилася у 
зв’язку з втратою Криму і частини Донбасу. 

А от доходи непрацюючих стали вищими через зростання кількості пенсіонерів та 
безробітних. Підвищення доходів приватних підприємців – фізосіб, і особливо дивідендів, 
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пояснюється зростанням курсу долара за рік майже втричі – адже ці доходи перераховані 
статистикою в гривню» [2].   

Таблиця 1 
Обсяг доходів населення України за 2014-2015 роки 

2014р. 2015р. 
млн. грн % млн. грн % Види доходів  
340 783 100 357 068 100 

Заробітна плата 144 572 42,4 142 789 40 
Соціальні допомоги та інші 
одержані поточні трансферти 

138 853 40,8 145 312 40,7 

Прибуток та змішаний доход 39 307 11,5 49 621 13,9 
Доходи від власності (одержані) 18 051 5,3 19 346 5,4 

 

           Таблиця 2 
Обсяг витрат та заощадження населення України за 2014–2015 роки [2] 

2014р. 2015р. 

млн. грн % млн. грн % Витрати та заощадження 

340 783 100 357 068 100 
Витрати: 323 259 94,9 354 964 99,4 
Придбання товарів та послуг  288 334 84,6 317 417 88,9 
Доходи від власності (сплачені) 8 405 2,5 7 549 2,1 
Податки 26 520 7,8 29 998 8,4 
Заощадження: 17 524 5,1 2 104 0,6 
Не фінансові активи (земля, 
нерухомість) 

2 552  - -5 780  - 

Фінансові активи, з них 14 972  - 7 884  - 
Депозити та цінні папери в 
гривнях 

27 461  - 39 031  - 

Депозити в іноземній валюті 25 266  - -4 723  - 
Позики -19 441  - -38 106  - 
Інше -18 314  - -11 682  - 

 

В 2014-му населення накопичило цінностей більш ніж на 17,5 млрд. грн (з них майже 
15 млрд – в грошах, а через рік картина діаметрально протилежна: масовий відтік депозитів, 
насамперед валютних, з банків. 

Проаналізуємо обсяг та динаміку приросту заощаджень населення України протягом 
2005-2014 років показав у їх розмірах та структурі значні коливання (табл. 2). З 2006 до 2012 
року загальний обсяг заощаджень у номінальному виразі зростав досить значними темпами. 
Особливе пожвавлення схильності фізичних осіб до заощаджень спостерігалося протягом 
2005-2007 років, а в 2008 та першій половині 2009 року схильність до заощаджень дещо 
знизилася у зв’язку з фінансовою кризою. Різке зменшення заощаджень спостерігаємо у 2013 
році, що було зумовлене нестабільною політичною та економічною ситуацією в Україні [2]. 

Таблиця 3 
Обсяги та динаміка заощаджень населення України в 2005-2015 роках, млн грн [2] 

Роки 
Показники 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Заощадження 45651 44203 47779 52011 80377 156358 123123 147280 116266 83320 62380 
Темпи 
приросту, % 

- -3,17 8,09 8,86 54,54 94,53 21,26 19,62 -21,06 -28,34 25,13 

Абсолютний 
приріст 

- -1448 3576 4232 28366 75981 -33235 24157 -31014 -32946 -20940
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У 2015 році схильність до заощаджень у середньому знизилася практично до рівня 
кризового 2008 року. Основними факторами збільшення витрат домашніх господарств на 
придбання товарів та послуг були різкі курсові коливання, посилення інфляційного тиску, 
високі курсові й інфляційні очікування, зниження довіри до банківської системи та 
запровадження обмежень щодо купівлі готівкової валюти.  

Аналізуючи динаміку заощаджень у період 2006–2014 рр. зауважимо, що починаючи з 
2010 р. почалось істотне зростання заощаджень, які представлені фінансовими активами. В 
2011 році заощадження українців скоротилися на 31,5% порівняно з попереднім роком. 
Негативні показники торкнулися передусім нагромадження не фінансових активів. Суттєво 
впав і приріст фінансових активів – на 14,4% в порівнянні з 2010 роком. Упродовж 2013 року 
також спостерігається негативна тенденція до скорочення заощаджень населення України.  

Обсяг доходів населення України у 2014-2015 можна пояснити складною 
економічною та політичною ситуацією, що склалися в країні. Згідно з розрахунками, 
здійсненими на основі даних Держстату, гранична схильність до заощадження в Україні не є 
високою, у 2006–2015 роках частка заощаджень у доході домогосподарств України 
становила від 8,2% до 12,2% (єдиним виняток був 2010 рік – перший рік відновлення 
економіки після глибокої кризи 2008–2009 років, коли частка заощаджень досягла майже 
17%, що пояснювалося необхідністю повертати банківські кредити, сума яких стрімко 
зростала в попередні роки).  

Таблиця 4 
Депозити за секторами економіки за 2014-2015 рр [3] 

2014 2015 

Показники залишки на 
кінець року, 
млрд. грн 

зміна у 
річному 

обчисленні, 
% 

залишки на 
кінець року, 
млрд. грн 

зміна у 
річному 

обчисленні, 
% 

частка в 
загальному 
обсязі 

депозитів, % 
Нефінансові корпорації 276,9 40,5 246,5 27,0 33,2 
на вимогу 190,6 64,3 170,5 48,8 22,9 
до 1 року  60,6 24,7 54,3 11,1 7,8 
від 1 до 2 років  16,0 –25,2 13,2 –29,1  1,8 
більше 2 років  9,6 –12,8 8,5 –29,1 1,2 
Домашні господарства  536,2 19,4 455,2 2,8 61,2 
на вимогу 131,8 64,2 115,5 36,0  15,5 
до 1 року 172,3  45,9 150,8  29,8 20,3 
від 1 до 2 років  212,4  –8,7 171,1 –23,7 23,0 
більше 2 років  19,8 10,1 17,8 3,4 2,4 
Інші фінансові 
корпорації 

31,9  26,7 31,5 10,5 4,2 

Сектор загального 
державного 
управління  

5,6 53,6 4,9  30,7 0,7 

Некомерційні 
організації, що 
обслуговують домашні 
господарства  

5,2 28,5 5,3 27,6 0,7 

Усього 855,8 26,0 743,4 10,4 100,0 
 

Відплив депозитів з банківського сектору в 2015 року тривав, незважаючи на певну 
стабілізацію політичної ситуації та ситуації на валютному ринку. Зниження залишків 
спостерігалося насамперед на рахунках домашніх господарств як у національній, так і в 
іноземній валютах. Водночас збільшилися чисті фінансові потоки на рахунках державних 
нефінансових корпорацій та інших фінансових корпорацій. Станом на 2015 залишки 
депозитів, залучених від резидентів, становили 743,4 млрд. грн., або на 10,1% більше, ніж на 
початку року. Приріст депозитів резидентів у річному обчисленні було зафіксовано на рівні 
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10,4%, проте переважно внаслідок курсової переоцінки зобов’язань. Депозити в національній 
валюті в річному обчисленні зменшилися на 8,8%. Серед них насамперед знизилися залишки 
депозитів строком від 1 року до 2 років – на 51,5% та зросли депозити на вимогу – на 25,9%. 
Незважаючи на триваючий відплив депозитів ДГ, вони залишилися найбільшою складовою у 
структурі депозитів резидентів (61,2%) і на 2015 рік становили 455,2 млрд. грн. 

Починаючи з 2014 року і по сьогодні депозити фізичних осіб демонструють негативні 
тенденції, таким чином, банківським установам дуже важно втримати існуючих клієнтів, а 
залучити нових майже неможливо. Тому банківські установи пропонують дуже вигідні 
умови депозитних вкладів та пакети додаткових послуг. 

Висновок. Залучення заощаджень  домашніх господарств для формування 
інвестиційних ресурсів здійснюються на низькому рівні. Так за даними досліджень 53% 
жителів України як і раніше вважають за краще зберігати свої заощадження вдома, 7% 
довіряють банківським депозитам, і лише 0,4% наших співвітчизників заробляють за 
допомогою інструментів фондового ринку. Така ситуація яскраво демонструє наявність 
проблемних аспектів у цій сфері. Масове банкрутство банків, відсутність державної політики 
щодо захисту учасників фінансових відносин, забезпечення соціально-економічної та 
політичної стабільності в суспільстві, спричинила зменшення зацікавленості населення до 
інвестиційних інститутів.  
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У статті  висвітлюється інфляційні процеси в Україні та проаналізовано довгострокові тенденції 
інфляційних процесів і встановлено, що інфляція є однією з найбільш гострих проблем сучасного розвитку 
економіки України. 

Ключові слова: інфляція, індекс споживчих цін, тариф, цін,. інвестиційний клімат, спекулятивний 
бізнес. 

 

Інфляція є однією з найбільш гострих проблем сучасного розвитку економіки 
України, що негативно впливає на всі сторони життя суспільства. Поняття «інфляція» 
виступає як процес зростання загального рівня цін у країні внаслідок порушення закону 
грошового обігу. Інфляція веде до знецінення грошей, при якому останні «дешевіють», а 
ціни набувають тенденції до зростання.  

Актуальність цієї теми зумовлена тим, що уже кілька десятиліть вчені намагаються 
знайти швидкі шляхи подолання інфляційних процесів. Для України ця проблема постає 
особливо гостро, оскільки за роки її незалежності так і не знайдено ефективного методу 
подолання інфляції. 

Вагомий внесок у дослідженні проблем інфляційних процесів зробили такі вітчизняні 
вчені-економісти як А. В. Безкровний, А. О. Ревенко, С. М. Олійник, В. О. Попов, А. Н. 
Щербак, О. І. Петрик П. О. Порошенко, А.А. Чухно, А.С. Гальчинський, С.О. Біла.  
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Інфляція – це процес порушення рівноваги між сукупним попитом та пропозицією, 
наслідком якого є перенасичення каналів обігу грошовими ресурсами понад реальні потреби 
економіки. 

В Україні інфляційні процеси спостерігаються від початку її становлення на шлях 
незалежності. Для того, щоб мати певні уявлення про інфляційні процеси в Україні, слід 
почати з причин, які сприяють її виникненню. До таких основних причин виникнення 
інфляції в Україні можна віднести: диспропорцію внутрішніх і світових цін; високу 
монополізацію економіки; тиск зовнішнього боргу на державний бюджет. Останнє 
спричиняє виникнення несприятливого інвестиційного клімату і дає поштовх 
спекулятивному бізнесу [1, c. 7-9]. 

Проблема інфляції має для України не стільки теоретичне, скільки суто практичне 
значення. Кожен рік для України має свій індекс споживчих цін, відмінний від попереднього, 
цей індекс може зростати або навпаки зменшуватись. Його динаміку можна прослідкувати на 
рисунку1.  Щоб чітко зрозуміти процеси, які відбуваються нині, розглянемо динаміку та 
розвиток інфляції в Україні за 2006-2016 року [2, c. 13-15]. 

 
Рис. 1. Індекси споживчих цін в Україні 

 

 У 2015 році в Україні зафіксовано найвищий рівень інфляції за останні 20 років – 
143,3%. Слід зазначити, що у стартовому прогнозі, який було покладено Урядом в основу 
розрахунків показників державного бюджету на 2015 рік, інфляція очікувалася на рівні 
113,1%, тобто у три рази менше, ніж виявилося фактично (рис.1). 

Таблиця 1 
Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2016 році (до попереднього місяця) 

Показник  Cічень Лютий Березень 

Індекс споживчих цін 100,9 99,6 101,0 

Продукти харчування та 
безалкогольні напої 

102,2 99,3 99,3 

Продукти харчування 102,3 99,2 99,2 
Безалкогольні напої 100,2 100,6 100,3 
Алкогольні напої, 
тютюнові вироби 

98,1 98,7 101,3 

Одяг і взуття 95,6 98 110,7 
Охорона здоров’я 101,2 101,6 101 
Відпочинок і культура 100,8 101,3 101,8 
 

Зростання споживчих цін у 2015 році торкнулося всіх без винятку товарів та послуг. 
Найбільше ціни зросли на: житло, воду, електроенергію, газ та інші види палив – у 2 рази; 
продукти харчування та безалкогольні напої – на 41,5%. Рекордсменами подорожчання у 
продовольчій  групі стали: цукор (+69,8%), овочі (+66,7%), яйця (+59,4%) та безалкогольні 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/ct/is_c/isc_u/isc2016m_u.html�
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напої (+57,8%); одяг та взуття – на 35,5%. Необхідно зазначити, що зростання цін 
відбувалося на фоні падіння реальних наявних доходів українців, які за попередніми 
оцінками експертів у 2015 році знизилися більш, ніж на чверть. 

У лютому 2016 року споживчі ціни знизилися на 0,4% , у річному вимірі споживча 
інфляція сповільнилася до 32,7% порівняно з 40,3% у січні.  

Основними чинниками дефляції в лютому були фактори пропозиції, що зумовили 
зниження цін на продукти харчування, а також на одяг та взуття і тютюнові вироби. Ці 
фактори мали суттєвіший вплив на динаміку цін ніж очікувалося та переважили вплив 
курсового чинника. Наразі фактичне уповільнення споживчої інфляції в річному вимірі 
випереджає прогнозовану Національним банком України траєкторію (12% на кінець 2016 
року).  

Базовий ІСЦ у лютому збільшився помірно (на 0,4%), що насамперед пояснюється 
подальшим зниженням цін на одяг та взуття (на 2,0%) завдяки проведенню сезонних 
розпродажів. Менш виражений вплив курсового чинника зумовив помірне зростання цін на 
імпортовані товари, що входять до розрахунку показника базової інфляції, а на окремі товари 
ціни навіть знизилися (зокрема на засоби особистої гігієни, запису відео- та аудіоінформації 
тощо). Як результат, у річному вимірі базова інфляція уповільнювалася швидше ніж за 
поточним прогнозом та становила 25,1% [4]. 

Ціни та тарифи, що регулюються адміністративно, в лютому знизилися на 0,2%. Це 
відбулося за рахунок подальшого здешевлення тютюнових виробів (на 3,0%) через зниження 
цін окремими виробниками. Водночас дещо знизилися ціни на опалення та гарячу воду (за 
рахунок зниження відповідних тарифів в окремих регіонах), а також на міські маршрутні 
перевезення (на тлі здешевлення палива). Разом зниження цін за всіма цими категоріями 
компенсувало зростання інших адміністративно регульованих цін на товари та послуги, у 
тому числі на алкогольні напої, хліб та інші послуги ЖКГ.  

Близьким до очікувань Національного банку України було зниження цін на сирі 
продукти харчування (на 1,8%). Зокрема, скорочення експортних можливостей виробників та 
сезонний чинник вплинули на збільшення пропозиції яєць на внутрішньому ринку, що 
зумовило суттєве зниження цін на них. Також продовжили знижуватися ціни на м’ясо та 
м’ясопродукти. Зниження цін зафіксоване за окремими імпортованими продуктами 
харчування, насамперед цитрусовими, тепличними помідорами тощо, що може 
пояснюватися збільшенням їх пропозиції на вітчизняному ринку на тлі торговельних 
обмежень, установлених Російською Федерацією.  

Очікуваним було збереження низхідної динаміки цін на паливо на внутрішньому 
ринку (знизилися на 1,0%) в умовах низьких цін на нафту на світових ринках. Як результат 
небазовий ІСЦ у лютому знизився на 1,0% [4]. 

Промислова інфляція в лютому становила 1,5% (у річному вимірі сповільнилася до 
17,4%). У переробній промисловості відбувалося помірне зростання цін на продукцію 
більшості галузей (на 1,1% у цілому). У харчовій галузі зростання цін на 1,8% пояснюється 
зокрема розширенням експортних можливостей для виробників молока та соняшникової олії. 
Більш суттєвим було підвищення цін у добувній промисловості (на 6,4%). Подорожчання 
металевих руд на світових ринках в умовах підвищення попиту в Китаї зумовило відповідну 
динаміку цін у добуванні металевих руд. Істотно зросли також ціни в добуванні кам’яного 
вугілля. 

Щодо перспектив подолання інфляції необхідно взяти до уваги думку вітчизняних та 
зарубіжних вчених-економістів, які, впродовж тривалого часу збирали та узагальнювали 
інформацію щодо інфляційних процесів і дійшли таких висновків: повністю позбутися 
інфляції в сучасних умовах неможливо, оскільки не можна ліквідувати чинники, які її 
викликають; протидіяти інфляції можна лише через реалізацію державної політики, яка б 
поєднувала цілі та методи довго- й короткотривалого характеру. 

Антиінфляційна політика є складовою соціально-економічної політики держави і тому 
має узгоджуватися з останньою. Методи антиінфляційної політики мають бути змішаними, 
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тобто такими, що передбачають заходи монетарного та немонетарного характеру залежно від 
виду і типу інфляції, особливостей її вияву в різних країнах. Найважливішою складовою 
антиінфляційної стратегії уряду є запобігання інфляційним очікуванням. Водночас держава 
використовує різні прийоми та методи антиінфляційної політики, які мають 
короткотерміновий характер і спрямовані на те, щоб зменшити дію інфляційних процесів. До 
них належать: стимулювання товарності економіки шляхом державної підтримки, наприклад 
через введення пільгового оподаткування, або перехід від безоплатного задоволення певних 
потреб до платних (навчання, медобслуговування, надання інформації тощо); приватизація 
державної власності; часткова реалізація стратегічних запасів; широкомасштабний імпорт 
споживчих благ; грошова реформа конфіскаційного типу. Доки український ринок не досить 
розвинений, він не в змозі впливати на зміни світових, а також внутрішніх цін в окремих 
базових галузях економіки. Держава має втрутитися в ці процеси, в іншому випадку 
відбудеться зростання інфляції. 

Висновок. Таким чином, інфляція – одне з найдошкульніших явищ сучасної ринкової 
економіки. Якщо не протидіяти цьому, її темпи дедалі швидшатимуть. Але боротьба з 
інфляцією дуже важка. Навіть коли вдається її помітно знизити, то натомість випливають 
такі негативні для суспільства явища, як зростання безробіття, зниження зайнятості. 
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В статті виокремлено сучасні тенденції корпоративного управління в Україні, тенденції розвитку 
вітчизняної корпоративної моделі, ключові особливості розвитку національної моделі корпоративного 
управління України. 
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національна модель корпоративного управління, сучасні тенденції корпоративного управління. 
 

Постановка проблеми. Забезпечення ефективного розвитку економіки не можливе 
без науково обґрунтованого управління корпораціями, у той час як науково обґрунтований 
ефективний розвиток корпорацій потребує дослідження сучасних особливостей та тенденцій 
розвитку корпоративного управління та вітчизняної моделі корпоративного управління. 
Актуальність окресленої проблеми та практичне значення вплинули на вибір теми наукового 
дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню сучасних проблем 
корпоративного управління присвячені публікації відомих закордонних та вітчизняних 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0ahUKEwiP6Jr9uJvMAhVMEpoKHWDBBEYQFghlMAk&url=http%3A%2F%2Fwww.bank.gov.ua%2Fcontrol%2Fuk%2Fpublish%2Fcategory%3Fcat_id%3D58162&usg=AFQjCNGQPZu8EMYqyl7iQMjd6_s9z_zXXg�
http://www.ukrstat.gov.ua/�
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науковців, таких як: В. Євтушевський, Д. Задихайло, Г. Назарова, О. Мендрул, О. Мороза, Є. 
Палига, М. Радєва, І. Посохов. Проте враховуючи, що у наш час не існує сформованої 
української моделі корпоративного управління, а також концепції її побудови, питання 
дослідження тенденцій розвитку вітчизняної корпоративної моделі потребують подальших 
наукових досліджень. 

Формулювання цілей статті. На підставі дослідження існуючих сучасних публікацій 
та власних наукових досліджень автора виокремити сучасні тенденції корпоративного 
управління в Україні, тенденції розвитку вітчизняної корпоративної моделі, ключові 
особливості розвитку національної моделі корпоративного управління України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У розвинених країнах корпоративний 
сектор виник і розвивався на основі руху фінансового капіталу. Тому корпоративний сектор 
слід розглядати як організаційну структуру фінансового капіталу, функцією якого є 
забезпечення безперервності руху суспільного капіталу. Метою корпоративних структур є 
отримання високого і стійкого прибутку за рахунок більш раціонального використання 
ресурсів, розробка і випуск нових видів продукції і послуг, що забезпечує сталий соціально-
економічний розвиток окремих країн.  

Корпоративні структури мають суттєвий вплив на розвиток економіки, що полягає в 
підвищенні надійності фінансового стану підприємств, які входять в корпорацію, 
забезпеченні доступу на фінансові ринки, зростання інвестиційних можливостей і 
можливостей НДДКР, зростанні обсягів виробництва і продуктивності праці, нарощування 
виробництва нової і високоякісної продукції.  

Транснаціональні корпорації контролюють близько 40% промислового виробництва, 
60% зовнішньої торгівлі і 80% патентів на світову техніку і технологію (145 з 250 
найбільших транснаціональних корпорацій є американськими, вітчизняні транснаціональні 
корпорацій ще не увійшли до переліку провідних транснаціональних корпорацій) [1]. 

У вітчизняній економіці виникнення корпоративного сектора історично передувало 
утворенню фінансового капіталу. Технологічна і виробнича основа корпоративного сектора 
була сформована ще в радянській економіці у вигляді великого виробництва. У той час як 
становлення фінансового капіталу відбувалося в період економічної трансформації. 
Специфіка корпоративного сектора вносить певні корективи в характер функціонування і 
самого фінансового капіталу. Перш за все, необхідно звернути увагу на те, що присвоєння 
доходу великими власниками обмежує рух фінансового капіталу, що перешкоджає 
ефективному виконанню функції корпоративного сектора – створенню умов для 
розширеного відтворення суспільного капіталу та якісному розвитку національної 
економіки, а його форми, зокрема така форма суспільного капіталу, як промисловий, не 
достатньо розвинена. Оскільки корпоративний дохід є одним із джерел інвестицій компанії, 
непродуктивне присвоєння цього доходу зменшує обсяг капіталовкладень корпорацій. Це 
має вираз у високому ступені зносу основного капіталу, низькій ефективності інвестицій, в 
незацікавленості корпорацій в розробці і впровадженні інноваційних продуктів. У 
вітчизняній економіці корпоративному сектору відводиться значна роль у процесі 
формування ринкових структур та інститутів. Звужене відтворення фінансово-промислового 
капіталу обмежує розвиток ринкових структур і інститутів. Так, не отримують достатнього 
розвитку інститути кредитування корпоративного сектора. Нерозвиненість вітчизняного 
ринку цінних паперів поєднується з кризовим станом вітчизняної банківської системи і 
незрілістю банківського капіталу. Значна частина банківського капіталу опосередковує 
спекулятивні операції. 

Організація корпоративних структур дозволяє отримувати економічний ефект, за 
рахунок: концентрації ресурсів на найважливіших напрямках; підвищення 
конкурентоспроможності продукції та відстоювання корпора-тивних інтересів на внутрішніх 
і зовнішніх ринках; поліпшення якості менеджменту на кожному підприємстві 
корпоративної структури [2, 3, 4, 5]. 
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Рівень корпоративного управління є необхідним фактором, що визначає 
інвестиційний клімат в країні. Вдосконалення практики корпоративного управління сприяє 
підвищенню якості управління в компанії, тим самим підвищуючи ефективність її 
фінансово-господарських операцій. Підвищення якості корпоративного управління також 
веде до поліпшення системи звітності та відповідальності, знижує ризик шахрайства та 
зловживань з боку посадових осіб компанії. Ефективна система управління сприяє 
виконанню компанією всіх вимог законодавства, що дозволяє істотно знизити судові 
витрати. Окрім того, вітчизняні компанії отримують вигоду від своєї позитивної репутації як 
всередині країни, так і на міжнародній арені [6, 7, 8]. 

Практика останніх років показує, що поліпшення корпоративного управління починає 
розглядатися вітчизняними компаніями як найважливіший ресурс підвищення їх 
конкурентоспроможності. Дотримання вимог корпоративного законодавства та основних 
положень «Кодексу корпоративного управління» є умовою виходу компаній на 
організований ринок капіталу, з метою залучення ними більш дешевих ресурсів на цьому 
ринку. На підставі проведеного аналізу виокремлено сучасні тенденції корпоративного 
управління в Україні: злиття «контролюючих акціонерів» і «менеджерів»; низька ймовірність 
розширення в найближчі роки зовнішнього акціонерного фінансування як принципової 
економічної передумови ефективного корпоративного управління; концентрація 
акціонерного капіталу і консолідація контролю; посилення боротьби акціонерів за свої права 
і усвідомлення своєї ролі. 

В Україні формується власна, специфічна модель корпоративного управління, що 
включає в себе окремі риси існуючих класичних моделей: недостатня кількість великих 
корпорацій  (проте неліквідний ринок і слабкі інституційні інвестори); явна і стійка 
тенденція до концентрації і контролю власності (при відсутності адекватного фінансування 
та ефективного моніторингу) і формування складних корпоративних структур різного типу. 

Виокремлено тенденції розвитку вітчизняної корпоративної моделі: відмінною рисою 
формування корпоративних структур в Україні є високий ступінь концентрації капіталу в 
рамках обмеженого кола акціонерів, тобто наслідок такого процесу проявляється у розвитку 
вітчизняної моделі корпоративного управління по типу німецької (європейської) моделі; з 
розвитком промислово-фінансових груп в Україні відбувся поворот в бік японської моделі – 
більш закритої, заснованої на банківському контролі і фінансуванні; існує подібність з англо-
американською моделлю: в вітчизняній моделі також в першу чергу стимулюється 
діяльність, спрямована на підвищення вартості компанії, її прибутковості в короткостроковій 
перспективі; слід відзначити націленість на підтримку високої гнучкості систем управління і 
пристосування компаній до зовнішнього середовища, схильність до ризику. 

Практична реалізація європейської моделі корпоративного управління в умовах 
вітчизняної економіки виявила ряд тенденцій розвитку вітчизняної моделі корпоративного 
управління: відносно вища (в порівнянні зі світовою практикою) частка менеджерів на 
великих підприємствах; низька (у порівнянні з європейською моделлю) частка банків та 
фінансових інвесторів у власності промислових підприємств, що не дозволяє посилити 
функції корпоративного менеджменту з боку даної групи інвесторів; відсутність 
сформованого національного інституційного інвестора (пенсійні, пайові фонди), який є 
важливим елементом в розвиненій ринковій економіці і під потреби якого може формуватися 
нормативна база корпоративного менеджменту; нерозвиненість фондового ринку, яка 
визначає низьку ліквідність акцій основної групи підприємств і неможливість залучення 
дрібних (не інституційних) інвесторів та перешкоджає формуванню зацікавленості компаній 
в високих стандартах розкриття інформації; неформальні відносини керівників підприємств з 
кредиторами і іншими економічними агентами, що переважають над дотриманням інтересів 
власників. 

В Україні склалася ситуація, коли жоден з типів систем корпоративного управління не 
домінує, а національна модель корпоративного управління знаходиться на стадії формування 
і поєднує в собі риси всіх існуючих моделей корпоративного управління. 
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Виокремлено ключові особливості розвитку національної моделі корпоративного 
управління України: національна модель корпоративного управління в Україні знаходиться в 
стадії формування; перманентний процес перерозподілу власності в корпораціях; специфічні 
мотивації багатьох менеджерів і великих акціонерів, пов’язані з контролем фінансових 
потоків і активів корпорації; слабку або нетипову роль традиційних «зовнішніх» механізмів 
корпоративного управління (ринок цінних паперів, банкрутства, ринок корпоративного 
контролю); значну частку держави в акціонерному капіталі і відповідні проблеми управління 
та контролю; активну роль органів місцевої влади як самостійного суб’єкта корпоративних 
відносин (причому суб’єкта, що діє в рамках конфлікту інтересів – як власник, як регулятор 
через адміністративні важелі впливу, як комерційний або господарюючий агент); 
неефективний і вибірковий (політизований) державний інфорсмент – забезпечення 
виконання контрактів, захист контрактів (при порівняно розвиненому законодавстві в галузі 
захисту прав акціонерів); до негативних рис вітчизняної корпоративної моделі слід віднести 
відсутність працюючої системи трансформації заощаджень громадян і юридичних осіб в 
інвестиції, а також проблему контролю над акціонерним капіталом, обумовлену 
концентрацією капіталу. 

Висновки: виокремлено сучасні тенденції корпоративного управління в Україні, 
тенденції розвитку вітчизняної корпоративної моделі, ключові особливості розвитку 
національної моделі корпоративного управління України. 
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The article scans the modern tendencies of financial resources mobilization in non-banking institutional 
investment. The conclusion is that it is necessary to increase volumes of the investment assets in non-banking financial 
sector in Ukraine.   
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В статті розглянуті сучасні тенденції залучення фінансових ресурсів в небанківському 
інституційному інвестуванні. Зроблений висновок про необхідність збільшення обсягів інвестиційних активів у 
вітчизняному небанківському фінансовому секторі.  

Ключові слова: інституціональні інвестори, фінансові інститути, небанківське фінансове 
інвестування, небанківський фінансовий сектор. 

 

Успішність діяльності інституційних інвесторів в значній мірі залежить від обсягів 
залучених ними фінансових ресурсів та ефективності їх використання в інвестиційних 
операціях. В небанківському фінансовому секторі, що функціонує в Україні, останніми 
роками спостерігається зростання видів інституційних інвесторів та розширення механізмів 
залучення інвестиційних ресурсів, що використовуються ними. 

Інституційні інвестори небанківського типу використовують властиві для них 
механізми залучення ресурсів для здійснення спільних інвестиційних операцій. У міру 
розвитку небанківського інституційного інвестування перелік таких механізмів 
розширюється. В складі основних механізмів, що використовуються для залучення коштів в 
небанківському інституційному інвестуванні в Україні, слід виділити такі. 

1. Фондовий (емісійний), який використовується корпоративними інвестиційними 
фондами, компаніями з управління активами пайових інвестиційних фондів, страховими 
компаніями, фінансовими установами, що створили фонди операцій з нерухомістю. 
Зазначені інститути з метою залучення коштів для спільних інвестиційних операцій 
випускають власні цінні папери, чим збільшують пропозицію емісійних цінних паперів та 
капіталізацію фондового ринку. Розміщення емісійних цінних паперів інституційних 
інвесторів призводить до формування спільного капіталу учасників інституційного 
інвестування та його подальшого спрямування в інвестиційний процес. За рахунок 
професійного відбору об’єктів інвестування відбувається процес перерозподілу 
нагромадженого капіталу, ефективність якого забезпечується ринковими механізмами, що 
діють на фінансовому ринку. 

2. Контрактний механізм нагромадження коштів використовується інституційними 
інвесторами в процесі надання фінансових послуг. Недержавні пенсійні фонди у формі 
пенсійних внесків залучають кошти своїх учасників за договорами з недержавного 
пенсійного забезпечення, страхові організації шляхом одержання страхових премій 
нагромаджують кошти страхувальників або застрахованих осіб за договорами страхування та 
в процесі продажу страхових полісів, небанківські фінансові установи, що створили фонди 
фінансування будівництва, нагромаджують кошти учасників фондів за договорами 
управління майном при будівництві житла. 

3. Депозитно-пайовий механізм залучення вільних ресурсів використовується  тільки 
кредитними спілками, члени яких шляхом внесення пайових внесків формують капітал цих 
фінансових установ, а шляхом розміщення заощаджень на депозитних рахунках спілок – їх 
зобов’язання. 

Інституційні інвестори небанківського фінансового сектора здатні збільшити обсяги 
фінансування національної економіки за рахунок фондового способу та інвестиційного 
кредитування. В процесі придбання інституційними інвесторами цінних паперів, випущених 
ефективно функціонуючими суб’єктами господарювання, та надання ними інвестиційних 
кредитів таким економічним суб’єктам задіюються механізми ефективного перерозподілу 
нагромадженого капіталу. Як показує практика, діяльність інституційних інвесторів збільшує 
пропозицію інвестиційного капіталу на ринку, стимулює структурні зміни в економіці, 
забезпечує міжгалузевий і міжрегіональний перерозподіл інвестиційних ресурсів, активізує 
інноваційний розвиток підприємств, має позитивний вплив на соціальну складову бізнесу. 

Діяльність досліджуваних фінансових інститутів здатна змінити структуру джерел 
фінансування національної економіки за рахунок переорієнтації попиту вітчизняних 
підприємств на внутрішні джерела інвестиційних ресурсів. 
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Багатоваріантність способів залучення коштів, що використовується в небанківському 
інституційному інвестуванні, забезпечує зростання норми заощаджень у суспільстві, що 
розглядається як важлива загальноекономічна функція інституційних інвесторів. Зростання 
норми заощаджень у суспільстві в свою чергу призводить до зростання економіки, адже 
реалізується класична залежність (рис. 1). 

 

 
 
  

Рис. 1. Взаємовплив заощаджень та зростання економіки 
Створюючи механізми для нагромадження існуючих в суспільстві заощаджень і 

подальшого їх спрямування в інвестиційний процес, інституційні інвестори формують 
фінансове забезпечення зростання економіки, в умовах якого зростають доходи суб’єктів 
економіки, і збільшуються обсяги заощаджень. 

За нашими розрахунками, загальний обсяг фінансових ресурсів, залучених з 
використанням вищезазначених механізмів, склав в Україні на кінець 2014 р. близько 115 
млрд. грн. [1; 2]. Левова частка цих коштів (74,2 %) була залучена з використанням 
фондового способу за рахунок випуску и розміщення на ринку цінних паперів інститутів 
спільного інвестування та страхових організацій (рис. 2).  

Можна стверджувати, що фондовий механізм залучення вільних коштів в сучасних 
умовах відіграє основну роль в небанківському інституційному інвестуванні в Україні. 
Поширення цього механізму в Україні зумовлено активним розвитком інститутів спільного 
інвестування, що спостерігався протягом 2005-2013 рр.  
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Рис. 2. Структура коштів, залучених небанківськими інституційними інвесторами  в 

Україні з використанням різних механізмів, в 2008, 2010, 2012, 2014 рр. (Розраховано та 
побудовано автором на основі даних [1; 2]) 

На контрактний механізм в сучасних умовах припадає ¼ частина залучених коштів, 
на депозитно-пайовий – близько 1 %, що зумовлено значним гальмуванням діяльності 
кредитних спілок в Україні. 

Протягом 2008-2014 рр. мали місце процеси зростання питомої ваги фондового 
способу в залученні коштів учасників небанківського інституційного інвестування і, 
відповідно, зниження часток контрактного та депозитно-пайового механізмів (рис. 2). 
Причини такої динаміки полягають в особливостях розвитку небанківського інституційного 
інвестування в Україні, що пов’язані з випереджаючим розвитком інвестиційних фондів в 
порівнянні з іншими видами фінансових інститутів, такими як страхові організації і кредитні 
спілки. Діяльність недержавних пенсійних фондів розвивається в країні доволі активно, 
проте ці види фінансових інститутів володіють мізерним обсягом нагромаджених 
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інвестиційних активів, і тому не можуть суттєво вплинути на показники структури залучених 
коштів.  

Річні показники приросту коштів, залучених досліджуваною групою фінансових 
інститутів протягом 2008-2014 рр., свідчать про наявність тенденції до уповільнення темпів 
їх зростання. Якщо в 2008 р. обсяг річного приросту коштів, залучених інституційними 
інвесторами небанківського типу, становив близько 24 млрд. грн., то в 2012 р. цей показник 
зменшився до 17,6 млрд. грн., в  2013 р. – до 14,8 млрд. грн., а в 2014 р. продемонстрував 
від’ємне значення – 4,4 млрд. грн. [1; 2]. Від’ємний показник приросту коштів, залучених 
інституційними інвесторами в 2014 р. у порівнянні з попереднім роком, виник за рахунок 
зниження темпів розвитку господарської діяльності інститутів спільного інвестування та 
страхових організацій. Для інвестиційних фондів за підсумками 2014 р. було характерним 
зменшення у порівнянні з попереднім роком номінальної вартості розміщених цінних 
паперів, а для страхових компаній – зменшення показника залучених валових страхових 
премій. Протягом 2014 р. мало місце й зменшення сум коштів, розміщених на депозитних 
рахунках кредитних спілок. І лише недержавним пенсійним фондам серед усіх видів 
досліджуваних інституційних інвесторів протягом 2014 р. вдалося забезпечити зростання 
сум залучених коштів у формі пенсійних внесків [2]. 

Зазначені процеси свідчать про появу серйозним проблем в розвитку небанківського 
інституційного інвестування в Україні, що вимагає вдосконалення державного регулювання 
розвитку цієї важливої складової фінансового сектора країни. 

Потенціал небанківських інституційних інвесторів щодо залучення в інвестиційну 
сферу наявних в суспільстві нагромаджень капіталу використаний далеко не повністю. Це 
вимагає розробки та реалізації з боку держави більш ефективних та дієвих заходів 
стимулювання розвитку діяльності таких фінансових інститутів, як публічні інвестиційні 
фонди, компанії зі страхування життя, недержавні пенсійні фонди, кредитні спілки. Зазначені 
види фінансових інститутів здатні забезпечити реалізацію соціально-відповідального 
інвестування в своїй діяльності і посилити соціальну захищеність громадян – учасників 
колективних інвестицій. Поряд з цим ефективна державна політика в небанківському 
інституційному інвестуванні здатна забезпечити суттєве збільшення обсягів внутрішніх 
інвестиційних ресурсів, що можуть бути спрямовані на фінансування зростання економіки 
країни і зниження її залежності від зовнішніх джерел капіталу.   
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ENCOURAGEMENT OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN BULGARIA 
 

The paper presents the benefits of support to social enterprises and the advantages of social economy and 
makes analyses of the policies and strategies encouraging development of social entrepreneurship in Bulgaria. The 
priorities are examined in the context of social enterprises impact on combating poverty and social exclusion, incl. 
youth employment, equal access to participation in the economy of the population in small towns / rural areas, social 
innovation and integration of minorities. Available instruments of encouraging social enterprises in Bulgaria are 
considered in accordance to the European and national policies and funding programmes and measures. Conclusions 
and recommendations are provided on the national legislation development and the implementation of the National 
concept of social economy stressing on the creation of favorable legal and financial environment for development of 
social enterprises. 

Key words: social enterprise, social entrepreneurship, social economy, social innovation 
 

Introduction 
Social entrepreneurshipis a concept that allows the creation of alternative models for doing 

business that are market-oriented and also deliver a social good. Social enterprises integrate all 
parties in the free market - workers and employees, employers, investors, consumers and others. 
The promoting of the concept of social entrepreneurship is of a business activity, oriented not only 
to maximizing profit, but to achieving results related to the welfare of the whole community and to 
certain socially disadvantaged groups.The development of organizations, driven by an 
entrepreneurial spirit butfocused on social objectives, is a trend that can be observed in countries 
with different levels of economic development and different legal systems [1]. This is mainly 
explained by the factors of supply and demand for the services which social enterprises provide. As 
to the demand, it can be said that in recent years there has been an extensive growth and 
diversification of needs. Thisvis the result of the interaction of various factors, including changing 
patterns of behavior and lifestyle, combined with the transformation of the social security systems. 

Social entrepreneurship is a well known concept in most European countries. Social 
enterprises in these countries carry significant share of activities in the social sphere, combining the 
generation of income from doing business and achieving certain social effect. Social 
entrepreneurship is unique in that it allows the integration of economic and social objectives into 
one, which is connected to an effective social policy and provides efficient support to socially 
vulnerable groups of society in the broadest sense. 

As a start in the development of social enterprises in Bulgaria the year 2002 can be 
considered, when Counterpart Int.- Bulgaria began implementation of a program for creating and 
supporting social enterprises funded by United States Agency for International Development [2]. 
This is the first targeted use and introduction of the term "social enterprise" in the public domain in 
Bulgaria, causing concern among NGOs and local communities. Under the program in the period 
2002-2006 are conducted campaigns for promotion of social enterprises as a tool for social 
inclusion, employment of disadvantaged groups and strategic opportunity to increase the capacity of 
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social service providers. Simultaneously, after the two competitions for non-profit organizations 
were selected 45 organizations from 17 communities participating in trainings and obtaining 
technical assistance and funding for the creation of social enterprises. As a result of the program 
and in view of the growing role of social economy within a united Europe as part of activities was 
the support to social enterprises organized campaign to prepare legislative changes to legislate 
social enterprise in existing regulations. Despite the efforts of NGOs and expressed political will of 
the government to ensure adequate legislation, the proposals remain only on paper [3]. 

The first step for institutional support of social entrepreneurship was made in 2009 when the 
Social assistance agency in Bulgaria [4] initiated a direct grant assistance under the scheme 
BG051PO0015.1.01 Social entrepreneurship - promoting and supporting social enterprises /Pilot 
phase/. Purpose of the procedure is to support the development of social entrepreneurship as an 
opportunity to improve the quality of life of individuals at risk and overcoming social isolation.In 
2011 it launched a new procedure - BG051PO001-5.1.02 "New opportunities". The main objective 
is to support the development process of social economy and create social capital by supporting 
municipalities to provide employment and activity of persons at risk. The specific objectives are: 
support for individuals from target groups; optimizing social costs of municipalities; support local 
initiatives aimed at tackling local problems arising from poverty and social exclusion of people 
from the municipality; creation and support of best practices for the development of social 
enterprises. 

One of the advantages of the social economy is a sufficiency of material resources enjoyed 
by sources and reserves to which the state has no access. Mobilization of movable and immovable 
property which is personal property of volunteers in the process is a prerequisite for the market 
flexibility. As a result, this avoids the heavy bureaucracy, political relationships, financial 
rivalries,etc. 

The Bulgarian legislation lacks a legal definition of the social enterprise, and rules 
governing the status and form of the activities of the social enterprise.Despite the lack of a legal 
framework, the practice in Bulgaria shows that there are organizations that promote social 
entrepreneurship and identify themselves as social enterprises. However, to make this a sustainable 
policy that has real results for people it is necessary not only to pilot different models, but better 
institutionalize the legal framework that will stabilize each intervention and will provide long term 
investment. To this must be added the appropriate stimulating fiscal policy to ensure through 
positive discrimination that "equal chance" with ordinary business will be provided [5]. 

 

Support for social enterprises 
Notwithstanding the phenomenal potential of self logistical provision, social policy of the 

state should not omit from sight the material needs of the social economy and the opportunity to 
promptly allocate such funds, which could prove crucial especially for preservation and 
development of employment particularly in times of crisis.In this aspect, the social policy of the 
state suggests various approaches for financial support for the social enterprises through: 

• Schemes to provide grants for the creation and development of social enterprises and 
social platforms; 

• Tax relief - extending the current preferences for all social enterprises under strict 
control of the nature of activities of social enterprises; 

• New tax incentives for social enterprises; 
• Government subsidies eligible under Regulation block off certain state aid [6]; 
• Access to credit; 
• Identification of additional specific criteria for businesses of social economy in their 

participation in the procedures for obtaining public contracts, since by their nature they are not 
equivalent to capital associations. 

• Promotion of philanthropy in favor of the social economy through tax incentives for 
donors; 
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• Seeking opportunities to use the programming period 2014-2020 for planning and 
funding for the implementation of national and local policies. 

Significant addition of this resource is possible through the Operational Programme "Human 
Resources Development" 2006-2013 [7]: 

• Priority 5 Social inclusion and promotion of social economy: 
- Priority 5.1. Support the social economy. The aim is to stimulate initiatives in the 

social economy and investment in social capital by supporting the development of social 
entrepreneurship as an opportunity to improve the quality of life of individuals at risk and 
overcoming social isolation. Forthcoming opening of two new operations - "New Opportunities" - 
this operation aims to support the development process of social economy and create social capital 
by supporting municipalities to provide employment and activity of persons at risk; "Chance for 
All" - the scheme aims to support the social inclusion of people with disabilities by supporting 
specialized enterprises and cooperatives of people with disabilities to provide training to acquire or 
enhance their professional qualifications and employment for people with disabilities. 

- Priority 5.2. Social services for prevention of social exclusion and overcoming its 
consequences. The aim is to expand the opportunities for improving the quality of life of vulnerable 
groups and/or their families by promoting equal opportunities for vulnerable groups and expand the 
volume, diversity and targeting of social services in the community and in institutions. 

• Priority 1 Promotion of economic activity and the development of labor market 
inclusion: 

- Priority 1.1. Integration of vulnerable groups in the labor market. 
Thus resources that determine the development of the social economy and its components 

have different functions and effect.  
At the central government level the state monitors the status and development of the social 

economy through its competent institutions and experts, primarily using existing social protection 
systems.It supports the entities in the social economy to maintain their capacity and territorial 
coverage adequate to the level of unemployment and social exclusion. 

Presumably the resources of the entities in the social economy are secured separately by 
using personal material, financial and labor contributions of the participants in the activities. 
Depending on the current or prospective social and political reasons, the government supports 
certain entities in the social economy in: human resources (through recruitment, through education 
and training measures); material resources, which also includes the provision of premises and 
communal services; financial resources. 

Since the financial resource is able to replace or generate other resources, the European 
Commission and national governments adopt a particular view regarding the allocation of funds for 
social economy for the following reasons: 

• amount of such subsidy is very small in scale compared to national budgets; 
• returns as a specific product and stabilizing effect is usually very high; 
• moral and mobilizing effect is high and essentially irreplaceable. 
The Regulation on block off "de minimis" allows member states to grant up to € 200,000 of 

certain companies, including acting in the social economy, without any formalities. All these 
categories of aid can be particularly useful for social enterprises and can be obtained without or 
with very little red tape [6]. 

The state pursues a consistent social policy appropriate to the nature of the social economy 
and force its subjects aimed at stabilizing the social outcomes they achieve. 

On local level the competent state body charged with the implementation of the National 
concept of social economy, implement the state policy in the field of social economy on a territorial 
basis through the national network of executive agencies and local government. 

The social economy as an element of the social dialogue is a concept understandable and 
acceptable by existing social partners to the subject of social dialogue and opportunities of social 
economy gives the example of resolving social contradictions functioning both as an employer, 
employee, investor and owner of businesses. 
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At European level, the European Centre of Enterprises with Public Participation and of 
Enterprises of General Economic Interest (CEEP) [8] is recognized by the European Commission as 
a representative association of employers in the European social dialogue. As a social partner, 
CEEP represents the interests of its members, which include social enterprises to European 
institutions consulted by the European Commission on the draft legislation. CEEP delegate their 
representatives and observers in committees and advisory bodies of the European institutions and so 
is able to protect the interests of its members. 

Based on the principle of subsidiarity, Member States may apply this model to the national 
social dialogue. The European Parliament [9] supports the need to recognize the components of the 
social economy in the European sectoral and cross-sectoral social dialogue and requires both the 
Commission and Member States to encourage the process of inclusion of existing entities of the 
social economy in tripartite advice on all employment law and insurance issues. 

 

Strategic documents prioritizing social entrepreneurship 
Social economy and social entrepreneurship are subject to special attention from the 

European Commission (EC), particularly in recent years. This is due to their potential to find 
solutions to society's problems related to the creation of sustainable jobs, facilitating social and 
occupational integration, provision of social services and improving the quality of life, including the 
fight against poverty and social exclusion [10]. 

Social enterprises and social entrepreneurship are central to the agenda of the European 
Commission, in particular in its strategy "Europe 2020" strategy for smart, sustainable and inclusive 
growth [11]. They are a key element of the European social model and contribute to the 
implementation of socially significant goals of the strategy. Their growing importance - especially 
in the context of the economic and financial crisis, is primarily the result of the need for Europeans 
from ethical and social dimension of their work, consumption, savings and investment. In recent 
years, the European Commission began setting a policy framework for the social economy and 
social entrepreneurship, which found expression in a number of policy documents outlining the 
limits and opportunities for their development [12]. 

Among the specific objectives set by the Europe 2020 are: providing 75% employment for 
groups of 20-60 years, reducing school drop-out by 10% and providing at least 20 million less 
people who get in a situation of risk of poverty or social exclusion. Social entrepreneurship is 
recognized as a measure to achieve those objectives as "a tool to achieve sustainable 
development"[13]. The analysis of social policies shows that reducing the direct support decreases 
effectiveness, and sustainability of the "successful" models remains reciprocal of inputs. This trend 
can be stopped only by promoting innovative social models that overcome unemployment, poverty 
and social exclusion permanently. Social benefits and services, promoting education, training and 
skills in various fields, improving access to public services such as measures of influence should be 
complemented by targeted efforts and resources to maintain the forms of socially vulnerable groups 
and would serve as a bridge to primary labor market. As a successful solution to achieve effective 
long-term results the role of social entrepreneurshiphas been recognized. 

Support and promotion of social enterprises can make the most of their growth potential and 
capacity to create social value added expressed through job creation, creative approaches to small 
business, new opportunities for social inclusion, and revenue for development activities of civic 
organizations [14]. The social economy plays an important role in the European Union, its 
contribution can be illustrated as follows: 

• Over 2 million operating social enterprises in member states of the European Union; 
• Employer of 11 million people, or nearly 6% of all employees; 
• Accelerated growth creating new social enterprises - 1 in 4 new companies are social 

enterprises). 
Тhe following definition is stressed: Social enterprises cover a wide range of businesses 

with different legal forms that provide social services or goods to vulnerable or marginalized 
persons. These services include access to housing, healthcare, assistance for elderly or disabled 
persons, child care, access to employment and training as well as dependency management. Social 
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undertakings also include undertakings that employ a method of production of goods or services 
with a social objective, but whose activities may be outside the sphere of provision of social goods 
or services. Those activities include social and professional integration by means of access to 
employment for people of disadvantaged groups, in particular by insufficient qualifications or 
social or professional problems leading to exclusion and marginalization. 

In line with the strategy "Europe 2020" European Employment Strategy [15] aims to create 
more and better jobs throughout the European Union (EU). In this respect the strategy promotes 
measures to achieve three major objectives by 2020: 

• 75% employment rate among people aged between 20 and 64 years; 
• the share of early school leavers below 10% and completion of higher education by 

at least 40% of people aged between 30 and 34 years; 
• at least 20 million fewer poor or at risk of poverty and social exclusion people. 
The actions referred to the flagship initiative "Agenda for new skills and jobs" [16] are 

essential to achieving these goals. Each year, national governments (through the Employment 
Committee) and the European institutions prepare a “package of measures in the field of 
employment". 

The strategic objectives in support of the Commission's reply of unemployment and low 
levels of participation in the labor market in the EU with advanced and innovative policy ideas are: 

• giving new impetus to the combination of flexibility and security, involving all 
stakeholders in strengthening the elements of this combination and reinforce controls on national 
agreements combination of flexibility and security; 

• self-employment. 
Despite the rapid development of the social economy sector in the European Union and the 

growing role of social enterprises to combat poverty and social exclusion, social entrepreneurship is 
almost imperceptible in Bulgaria. Although still modest in scale social enterprises in Bulgaria wear 
charge of changing attitudes towards so-called "welfare state" and allow for the mobilization of 
additional resources in the social sector through development of entrepreneurial potential and 
innovation [14]. 

In implementation of Europe 2020, each member state adopted its own reform strategy that 
identifies key national objectives and actions to achieve them within the common European ones. 
According to the National Reform Programme Bulgaria 2020[17],parts of the main areas of 
structural reforms concern the modernization of services for access to the labor market, to social 
support, health care and education. It is envisaged implementation of active employment measures, 
including members of vulnerable groups through mechanisms to ensure sustainable employment, 
incentives for employers to find new jobs, programs for training, retraining and acquiring key skills, 
etc. 

Four priority areasare indicated: 
• better infrastructure; 
• competitive youth (reducing the share of early school leavers, increasing the number 

of young graduates, encouraging young scientists, realization of young people in Bulgaria); 
• better business environment (higher employment, more investment, incl. research 

and development, innovation); 
• greater confidence in state institutions (protection of interests of citizens and 

businesses, social justice and security). 
The program will try to achieve a higher standard of living for citizens in Bulgaria to 60% of 

the EU average by 2020. 
The measures that need to be implemented in the short term and which are related to the 

social economy are: 
• Development of a new Law on Child; 
• Merging rules in the field of social economy in a statutory instrument; 
• Development of a National concept of active aging; 
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• Develop and implement a mechanism for determining the minimum wage, taking 
into account economic and social functions; 

• Support for the provision of modern social housing for vulnerable, minority and 
socially disadvantaged groups and other disadvantaged groups. 

In the medium term, the following measures are set: 
• Assess the impact of policies and legislation related to material support to vulnerable 

groups; 
• Investments in integrated services for early childhood development (for children 

from 0 to 7); 
• Deinstitutionalization of child care (a network of social services in the community, 

programs leaving specialized institutions, foster care, etc.); 
• Support to families with children; 
• Providing material support, appropriate forms of employment, training and retraining 

and accessible environment for people with disabilities; 
• Development of social economy - creating new and support existing enterprises in 

the social economy; 
• Increasing the adequacy of pensions; 
• Creating a network of services for long-term care; 
• Construction of social housing, including the most vulnerable members of the Roma 

community; 
• Creating integrated social, health and educational services for homeless people; 
• A study on homelessness, creating a statistical database on homelessness and its 

dimensions and develop a comprehensive strategy to combat homelessness. 
It follows that the objectives of the National programme are directly related to the social 

economy and improving the status of vulnerable groups in society. Measures for development of 
social economy and the creation of new and support existing enterprises in the social economy on 
the development of social entrepreneurship in Bulgaria. 

In 2011, the Bulgarian government adopted a policy document - National concept of social 
economy[18] which follows the priorities of the strategy "Europe 2020" to promote the social 
economy to achieve sustainability, economic growth and quality of life (mostly of disadvantaged 
groups). The concept is the leading document in social entrepreneurship awareness and 
encouragement. 

Employment strategy of the Republic of Bulgaria 2012-2020 [19] is developed in accordance 
with the National Reform Programme 2020. Employment Strategy aims to increase employment, 
productivity and social inclusion by improving the functioning of the labor market, increasing 
investment in human resources, supporting sustainable macroeconomic development. Employment 
policy should be developed and implemented with the help of organizations and institutions, it is 
necessary to establish an active cooperation with civil society organizations and NGOs. The aim is 
in 2015-2020 on to improve investment in human capital, and to ensure higher employment and a 
broad range of employable persons to be integrated in the market. It is important to provide quality 
and efficient social services in community-based and family or family-like environment. Expressly 
stated are thegoals at development of social entrepreneurship and the creation of social enterprises - 
enterprises that aim to provide beneficial social effect to members of vulnerable groups to improve 
their living standards, employment, provision of services and/or other forms of direct support. 
Social enterprises provide social services for vulnerable consumers, such as access to housing or 
care, assistance for elderly or disabled, outreach to vulnerable groups, child care, access to 
employment, education, dealing with addictions and others. 

National strategy to reduce poverty and promote social inclusion (2020) [20] has a priority 
to provide employment opportunities and increase income through active involvement of citizens in 
the labor market. The specific measures to be achieved include: increasing the employability of 
unemployed persons through the provision of training for acquisition of skills; providing 
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employment for vulnerable groups in the labor market; provision of services necessary for the social 
inclusion of people furthest from the labor market groups with an emphasis on social skills and 
improving individual social work with these people; promoting entrepreneurship, including social 
entrepreneurship; providing conditions for reducing the number of working poor. 

Long-term strategy for employment of people with disabilities 2011-2020 [21], adopted by 
the Council of Ministers, aims to provide disabled people of working age to effectively exercise 
their right to free choice of employment realization and to improve their quality of life to free and 
full inclusion in society of Bulgaria. It creates conditions for integration of disabled people into 
economic and social life. This will be achieved by people with disabilities providing them with the 
ability to access appropriate forms of vocational training and job development. Although social 
entrepreneurship is not mentioned in the text of the strategy, it would be essential to achieving its 
objectives. 

In the period 2014-2016 a major priority for the Commission is to combat youth 
unemployment, each EU member state has taken concrete political commitments implementing the 
European Youth Guarantee [22]. The National plan of Bulgaria [23] foresees the implementation of 
measures to support job creation for hiring unemployed youths and subsidizing temporary 
employment for youth from regions where unemployment is high, while economic (public and 
private) infrastructure is poorly developed. Social enterprises can be supported by employers who 
hire young people for temporary work in public works, thereby acting as a tool for sustainable 
integration of young people into the labor market through a combination of temporary employment 
by providing incentives and training opportunities. 

National strategy for youth 2010-2020[24], adopted by the Council of Ministers, aims to 
create a suitable and a favorable environment and conditions for school and university education as 
well as realization and active participation of young people in social and economic life. The 
strategic objective is improved economic activity and career development of young people. A part 
of this goal is the promotion of social entrepreneurship among young people. To achieve the 
objective there is a need to promote and support public-private partnerships and social 
entrepreneurship in providing services for the development of young people.Young people should 
not only be supported by social entrepreneurship, but also to understand more about its effect and 
importance. 

Since over 70% of Bulgaria's territory falls in rural areas [25] opportunities should be 
defined for the development of social enterprises in small towns. Traditionally, these regions are 
characterized by low quality and limited availability of public services, lack of social, educational 
and health services, as well as enhanced processes of depopulation and lack of employment 
opportunities and income. With these characteristics rural areas provide an excellent opportunity for 
social enterprises to offer innovative methods to fill existing market niches, while providing access 
to resources through local action groups and the implementation of the new instrument of the EC 
for community-led local development. In the Partnership agreement of the Republic of Bulgaria to 
the European Commission for the period 2014-2020 [26], the outlining aid from European structural 
and investment funds clearly define the role of this development as a useful tool for the 
empowerment of local communities, including disadvantaged groups, improve the institutional 
capacity of local stakeholders and particularly NGOs and the creation of social innovation at the 
local level. In this context this development will promote the development of social economy and 
social enterprises in rural areas. 

In connection with the social economy of particular interest are the leading initiatives related 
to innovation, particularly in terms of contribution to social enterprises for social innovation; those 
related to the creation of new skills for new jobs and the European platform against poverty. The 
development in 2013 of the European Union Programme for Employment and Social Innovation 
[27] makes it possible to provide targeted funding of social enterprises that have an enormous 
capacity for social innovation and generate social capital. The program budget for the period 2914 - 
2020 is 920 millioneuro. 
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Social enterprises are a key model for the effective implementation of the priority of creating 
employment for minorities, clearly outlined in the National strategy for Roma integration by 2020 
[28].Underused is the role of social enterprises to promote employment in green jobs by subsidizing 
jobs in environmental activities and the creation of quality employment and environmental 
protection. Another major opportunity to implement the model of social enterprises is to promote 
entrepreneurship, starting and managing their own businesses by Roma taking full advantage of the 
skills and traditions of the Roma in order to generate income. 

Action Plan "Entrepreneurship 2020 - Bulgaria" [29] was adopted in November, 2015 by 
the Council of Ministers with a concrete 31 measures in accordance with the adopted by the 
Commission - Action Plan "Entrepreneurship 2020 - Revival of the entrepreneurial spirit in 
Europe”[30]. With the adoption of the Action Plan "Entrepreneurship 2020 Bulgaria" and proposed 
measures to implement the recommendations of the Commission by 2020, the country is committed 
in the long term conducted by the Ministry of Economy policy to promote and create new 
businesses. The measures of the Action Plan for Entrepreneurship 2020 – Bulgaria are: 

Field of action №1 - "Education and training in entrepreneurship to support growth and new 
business creation".This includes 15 measures. They are related to the introduction of programs for 
the formation of entrepreneurial skills in schools, updating entrepreneurship programs in vocational 
education, universities, secondary schools, promote entrepreneurship among young people, training 
of entrepreneurs in the field of agriculture and forestry, etc. 

Field of action №2 - "Better administrative and legislative environment for entrepreneurs 
and support the crucial stage of the life cycle". This includes 10 measures. They are connected with 
programs to fund start-up entrepreneurs - young farmers in agriculture, support for pilot projects to 
develop new products through clusters in agriculture, support for start-up entrepreneurs students, 
support the growth of businesses by promoting the use of ICT and support through financial 
instruments. In this a measure is included to reduce the time needed to get licenses and permits. 

Field of action №3 - "Strengthening the entrepreneurial culture in Europe for the growth of a 
new generation of entrepreneurs". This includes 6 measures. They are related to encouraging and 
promoting entrepreneurship in Bulgaria, developing a strategy to promote women's 
entrepreneurship, supporting a network of women entrepreneurs, support for the employment of 
people who care for children and other dependent family members, establishing a mechanism for 
exchange of experience and skills of older entrepreneurs to new entrepreneurs and promote 
entrepreneurship for unemployed young people under 29 years. 

 

Funding, programs and measures encouraging social entrepreneurship and supporting 
social enterprises 

In 2011 the European Commission launched a targeted policy for the recognition of the role 
and support of the social economy titled "Social Business Initiative" - creating a favorable climate 
for social enterprises, key stakeholders in the social economy and innovation [12]. Commission 
puts social economy and social innovation central to its agenda, both in terms of approximation of 
the levels of territorial development and in the search for innovative solutions to the problems 
facing society, especially in combating poverty and social exclusion. The social enterprise is 
accepted as a participant in the social economy whose main objective is the provision of beneficial 
social impact rather than to generate profit for owners or partners. It operates in the market by 
supplying goods and services in an entrepreneurial and innovative way and operates mainly for 
social purposes. 

In 2013 the European Union regulates the creation of a European Social Entrepreneurship 
Funds oriented to support social enterprises by improving their access to finance. The European 
Commission initiated the Programme for Employment and Social Innovation [27], which has a 
resource of 90 millioneuro for the creation of European financial instruments to support start-up and 
development of the social enterprises in all EU member states. 

In the current programming period 2014-2020 social entrepreneurship in Bulgaria will be 
financed under the Operational programme "Human resources development" [31] priority 2 
"Reducing poverty and promoting social inclusion," particularly in the procedure "Development of 
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social entrepreneurship". The aim of the procedure is to facilitate access to employment and to 
provide support for social inclusion of vulnerable groups by creating appropriate conditions for 
their professional integration. The activities should be aimed at supporting the creation of new 
business and expansion of existing social enterprises, specialized enterprises and cooperatives of 
people with disabilities in relation to employment. It is expected to be opened in 2015 and it has a 
budget of 15 millionlev. 

Territorial cooperation programs [32] also offer many opportunities for financing social 
entrepreneurship. In Greece-Bulgaria 2014-2020 [33] one of the thematic objectives and investment 
priorities is "Increasing the capacity of social enterprises in the border region". The activities for 
which beneficiaries can apply are: 

• Support the creation and operation of social enterprises that provide innovative 
solutions and promote labor market and social services among the population of the border region 

• Supporting social "franchise", including exchange of business models between cross-
border social enterprises; 

• Support the development and implementation of methodologies for monitoring and 
evaluation of social, economic and environmental impacts on the development of the border region. 

Balkans-Mediterranean 2014-2020 [34] will assist networking for collaboration between 
social entrepreneurs from the region in order to promote this economic sector and to create 
sustainable jobs in border regions. 

In other regional programs, social entrepreneurship is not exported as a separate priority, but 
at the expense of inclusion of different social target groups will be prioritized in the evaluation of 
projects. Such is the case for example with cross-border program with Serbia [35], which will 
finance projects to support youth entrepreneurship. In the Strategy for the Danube Region [36] for 
the new programming period one of the main priorities is the integration of disadvantaged people. 
Social entrepreneurship is affected in EU framework programs - the program for research and 
innovation "Horizon 2020" [37] and the education program "Erasmus+" [38] where are prioritized 
two main aspects of social entrepreneurship - youth employment and lifelong learning. Eligible 
activities are analysis and development of strategies to deal with the social problem and improve the 
training of young people and other age groups or those with disabilities. 

There are also a number of programs implemented by the non-governmental sector. The 
Program for social entrepreneurship of Bulgarian Center for Non-profit Law (BSNL) [39] started 
four years ago and is implemented with the support of private donors and corporate donors. This is 
the only one program in Bulgaria, which is intended exclusively for non-profit organizations which 
want to develop their business idea to support the achievement of profit targets, including social 
ones. In the annual editions of the program, an average of about 20 participants undergo training in 
the field of legal requirements for doing business and business planning after they have available 
expert assistance in developing a business plan. The included NGOs have the opportunity to apply 
with their business plan into an annual contest where three of the best ideas receive awards. BCNL 
follows the development of winners in the competition for the next two years as the team of the 
organization is available with additional advice and support when needed. While funding is 
provided in the form of prizes, most of the winners use it as start-up support or to cover costs 
associated with improving and upgrading the realization of the idea. 

The policy on employment promotion as regulated in the Employment promotion act 
[40]governs the different groups of programs and incentives for employers to create jobs, stimulate 
entrepreneurship, education and training for representatives of different target groups. The act does 
not contain provisions which directly regulate the promotion of social entrepreneurship, but in 
practice account target groups targeted by most of the measures, the latter are applicable to social 
enterprises. 

 

Conclusion 
In current Bulgarian legislation there is no explicit legal regulation of social enterprises, but 

that does not mean that such forms are not found in practice.The existing social enterprises have 
different legal forms of legal entities of current legislation (NGOs, trade companies, cooperatives, 
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etc.) but it is important to be applied the criterion of the real social impact.In some cases additional 
registrations are needed but this is according to the sectoral focus of specific activities. The 
fragmented legislation (according to sectors - social service providers, specialized enterprises, etc.) 
affects the development of a coherent government policy to support the social economy and social 
enterprises, which ultimately reflects on their sustainability and efficiency. 

In Bulgaria social entrepreneurship is evolving in recent years. As a practice, entrepreneurial 
initiatives benefit from the experience of developed countries, but are refracted through the prism of 
the Bulgarian context. From a theoretical point of view, the problem of social entrepreneurship is 
poorly studied, making it difficult to carve out certain trends or forecasting future prospects. 
Organizational and legal forms of social enterprises are very limited, which provoked their 
"invisibility". Insufficient engagement of state and local authorities is also a factor limiting the 
spread of entrepreneurial practices. However, national policy for the development of social 
economy and social enterprises stand aloof from the common efforts to achieve the objectives of the 
National strategy for reform. Although the National concept of social economy has been prepared 
as a strategic document with ananticipatory vision for future changes in legislation and practice of 
state authorities and vision for the integration of sectoral policies still relevant sectoral policies are 
not clearly and consistently bound by it. This prevents the creation a favorable legal and financial 
environment for the development of social enterprises. 
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The paper discusses the significance and the role of social economy development through the example of the 
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Introduction 
The social economy is a collective concept which focuses on the direct social impact of the 

activities of companies and / or organizations that have been established with a social purpose and 
deliberately organize their activities to achieve such a result. The social economy is both part of the 
real economy and of civil society in which individuals and / or legal persons, associations of 
volunteers or other organized entities doing business in the public interest and reinvest profits to 
achieve social goals [1]. In its functional structure, the social economy support the process of social 
inclusion and is different of corporate capitalism. 

The social economy creates a sustainable business model by its respect for common values 
such as: the rule of democracy, stronger involvement of civil society to achieve social progress, 
human personality; protection and enforcement of the principles of solidarity and responsibility, 
combining the interests of its user members with the general interest; democratic control by 
members; voluntary and open membership; management autonomy and independence in relation to 
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public authorities; use of surplus revenue service members in conjunction with the general interest 
in achieving the objectives of sustainable development. 

The development of social economy is based on cooperative, private, collective 
socioeconomic initiatives based on cooperation and mobilization of resources, trust and mutual aid. 
Voluntary participation, democratic and transparent economic management and collective choice 
based on "one person - one vote" decision-making are leading principles. Relying on labor intensive 
technologies, it puts public benefit over profit and offers lower prices for socially important 
products. Thus the social economy increases life chances and leads to a more even distribution of 
national income. 

Social economy enterprises are run like businesses, producing goods and services for the 
market economy but focus of its resources in the pursuit of social and environmental goals [1]. The 
social economy includes all types of businesses, regardless of their legal form and implemented 
mainly to achieve social goals. These may include cooperatives, local self-help groups or 
businesses, associations, mutual societies, foundations, associations and others. 

Social economy occupies a specific space between the state (with its defense mechanisms) 
and the market (with its economic efficiency and focus on profits based on capital). The larger is 
this space, the greater is the need for the social economy to meet needs that can not be met by 
existing institutional practices. Social economy serves as a tool for development of social services; 
inclusion in the labor market of disadvantaged groups; to improve the functionality of the system of 
social services; development of local economies and combat poverty and social exclusion. Through 
the development of the social economy sector options expand for increasing economic growth and 
contribution to GDP, employment and creating conditions and an environment for innovative, 
socially significant business decisions. 

 

Significance of social economy and need of institutional support 
The institutional resources for maintenance and development of the social economy in 

Bulgaria are connected in a bipolar system of public institutions that develop and implement 
legislative base and maintenance funding on the one hand and generating social product 
cooperatives, enterprises and organizations on the other. Moreover, the role of local authorities to 
develop the social economy should be enhanced. At present there is a deficit in the theory and 
practice of their role and it should be underlined that they examine and define the needs of local 
communities to initiate and support local policies and informal platforms for the development of the 
various manifestations of the social economy in local communities. The last ones are expected to 
participate in the creation of social enterprises through public-private partnerships and municipal 
forms. The choice of mechanisms for implementing public-private partnership depends on the 
capabilities, needs and preferences of local government. 

Currently in the country there is a variety of businesses and organizations falling within the 
social economy sector: specialized companies, cooperatives of people with disabilities, sheltered 
workshops; types of cooperatives registered under the Cooperatives Act and corresponding criteria 
for social enterprises; social enterprises to corporate and non-profit organizations (foundations and 
associations). Role in the development of the sector have informal structures - networks and 
platforms working on the development of social economy. In the country there is a great availability 
of institutional and legal freedom of action, and wide opportunities of creation and development of 
social enterprises and informal networks under current legislation. 

 

Social economy and social entrepreneurship 
The social business is a business entirely focused on the creation, operation and 

development of social enterprises. It is a relatively new concept in Bulgaria, although a number of 
organizations carry out such activities in the country. There are four main notions for social 
entrepreneurship. The first notion focuses on risk. The social entrepreneur is a person who acts, 
decide and satisfy needs in terms of uncertainties and risks. The second notion focuses on 
innovative, creative, exploratory nature of social entrepreneurship. The third notion emphasizes the 
dynamic role of social entrepreneur development of social economy and efficient use of limited 
social resources. The fourth notion is associated with the social management. According to it, the 
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entrepreneur is constantly looking for change and an adequate response, maximizing opportunities 
through innovation. The social entrepreneur creates social good, not through charity but through 
action combining economic and social objectives, provides support for socially vulnerable groups 
of society, promotes social positive change satisfies social needs. The social entrepreneur optimally 
uses available resources and applies innovative approaches to the development of social economy. 

 

Social economy and social enterprises 
Social enterprises develop in specific, local context and represent the primary economic 

units of the social economy. Social enterprises position themselves between the traditional private 
and public sectors. The key distinguishing characteristics are social goals, combined with the 
entrepreneurial potential of the private sector. Social enterprises focus their activities and reinvest 
profits to achieve social, respectively public purpose, in the interests of their members and a wider 
range of people. 

Social enterprises, regardless of the legal organizational form, covered by the European 
Commission policy to encourage enterprises, are in particular small and medium-sized enterprises 
(SMEs). The main objective of this policy is to create a legal and administrative environment at 
European level and in each member state in which social enterprises of any shape and size can meet 
the challenges posed by globalization, rapid technological change and the global economic crisis. 
Since most social enterprises are SMEs, they fall under the Act for small and medium businesses in 
Europe and all EU programs aimed at small businesses [2]. 

Social enterprises registered under the Law on non-profit organizations in Bulgaria are non-
governmental organizations doing business with a strong social effect targeted to members of 
vulnerable groups in the broadest sense: to improve their standards of living, employment, 
provision of services and / or other forms of direct support, and the end expected result is their 
active social inclusion. In some cases the social enterprises are registered as legal entities 
established under the Trade law, as revenues from the company's operations are used for social 
purposes. Cooperatives registered under the Cooperatives Act can also be defined as social 
enterprises if they meets the criteria of social enterprises. Social enterprises registered under the 
Law of integration of people with disabilities are mostly cooperatives whose transparent and 
democratic governance principles make them particularly suitable form of entrepreneurship in the 
field of social integration. 

In the field of employment social enterprises provide services related to: promoting 
employment opportunities and career development for long-term unemployed, people with 
disabilities and others in the labor market, as well as providing assistance in targeting workplace, 
providing employment and return to work; and promoting opportunities for self-employment, 
entrepreneurship and development of cooperatives and starting own businesses. 

 

The social economy and the European social model 
In the modern European context, the social economy is an established and integral part of 

social protection and social safety nets, which produces and successfully combines economic 
profitability and social solidarity. The social economy is a carrier of the democratic values that put 
people first, creating jobs and promoting active citizenship. Development potential of the social 
economy is dependent on the adequacy of the established political, legislative and operational 
conditions. Actually existing entities with social economic and humanitarian activities in the 
country underline the need for legal and institutional differentiation in the real economy to be able 
to fulfill their potential and interact on an equal basis for achieving synergistic social effect among 
themselves and in cooperation with state and corporate economy [3]. 

 

Social economy as a contribution towards the Europe 2020 
On 13 July 2010 the EU adopted the strategy "Europe 2020" [4], which succeeds the Lisbon 

Strategy by 2000. A key concept in the strategy "Europe 2020" is inclusive growth by focusing 
efforts and resources to fight poverty and social exclusion through the development of the labor 
market, including in crisis conditions. The strategy defines three interrelated priorities, 5 goals and 
7 flagship initiatives. The social economy is related to each element of this functional structure, but 
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it is directly linked to Priority 3: Inclusive growth which will stimulate the economy with high 
employment levels, leading to social and territorial cohesion. 

On 27 October 2010 the European Commission adopted a Communication on a Single 
Market Act for competitive social market economy [5], which includes proposals to encourage 
businesses to market economy by providing access to resources and a favorable legal environment. 

 

Volunteering and social economy 
The principle of voluntariness is a fundamental principle in the establishment and operation 

of social economy enterprises. The social economy is based on the principle of solidarity through 
volunteering. Voluntary work and activities are important for personal development, improvement 
and individual participation, and for the creation of greater public good volume. Volunteering is 
essential to fostering active citizenship, nurturing civil society and strengthening solidarity. 

A number of national and international documents provide means and measures for the 
development of volunteering in the context of contemporary social attitudes and needs and as an 
important resource for the social economy. One of the strategic objectives relating to youth in 
Bulgaria is the development of volunteering among young people as a force for personal 
development, mobility, learning, competitiveness, social cohesion, solidarity between generations 
and the formation of citizenship. 

 

Influence of social economy on employment 
The components of the social economy in Bulgaria have history, traditions and perspectives. 

Cooperatives that are consistently the most natural potential carrier of the characteristics of social 
enterprises receive more extensive development as a result of the associated efforts of people with 
minor physical capabilities, but with will and vision of self coping with social difficulties. By 
providing employment to vulnerable groups in society the social economy helps to unite economic 
and social resources to overcome social exclusion and reduces the risk of poverty and social 
exclusion, sustainability measures in the field of social policy. 

The impact of the social economy is in two directions - economic and social. The social 
benefits are measured by integration and employment of disadvantaged people, with the 
contribution to the process of social inclusion and the creation of social capital. The most serious 
economic indicator of the benefits of the social economy are saved public funds for social welfare, 
on the one hand, and the additional funds offset the social costs of long-term unemployment. 
Simultaneously, the newly created value in the social economy also represents a significant 
economic benefit. Additional economic impact of these organizations is their flexibility and ability 
to mobilize resources from different backgrounds - market and non-market resources, voluntary 
work and public support. 

According to data of the Employment Agency [6] for the first half of 2010 the average 
number of registered in Labour directorates unemployed with reduced capacity is 13734 people. 
The share of people with reduced capacity in the total number of unemployed is 3.8%. The 
proportion of women in this group is 50.2%. The share of unemployed persons with disabilities 
under 29 is 6.1%, while that of people over 50 is 60.7%. Without qualification and specialization 
among people with disabilities registered are 44.1% with primary or lower education - 39.1%. 
Opportunities for job placement of unemployed disabled workers are extremely limited. Their 
chances to find work in the real labor market are minimal.  

Under Bulgarian legislation, and in particular the Law for integration of persons with 
disabilities [7], the employment of people with disabilities is done through: integrated environment 
(open labor market); specialized environment (in specialized enterprises and cooperatives of people 
with disabilities). 

Specialized enterprises and cooperatives of people with disabilities are those who fulfill the 
following conditions: have been registered under the Trade Law or the Law on Cooperatives; 
produce goods or provide services; have a share of persons with disabilities as follows: for blind 
and partially sighted persons - not less than 20 per cent of the total number of staff; for people with 
hearing impairments and other persons with disabilities - not less than 30 percent of the total 
number of staff; are listed in the register of the Agency for persons with disabilities. Specialized 
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enterprises and cooperatives are: municipal enterprises for people with disabilities; cooperatives for 
people with disabilities; specialized enterprises for blind and partially sighted persons; specialized 
enterprises for people with hearing impairments; SMEs, including and micro-companies, for people 
with disabilities. In recent years, a growing number of micro and small companies, including 
registered by enterprising individuals with disabilities in order to start own business; occupational-
health facilities that provide occupational therapy to patients by healthcare institutions and 
hospitals. Specialized enterprises and cooperatives of people with disabilities are the main and 
preferred employers for people with disabilities in a specialized environment in which they feel 
physically and morally protected. 

The number of specialized enterprises and cooperatives of people with disabilities is 124, 
according to the Agency for Persons with Disabilities [8], but employed in them do not go beyond 
5000, including people with disabilities who are not more than 2500, its production is much reduced 
- work is mainly tailoring products to order, cardboard and plastic products. 

Within the sheltered workshops employment is also provided for people with disabilities. 
The objectives of sheltered employment are in the following directions: providing employment for 
people with disabilities who are unable to work in the general labor market, which is where there 
are conditions for work in a specialized environment (workshops and studios); and encouraging and 
preparing the people who work in the protected environment to gain employment on the general 
labor market (the logic of this approach is that through training and career development 
opportunities are created for the integration of the overall labor market). 

Despite the difficulty of setting up and development of social enterprises in Bulgaria there is 
a visible tendency to use the capacity of NGOs for employment and integration of disadvantaged 
groups, social inclusion and provision of social services. 

On the other hand, the social economy does not provide a universal solution because the 
differences between regions and their problems and needs are substantial. But if the state enhance 
the activity of policies to support and promote social enterprises, then the benefits will be 
multilateral. Last but not least and social enterprises in Bulgaria and the entire civil sector needs to 
demonstrate its ability to be an equal partner of the state in solving important social problems and to 
prove that innovation and flexibility are their primary feature. 

 

Main consideration on the National concept of social economy 
In 2011 the Bulgarian government adopted a policy document - National concept of social 

economy [1], which represent the vision and priorities for the promotion and development of the 
social economy in the country. This concept reflects the social commitment of the state to establish 
and strengthen an enabling environment for the implementation and development of models and 
practices in the field of social economy in Bulgaria.  

National concept of social economy is the foundation on which will be implemented actions 
to attract and support the development of legal capacity undertakings and associations of social 
economy to support the successful implementation of national measures for social inclusion. In 
order to maintain the autonomy as a democratic basis of the origin and functioning of the entities of 
the social economy concept adopts the principle of voluntary participation in the measures of the 
state on the model of this concept in response to government incentives. According to the concept 
social economy is "both part of the real economy and of civil society in which individuals and / or 
legal persons, associations of volunteers or other organized entities doing business in the public 
interest and reinvest profits to achieve social objectives". 

The state controls the input and output of participation in government measures through this 
concept to: maintain the reliability of statistical information on the application of the concept; 
ensuring appropriate application of state incentives to entities of the social economy, which fulfill 
the criteria for identification; distinguishes between businesses of the social economy than others 
and provide them with equal opportunities for development through the creation of specific 
favorable legal and administrative environment. 

National concept of social economy follows the priorities of the strategy "Europe 2020" to 
promote the social economy to achieve sustainability, economic growth and quality of life (mostly 
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of disadvantaged groups). To realize these commitments, the state should create an appropriate 
legal and institutional environment and coordinated sectoral policies to allow in an accelerated 
scope to put into practice successful models of social enterprises. In the concept criteria for 
identification of enterprises and organizations of the social economy are developed, which could 
serve as a basis for creating a favorable (administrative and legal) environment for the development 
of social enterprises (access to finance, social clauses in public contracts, tax breaks and etc.). The 
concept serves as a standard to support the development of social economy and encouraging all 
participants to promote the spirit of social solidarity.  

National concept of social economy is an expression of intention and determination to 
promote awareness, culture and values related companies and organizations in the social economy. 
National Concept is a document by which presents vision and priorities to promote development of 
social economy in the country. Thus represents the active position of the state formed as a result of 
the joint efforts of a wide range of stakeholders. As a result of activity on the formation of a 
national position on the social economy through the National concept it is expected to be developed 
policies that will lead to improved quality of life and well-being of vulnerable groups in society. It 
is expected to be formed a resistant sector to help overcome social exclusion of groups of people 
with disabilities. Expectations are for changes to the inclusion of a wide range of people in society 
who are in difficulty in access to jobs, services and resources. 

National concept relies on understanding the social economy, reflected in the documents of 
the European Union and other international documents. It is in line with national strategic 
documents which are directly or indirectly related to the tasks arising from defined concept 
purposes. This document is a contribution to the objectives of Europe 2020 strategy for smart, 
sustainable and inclusive growth that offers a vision of the social market economy of Europe for the 
21st century. 

National concept provides proactive vision for future changes in legislation and practice of 
state authorities and vision for the integration of sectoral policies. It is a document for the 
development of which is applied an approach based on the best national and international practices 
in this area, classified and analyzed under an interagency working group of experts with broad 
participation of representatives of state and international institutions, social partner organizations, 
NGOs. 

State seeks to create a harmonious society by promoting the development of social economy 
in the country to achieve stability, economic growth and quality of life of people, especially of 
disadvantaged groups. Establishment of a favorable environment for the social economy sector can 
be achieved through adequate policies and partnerships at international, national, regional and local 
level. All interested parties are actively involved in this process. The vision of the concept 
implicates a validated developed social economy sector, through which to extend the conditions for 
active inclusion of vulnerable groups of society and to achieve flexibility and security in 
employment and developing territorial cohesion. In the process of strengthening the model of social 
economy, the state plays an active role in promoting, encouraging and supporting the introduction 
of successful practices of social enterprises, including on the basis of voluntary activities developed 
within civil society. For the realization of these commitments the country creates an enabling legal 
and institutional environment and coordinated sectoral policies for accelerated introduction into 
practice of successful models of social enterprises. In so doing, the government will implement 
measures to increase productivity and competitiveness of these enterprises and will monitor the 
correct acquisition and adherence to brand "A product of a social enterprise". 

A prerequisite in developing the concept is to reach a common agreement within the wide 
range of stakeholders on key issues related to the nature, scope, limits and potential of the social 
economy in the country to achieve better chances for social inclusion of disadvantaged groups; 
pooling resources to increase employment of social groups with limited access to services and 
resources or outside the labor market; development of local and territorial cohesion. 

The concept has the following specific objectives: to serve as a reference for setting criteria 
for identification of enterprises and organizations of the social economy; to serve as a current 
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'standard' in helping to support the development of social economy and stimulate actors and 
supporters to apply and disseminate the spirit of social solidarity; to serve as a basis for the  creation 
of a favorable administrative and legal environment for the development of social economy 
enterprises (access to finance, social clauses in public contracts, tax breaks, etc.). 

The development and promotion of sustainable social economy sector in the country will be 
achieved by implementing the guiding principles of good governance and the specific principles 
relating to the implementation of best practices and models of social enterprises. 

Specific principles on which the best practices and models of social economy enterprises are 
related to ensuring unity between economic efficiency and the specific social objectives, developing 
activities in terms of public transparency and implement solidarity principles of internal 
management and decision-making. 

State introduces the brand "A product of a social enterprise" in a logo and procedure for 
awarding entities, the results of which corresponds to the indicators set out in this concept. The 
purpose of the appropriation of the brand and its application is to attract public attention to the 
cause for which such businesses operate in order to attract the involvement of the mass consumer of 
consumer goods and services in the form of preferred purchases of preferred retail outlets. Social 
economy enterprises with the assigned brand are considered users of public resource and should 
provide statistical information upon request. 

The implementation of the concept of social economy will be implemented through a 
package of measures included in the annual implementation plans. The activities envisaged in the 
implementation of the measures are in line with the concept and the coordinated joint actions of 
stakeholders. Some of them are executed independently by public institutions and others - together 
with stakeholders from NGOs, social partners, employers' associations and others. The plan 
identifies the leading state institutions, defined in terms of their competence. Indicate deadlines for 
implementation of the activities and sources of funding. Plans are approved by the National Council 
for Tripartite Cooperation, then adopted by the Council of Ministers.  

The aim of the Action Plan on Social Economy for 2016-2017 [9] is the development and 
promotion of the social economy and entrepreneurship. The plan sets out a number of awareness 
campaigns and forums to raise the visibility of social enterprises in Bulgaria and presentation of 
best practices in this field. The strategic document foresees the development of a methodology for 
assessing the social impact of social enterprises to raise living standards. It will introduce 
instruments for surveillance and monitoring of the contribution of social enterprises to improve the 
quality of life. 

In the Operational Programme "Human Resources Development" (2014-2020) [10] the 
social economy and social entrepreneurship are displayed as a separate investment priority, thus 
further emphasizing the contribution of initiatives and measures that will increase opportunities for 
consolidating social sector economy. 

Organization, coordination and control over the development and implementation of policies 
and measures in the field of social economy assigned to the Minister of labour and social policy, as 
the initiator of the development of the national concept and therefore commitment to application of 
the concept [11].  

The achievement of the concept of social economy require the financial support of the 
measures included in the plans for its implementation. Finance part of the planned measures will 
take place within the program budgeting (state budget - of MLSP and municipal budgets), and 
depending on the planned activities it is expected to attract funding from other sources (operational 
programs of the European Union, donor programs, etc.), and active participation of all stakeholders. 

In connection with the development and improvement of the concept of the immediate tasks 
facing the government are: to execute the concept and institutionalize its implementation; to 
establish criteria for access to participation in the government's measures of enterprises and social 
economy organizations; propose legislative changes aimed at improving a favorable legal and 
administrative environment for social economy enterprises, taking into account the views of all 
stakeholders; to promote measures to enable statistical reporting of social economy. The findings 
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and conclusions of the statistical coverage of participation will provide the basis for ongoing 
corrections and additions to both the concept and to the relevant legislation. 

Although in the Bulgarian legislation there is no definition of the social enterprise, and rules 
governing the status, form and operation of social enterprises in real life and practice there are many 
examples of functional social enterprises, which on the one hand pursue social objectives rather 
than other and apply economic mechanisms and market principles in its operations on the other. 

Dynamic processes of social and economic development in recent years have clearly shown 
the following trends that reinforce the role and importance of the social economy in Bulgaria [12]: 
inability of the state to deal with growing social needs of the population and growing population in 
need of support; debunked myth about the capabilities of the market economy to solve all social 
problems through the application of market principles; strengthen the role of local communities and 
civil society organizations in the process of development and provision of innovative social support 
services to the most vulnerable part of the population. 

Reforms are needed and implementing innovative measures aimed to develop new 
approaches and models to tackle poverty and social exclusion. The social economy and 
entrepreneurship is one of the key instruments through which to complement ongoing government 
policy at the time of social support and smart and sustainable growth. 

 

Conclusion 
In the last decade the concept of development and promotion of social economy and social 

entrepreneurship are part of the EU policy to tackle the social exclusion of persons in a vulnerable 
position. Also, the model of social economy is one of the key instruments for achieving social 
objectives within the framework of the sustainable and inclusive growth. Social benefits are 
connected with integration and employment of disadvantaged people, the contribution to the 
process of social inclusion of other vulnerable people, the economic benefits are expressed by saved 
public funds for social welfare, on the one hand, and the additional funds compensating the social 
costs of long-term unemployment. 

Social entrepreneurship is one of the most innovative ways to achieve a better quality of life, 
independence and inclusion in society of persons from vulnerable groups. There is a need to take 
some key legislative changes in order set in strategic and political national documents measures to 
become real mechanisms to support social entrepreneurship in Bulgaria. The successful 
development of social enterprises requires the creation of sustainable partnerships between 
business, NGOs and the public sector - partnerships in which each of these actors recognizes its role 
to achieve socially important objectives and is willing to invest resources in that. 
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SOCIAL ENTERPRISES IN BULGARIA 
 

Current paper presents an analyses of different legal and organizational forms and types of social enterprises 
in Bulgaria. Key findings on the facts and figures on social entrepreneurship are scrutinized and conclusions are made 
concerning main legislative and policy implications for encouragement social innovation and inclusion. 
Recommendations for actions to promote social entrepreneurship in the country are made considering the role and the 
significance of social enterprises in contemporary societies in the context of the strategic goals of smart, inclusive and 
sustainable growth and the relations and the interactions with state and municipal authorities and other stakeholders. 

Key words: social enterprise, social entrepreneurship, social economy, social inclusion 
 

Introduction 
Social entrepreneurship is identified at European Union (EU) as a key instrument for 

regional cohesion and overcoming the problems of poverty and social exclusion. As part of its 
policy to promote the social economy and social innovation, social entrepreneurship contribute to 
achieving the strategic goals set in 2020 [1]. 

A legally binding definition for a social enterprise at EU level has not been introduced. 
However, in the last 5 years we have seen that the leading strategic and normative documents define 
uniformly key elements in the definition [2]: 

 Social enterprises pursue profit (socially significant) goals: social enterprises are 
created to achieve social objectives (overcoming social injustice and social inequalities of 
vulnerable groups of people or achieve important public goals in the fields of ecology and 
sustainable development) and subject its economic activity in contrast to goals of profit in favor of 
individuals. Social enterprises pursue a direct leading goal to create social benefits in the public 
interest or for their members. 

 Activity of an economic / commercial in nature: the activity of social enterprises is 
expressed in the provision of goods or services in a competitive market, in an entrepreneurial way. 
Very often economic activity covers the delivery of services of general interest (eg social, health, 
educational, etc.) and very often they are in there essence a social innovation. It is possible that the 
goods / services are not in themselves directly for the needs of vulnerable groups, but the results or 
revenues to be in direct benefit or directly to support vulnerable groups and to solve socially 
significant problem. 

 Reinvestment of profits from economic activity: all or at least most of the profit of the 
enterprise is reinvested back into the activity itself and not being distributed to private shareholders 
or owners. 
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 Institutional independence and inner self-governance: social enterprises are 
institutionally independent of the state authorities at central and local level (ie state institutions and 
municipalities do not have the ability to influence in inner decision-making social enterprises 
neither by law nor by virtue of its founding documents). Internal management of social enterprises 
includes mechanisms for participation in the decision-making of representatives of vulnerable 
groups (such as employees, users, members) for which they exists or in the basis of the mechanism 
of control the principle of social justice is laid down. Internal control is based on the principles of 
representativeness and transparency. 

The social economy develops through various organizational and legal forms of 
entrepreneurship as cooperatives, mutual societies, associations, social enterprises and 
organizations, foundations and other existing in different EU member countries entities. A legal 
personality in social economy have cooperatives, enterprises and organizations duly registered 
under national law, whose business has social and humanitarian results and they reinvest profits for 
social purposes. 

Concerning the identification of the entities in the social economy, Bulgaria adheres to the 
indicators of the European Parliament to determine the economic and humanitarian activities as part 
of the social economy [3]: 

• rule of community and social activity before profit; 
• protection and enforcement of the principles of solidarity and responsibility; 
• reconcile the interests of the participants and the general interest; 
• democratic control by the participants (one member - one vote); 
• voluntary and open membership; 
• self-government and autonomy from government authorities; 
• use a major part of the economic outturn: 
 to follow sustainable development objectives of the company; 
 to meet the specific needs of participants; 
 in favor of the collective interest. 
These criteria contribute to the visibility of social enterprises and activities among 

businesses from the real economy, but should not be seen as absolute as it can also hamper their 
activities and development. For example, autonomy to public authorities can be a legitimate 
impediment for state subsidies, if applied to the transparency of the use of public funds, regardless 
of their size. 

 

Forms of social enterprises 
The National concept of social economy of the Republic of Bulgaria considers the following 

legal forms through which social entrepreneurship develops: 
1) Social enterprises - legal non-profit organizations doing business with a strong social 

effect towards members of vulnerable groups in the broadest sense: to improve their standards of 
living, employment, provision of services and/or other forms of direct support, the end result is their 
active social inclusion. 

2) Social enterprises - companies (LTD) owned by non-profit organizations as the income 
from operations of the company is used for social purposes. 

3) Social enterprises according to the Law of Integration of People with Disabilities - 
cooperatives or specialized enterprises (companies) of and for people with disabilities - transparent 
and democratic governance principles make them particularly suitable form of entrepreneurship in 
the field of social integration. 

4) Social enterprises - cooperatives, but only if they meet the criteria of social enterprises. 
However, Operational programme “Human resources development” considers social 

enterprises along with specialized enterprises and cooperatives for people with disabilities as a tool 
for creating supported employment for people who have difficulties with their integration into the 
labor market [4]. It leads to the conclusion that 1) social enterprises are regarded as a separate group 
of specialized enterprises and cooperatives for people with disabilities and 2) namely by supporting 



 65

social enterprises addressing social problems of persons who do not fall within the vulnerable group 
of people disabilities is promoted. Overs social enterprises are mentioned as some of the 
beneficiaries types of support among NGOs, cooperatives, providers of social, health or educational 
services. 

Bulgaria has not introduced a legal definition of social enterprise, nor is there a clear and 
explicitly defined regulatory framework. Strategic documents in the field distinguish between 
"social economy enterprises" and "social enterprises", the intention is the first group to cover a 
wider range of persons, some of which are social enterprises [3]. Moreover, from 2012 onwards 
statistical information is collect for existing social enterprises in Bulgaria. In 2013, the National 
statistical institute (NSI) [5] includes guiding criteria for respondents with regard to whether they 
identify themselves as social enterprise or not. As main features of social enterprise are included: 

• achieving social purpose; 
• making of economic activity; 
• predominantly reinvestment of profits back into the business than distribution among 

individual partners, shareholders, founders / members. 
In terms of the types of legal and organizational forms through which one can develop a 

social enterprise, inconsistencies and discrepancies are observed between different strategic 
documents and programs [3]. There is no unified framework and general binding characteristics of 
social enterprises. This makes it difficult referencing them in each case to an enterprise and 
determination what is a social enterprises or not. Solving this problem would have been related to 
more effective planning and efficient spending of public funds to promote the development of social 
entrepreneurship. 

Social entrepreneurship can be carried out under different legal forms. A common and 
appropriate form (in terms of criteria for defining an enterprise as social enterprises) in Bulgarian 
context are the NGOs [6]. Reasons that necessitate this conclusion are as follows: 1) achieving non-
profit (including social) goal is leading in this legal form and it is a legal due; 2) NGOs are legally 
able to make direct business that must meet strict criteria; 3) under the laws revenue from economic 
activity should be used to achieve profit objectives of NGOs; 4) the law prohibits distribution of 
profit realized from business activities between founders, members, members of bodies or other 
related or unrelated persons in the organization (as opposed to traders). All these legally guaranteed 
performance objectives and activities of NGOs identify the potential of the NGOs to develop social 
enterprises. Next, this potential is complemented by the advantages over other operators available to 
NGOs in the search of the social effect: 

• Their existence is justified by the needs of people in a community, they have been 
created by themselves and therefore people recognize them as an opportunity to tackle a social 
problem; 

• The relationship with the community helps to identify social needs and select 
appropriate interventions for their satisfaction; 

• They can generate additional resources and build over using a combination of public 
resources endowment. 

The utilization of this potential must be linked to overcome some weaknesses common in 
NGOs - insufficient management skills, especially related to activities generating resources; as well 
as deficits in other important economic field skills such as marketing and sales, people management 
and accounting - deficits inherent in SMEs in principle and are eventually overcome. 

A social enterprise could be set up as a trading company [7]. Current legislation on 
companies does not provide for restrictions on the purposes and the distribution of profits similar to 
those of NGOs. Therefore, in order to get closer to the concept of social enterprise, a company must 
be established either by NGOs or provide for such rules in the internal documents. Recently, we are 
seeing interest from start-up entrepreneurs, especially young people with jobs in the business sector, 
in environmentally friendly businesses, energy resources or effects on health and well-being. They 
need to be supported to develop their ideas into a social business with special attention to limiting 
their private interests in favor of public socially significant goals. 
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Specialized enterprises and cooperatives of people with disabilities are companies that meet 
additional criteria concerning employment of people with disabilities [8] and should be entered in a 
special register at the Agency for people with disabilities. They are recognized as social enterprises 
by definition. 

A social enterprise, acting within the discussed above legal forms, in itself does not require a 
special registration to be "recognized" as such. Various laws have provided a number of additional 
registrations to be made depending on specific goods and services that will provide a social 
enterprise. Such as: registration as a mediator in employment at the Employment Agency (EA) [9], 
registration of providers of social services to the Agency for Social Assistance (ASA) [10], 
registration of hospitals in the regional health inspection [11], registration of training organizations 
to the National agency for vocational education and training (NAVET) [12]. 

 

Main characteristics and types of social enterprises in Bulgaria 
Typological features of this type of entrepreneurship in Bulgaria do not differ greatly from 

those of similar enterprises in the rest of Europe [13]: 
First - there is a clear social impact - in the main activity on a balance between the pursuit of 

profit and direct support to the social status of certain groups. 
Second - there is a clearly defined target group - mainly persons from socially vulnerable 

groups - those who need help to equalize their life or social status to that of other members of 
society. 

Third - there is a specific business purpose – it is aimed at improving living standards, 
employment, provision of services and other forms of direct support in order to overcome social 
exclusion of the target group. 

An important feature of all social enterprises is a special symbiosis that carry a priori - 
between financial viability and ability to have a social impact. So they achieve simultaneous 
realization of economic, financial and social objectives, which become even greater value and cost 
to society. 

Social enterprises are different types depending on their main characteristics: 
First - depending on the area in which they work, they are: 
• Social enterprises as providers of social and health services; 
• Social enterprises such as training and educational organizations; 
• Social enterprises as employers of persons from marginalized groups or people with 

disabilities; 
• Social enterprises dealing with production and trade. 
Second - depending on the target groups - social enterprises are oriented to: 
• Socially disadvantaged persons; 
• People with physical or mental disabilities; 
• Children and families at risk; 
• Young people who are not integrated into society (such as orphans); 
• Ethnic minorities; 
• Women - victims of violence; 
• Elderly. 
Third - depending on the goals social enterprise: 
• Economic development - through the creation of employment and wealth creation of 

target groups; 
• Occupational integration of disadvantaged or disabled people, marginalized groups; 
• Business orientation and entrepreneurship; 
• Social protection. 
As already mentioned, most social enterprises in Bulgaria at present are related to the 

activities of non-governmental organizations (NGOs): 
• Non-governmental organizations providing services to representatives of their 

members or target groups that have directed their efforts - services can be educational, advisory 
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services for people from vulnerable social groups, social or health services, social assistance, basic 
medical services and etc. 

• In practice there are organizations that perform business - they use profits from this 
business to finance activities in fulfillment of the social mission of the organization. 

• Another type of organizations falling within social enterprises, NGOs are providing 
jobs to people at risky social groups, usually people with disabilities. In recent years, particularly 
encouraged by the funding provided by the EU and donor organizations are NGOs that create 
employment and workforce development. One can identify a number of NGOs, whose main task is 
precisely this - to create new jobs for certain social groups who are targeted for them. Often this 
model is associated with so-called "protecting jobs" where social enterprises employ people with 
disabilities - a typical example of this are the various unions and associations of disabled people - 
the blind, the deaf, and so on.  

• Another commonly distributed model of an NGO - social enterprise is one of the 
organizations that act as intermediaries between the target group - mostly disabled people and the 
market. These organizations create work habits, work environment and opportunities for people 
with disabilities to work, and then broker the sale of manufactured - either through bazaars, through 
special outlets and so on. The profits are used to purchase new materials and developing additional 
services. Provision of social services is another model of existence of social enterprise within NGOs 
- providers of paid social services to external customers and at the same time providers of social 
services for their members, which is subsidized by the municipality or the state after signing a 
contract. 

In recent years there are targeted legislative and administrative efforts to create opportunities 
for more widespread penetration of commercial companies in the field of social entrepreneurship. 
Here shapes are quite varied: 

• Private companies - companies registered under the Trade Law, but seek besides 
maximizing profit to provide employment, to provide services to marginalized groups and people 
with disabilities. 

• Another type of companies are those NGOs created in the performance of their 
functions. They can provide social services to employ people with disabilities or provide other types 
of services, but revenues from their activities to be invested in social services for specific target 
groups. 

• Specific type companies are those that are owned by associations of people with 
physical or mental disabilities - they largely overlap with specifics as companies NGOs, but are 
aimed at a specific target group and served primarily their interests. 

Social cooperatives exist in many countries in Europe. In Bulgaria there are similar type of 
social enterprises as "socially oriented" cooperatives are also business-oriented - their goal is profit, 
at the same time they have a social purpose. In fact, they have the longest history of being in 
Bulgaria, but rarely are classified as social enterprise. However they possess all the specifics of this 
type of enterprises: 

• Provide employment to people with disabilities; 
• Frequently seek employment adjustment of their members and the creation of 

sustainable employment; 
• Achieving professional and financial support to start their own business; 
• Provide support through the delivery of social services; 
• Ensure delivery of specialized services for people with physical or mental 

disabilities, or financial difficulties. 
One particular manifestation of social enterprise is the social responsibility of business. It is 

difficult to talk about the overlap of these two concepts - social enterprise and socially responsible 
business, but in the manifestations of this responsibility can be found characteristics that are close to 
social entrepreneurship: 

• Enduring commitment to a policy of business ethics and contribution to economic 
development and improving the quality of life of employees and their families; 



 68

• Socially responsible way of business management; 
• Taking concrete commitments from businesses to the community; 
• Participation of business in solving social problems; 
• Existence of projects with a social focus that benefit communities, municipalities, 

state or municipal institutions, hospitals, schools or civic organizations. 
Summarizing, a variety of social enterprises is identified in Bulgaria [14]: 
• Private commercial companies that hire people at risk and/or offer products or 

services for such people; 
• Specialized enterprises for people with disabilities who employ these vulnerable 

groups; 
• Non-governmental organizations that develop business within the statutory 

opportunity to do so or register companies for the development of such activity, providing jobs for 
people from vulnerable groups; 

• Social enterprises to municipalities that employ people from risk groups (mostly of 
people with disabilities); 

• Social enterprises in the form of public-private partnerships with municipalities; 
• Day care centers for people with disabilities who are looking for business 

opportunities with the aim of socialization and adaptation to its clients; 
• Social enterprise within a large industrial holding company established for vocational 

rehabilitation workers received the degree of injury while working at the plant. 
This diversity can be perceived and conceptualized in different perspectives that could help 

understand the current situation in the country. 
From the standpoint of the working definition, they can be organized into two main groups: 

enterprises created as a result of a business initiative and operating on a market basis (as we call 
them "entrepreneurial" type), or enterprises in which dominant is the social cause and profit in the 
background. 

Entrepreneurial type: 
1. Specialized enterprises for people with disabilities - the most common type, 

sustainable enterprises created under the Law on integration of persons with disabilities [8]. 
2. Private companies have started their own resources - several cases arising from 

authentic business idea. They turned out viable precisely because they do not rely on outside help. 
3. Municipal specialized enterprises for people with disabilities - this is an intermediate 

type between single specialized enterprises and municipal social enterprises. They remain profit-
oriented and actually work on a competitive basis, but in severe financial situations can rely on the 
support of the municipalities as important, and in some cases major customers. 

With a dominant social cause: 
1. Municipal social enterprises (or public-private partnerships involving the 

municipality) - the difference with the upper type (local specialized companies) is that leading to 
them is a social cause (eg, improved living and social status of persons from vulnerable groups - 
most often people with disabilities). They have no right to separate business income from their 
activities which is not sufficient to finance themselves, ie they are supported mainly by the 
municipal budget and interruption of funding would not be able to continue their activities. 

2. Enterprises of non-profit organizations - several major NGOs have their own 
businesses that offer products on the market and the profit fund their basic social activities. Legally 
they can function as a separate business entities registered or in the possibility of independent 
economic activities of NGOs. 

3. Social services for vulnerable groups seeking further or sustained funding through 
entrepreneurship, along with employment and socialization - mostly day centers for people with 
disabilities who work for the inclusion of their clients through their involvement in various 
activities - most often produce cards, souvenirs, sculptures and more. 

Other applicable typology is based on the form of assistance to vulnerable groups. From this 
perspective, one can distinguish four basic groups of enterprises. 
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• Enterprises that create employment / engage people from vulnerable groups to 
participate in the production process / provision of services, ie they are not passive recipients - 
social enterprises in Bulgaria are concentrated primarily in this group, which is largely a result of 
the proliferation of specialized enterprises for people with disabilities; 

• Enterprises that offer a standard product / service, but social influence - such as 
social assistants for sick people, oven in the Roma neighborhood and others. This group is less 
common than the first; 

• Innovative products themselves are related to social assistance or revolutionary 
social products - an example of such products in Bulgaria are devices to help drive people with 
disabilities, imported and installed of social enterprise. 

• Enterprises that offer free products / services or support financially vulnerable groups 
- the first historically established form of assistance, this possibility still exists hypothetically. 
Currently, this form of assistance is typical rather for border areas of social entrepreneurship - 
corporate social responsibility and charity. 

Although the companies of the first group dominate, it should be noted that in some cases 
there is a combination of more than one form of the support described above. This occurs primarily 
in new business from an entrepreneurial type. 

From the viewpoint of the development phase social enterprises could fall in the following 
groups: 

• Social enterprises which are still at the "conceptual design" that need funding and 
support; 

• Social enterprises which are at the beginning of its development; 
• Social enterprises in the growth phase; 
• Established, stable functioning social enterprises; 
• Completed projects in pilot phase that concluded and established social enterprises 

are in the process of completion or are no longer functioning. 
 

Facts and figures regarding social enterprises in Bulgaria 
Due to the weak development of its subject, the statistics for social enterprises in the country 

is not well developed. Best data is in terms of specialized enterprises for people with disabilities. 
Overall the society does not create sufficient and adequate opportunities for social inclusion of 
vulnerable groups [14]. There is lack of understanding and appropriate responses to the 
disadvantaged. The activities of social enterprises in Bulgaria are usually not particularly attractive 
to business areas due to lower earnings and slower return on investment. The most common area of 
activity of social enterprises in Bulgaria are the services most often social and educational. 
Production and trade are less developed. Businesses that deal with production, clothes, food (bread, 
honey), souvenirs, postcards, carpentry goods, works of applied art and more. 

Ministry of Labour and Social Policy and its partners National Statistics Institute, the 
Central Cooperative Union and the Social Assistance Agency realized a project "Creation of a 
national database of MLSP for social enterprises in Bulgaria" [15]. The project includes technology 
for the entry and processing of information for social enterprises by structured forms. Survey of 
social enterprises in Bulgaria started in 2013 and has an annual periodicity. The research embraces 
all non-financial corporations and non-profit organizations in the country that have developed 
activities during the reporting year. The main source of information are the annual accounts of non-
financial enterprises, compiling and compiling balance sheet and annual report of the non-profit 
enterprises. The main purpose of the statistical survey of social enterprises in Bulgaria is to identify 
enterprises in the social economy and to provide information on certain indicators of social 
enterprises in the country. 

Below are examples of references presented by the National Database of MLSP for social 
enterprises in Bulgaria - NSI, 2012 (Fig. 1 – 5).  
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Fig. 1. Number of social enterprises by region 
 

 
Fig. 2. Number of social enterprises by main economic activity (NACE rev.2) 

 

 
Fig. 3. Number of social enterprises by legal form 
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Fig. 4. Non-financial enterprises, which identified themselves as social, by number of 

employees 
 

 
Fig. 5. Not for profit enterprises, which identified themselves as social, by number of 

employees 
Table 1 

Guiding criteria in the statistical survey of social enterprises in Bulgaria 
Questions included in AAR-2012 Questions included in AAR -2013 

Section: Social focus 
Does your company carry out activities with 
a social purpose? 
YES / NO 
The enterprise has a social focus when: 
1. Over 50% of profits regularly invested in 
charitable activities: 
- Support for socially vulnerable groups; 
- Environmental protection; 
- Social innovation; 
- Other charitable activities with charitable 
nature; 
and / or 
2. Over 30% of the staff from vulnerable 
groups 
 

Category: Social Enterprise 
Is your business a 'social enterprise'? 
YES / NO 
"Social enterprise" is defined as an operator in the social 
economy whose primary goal is to achieve positive 
measurable social impact rather than generate profit for 
owners or shareholders. It operates in the market by 
providing social services or goods to disadvantaged or used 
method of production of goods or services that is embedded 
social purpose. 
Your enterprise is "social" when: 
1. Over 50% of profits are regularly invested to achieve 
social objectives: 
- Support for socially vulnerable groups and / or individuals 
in isolation; 
- Environmental protection with impact on society; 
- Social innovation; 
- Implementation of other activities, production and / or 
production of goods and services with a social purpose; 
and / or 
2. Over 30% of staff from socially vulnerable groups. 
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The database provides even more opportunities for producing information in tabular and 
graphical form. 

NSI provides information on the methodology for the statistical survey of social enterprises 
in Bulgaria, as well as specific information about those which self-identify as social enterprises on 
certain indicators. The survey was launched in January 2013 as the first reference year is 2012, and 
it is conducted with annual periodicity. The scope of the study includes all non-financial 
corporations and non-profit organizations in the country that have developed activities during the 
reporting year. The main source of information are the annual accounts of non-financial enterprises, 
compiling and compiling balance sheet and annual report of the non-profit enterprises. To obtain 
information about the number of social enterprises in Bulgaria, NSI include the following question 
in the annual activity reports of enterprises (AAR) in "Information for the enterprise". 

According to the summary data for 2012 of the National Statistical Institute (NSI) 4872 
enterprises have identified themselves as "social". 2717 of them are registered as commercial 
companies and cooperatives [5]. Social enterprises as commercial companies / cooperatives have 
generated a total of 3597289 lev income and made 3419789 lev operating expenses. Economic 
areas where there are most social enterprises - companies and cooperatives are trade and repair of 
motor vehicles and motorcycles (964) and manufacturing (395). 2155 by those which define 
themselves as social enterprises are registered as NGOs with only 253 of them have generated profit 
from their business.  

In 2013, the number of those which define themselves as social enterprises is smaller - 3612. 
Of these, 2046 are registered as commercial companies and cooperatives. Areas of economic 
activity of social enterprises - companies/ cooperatives remain unchanged. 1381 social enterprises - 
companies/ cooperatives gain. 1566 of self-identified social enterprises are registered as NGOs with 
only 197 of them have generated profit by business (totaling 22116 lev). These same NGOs have 
generated revenues from non-profit activities totaling 179675 lev. 

According to the Agency for persons with disabilities (APD) [16] and the National 
association of employers of people with disabilities [17] at the end of 2012 in the register of APD 
are included 131 specialized enterprises for people with disabilities. Of these, 67 are SMEs and 64 - 
microenterprises. The total number of employees in these amounted to about 1200 people, 30% of 
them are people with disabilities. Only 12% of the total of 465 000 persons with disabilities in the 
country work (according to the National association of employers of people with disabilities). In 
August 2015 in the register of the Agency for persons with disabilities there are 281 registered 
specialized enterprises and cooperatives of people with disabilities. They employ 3364 people with 
disabilities. 

Two of the schemes of the OP "Human Resources Development" 2007-2013 [18] were 
aimed at social enterprises: "Social entrepreneurship - promoting and supporting social enterprises / 
Pilot phase /" and "New Opportunities". They provided support to 77 new enterprises in the social 
economy and 87 existing ones. As of 09.30.2013, 3681 persons have begun work in the social 
economy under the programme. 

The National statistical institute (NSI) data [5] for 2012 and 2013 show that the number of 
companies identified themselves as social enterprises decreased. It should be borne in mind that 
taking into account the activity for 2012 NSI for the first time includes a question about whether 
respondents identify themselves as social enterprise, without specifying the guiding criteria for self-
determination. For reporting purposes in 2013 guiding criteria were introduced. Next, it must be 
recognized that in 2013 schemes of OP "HRD" aimed at supporting social enterprises completed, 
and a study in the summer of 2014 shows that the majority of funded enterprises no longer operate 
[2]. This is a clear indicator that the presence only of project financing is not a good way to achieve 
financial sustainability of social enterprises, as well as the need for such programs to strengthen 
requirements to the viability of social enterprises. 

The data also show that social enterprises created in the form of commercial companies and 
cooperatives are more like a number of NGOs. The reasons may be sought in the fact that 
employment programs and support agency for people with disabilities, directly related to the 
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development of social enterprises, are mainly aimed at companies and cooperatives. Next, the lack 
of affordable programs for NGOs to develop capacities and skills in business planning and 
management also affect the numbers. 

 

Conclusion 
The staging of the problem of social entrepreneurship in Bulgaria is entirely determined by 

economic and cultural contexts in the country. It can be concluded that the concept of social 
entrepreneurship is relatively young both as a theory and as a practice. At present in the Bulgarian 
legislation there is no a legal act that gives the legal regulation of the activities of the social 
enterprise or social entrepreneurship. There is a fragmented legal regulation of individual sectors 
(social service providers, specialized enterprises for people with disabilities), where subjects 
engaged in activities are covered by social enterprises, but this approach is rather negative effect on 
the development of a coherent state policy to support the social economy and social enterprises, 
which ultimately reflects on their sustainability and efficiency. It is important to note that the 
opportunities for development of the social economy sector in Bulgaria are connected mainly with 
the introduction of a definition of social enterprise and clear legal regulation of the procedure for 
acquiring the status and functioning of social enterprises. 

Regardless of the fact that the Bulgarian legislation has no legal definition of the term 
"social enterprise" the studies show that in the country there are active social enterprises. As the 
main field of activity of these companies highlights are in the different types of public social 
services, health professionals and education. Through social enterprises entities with nonprofit goals 
manage to achieve a particular social effect on individuals from vulnerable groups to improve their 
quality of life and overcoming social isolation. In this regard, the activities of social enterprises can 
be defined as critical in helping the state policy on social inclusion of vulnerable groups. Moreover, 
social enterprises have the capacity to become one of the most reliable partners of the central and/or 
local authorities to tackle the social sphere and to promote inclusion into society of persons of 
different vulnerable groups. However, in order to stimulate this partnership it is necessary on the 
basis of the existing legislative framework, which outlines the legal framework for the activities of 
social enterprises, to develop changes aimed at creating a more favorable economic environment in 
which to social enterprises operate.  
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В статията се разглеждат въпроси, свързани с  влиянието на външната търговия с аграрни стоки 
върху сравнителните предимства на сектора. Показани са два методически подхода за определяне на 
сравнителните предимства на базата на външнотърговския обмен на аграрни стоки.  

Ключови думи: външната търговия, аграрни стоки, сравнителните предимства 
 

Въведение 
В последния годишен доклад на Института за икономически изследвания към БАН са 

направени няколко основни препоръки за аграрния сектор, като първата от тях утвърждава, 
че са необходими реформи, които да възстановят традиционните производства като база за 
реализация на големия природно-географски потенциал и конкурентните предимства на 
българското земеделие за постигане на реален икономически растеж [2, с.161]. 

Разкриването на пазарните перспективи за развитие на българската икономика е от 
изключителна важност за бъдещето на българското земеделие. Този процес ще бъде 
достатъчно продължителен във времето, като се има предвид, че страната ни като 
равноправен член на Европейския съюз (ЕС) все още не е достигнала онези нива на 
конкурентноспособност на българските стоки, чрез които равнопоставено да се изправи пред 
предизвикателствата на Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС. За България 
предпоставките за развитието на конкурентноспособно земеделие далеч не са изчерпани, а 
икономическите анализи показват, че страната ни разполага с необходимите сравнителни 
предимства в тази област. Въпросът е доколко традиционните сектори и производства са в 
състояние да се конкурират с водещите страните от ЕС. Нужни са иновационни и 
нетрадиционни подходи за използване на временните трудности на страни от ЕС, които са в 
криза и превръщането им в предимства при бъдещата агроевроинтеграция на страната ни.  

Значението на аграрния сектор за икономическото развитие на страната се представя 
от дела му в брутния вътрешен продукт и брутната добавена стойност на националната 
икономика, в общата заетост и в износа на страната [2, с.151]. Аграрният сектор в 
последните години намалява все повече своя дял в брутния вътрешен продукт на ЕС, но 
остава важен експортен източник и с възможност за създаване на заетост. Той е и един от 
секторите с най-значима степен на регулиране и високо ниво на подпомагане.  

Цел на настоящата статия е да се предложи използването на приетите от Световната 
търговска организация методически подход за практическо установяване на сравнителните 
предимства в аграрния сектор на България, основаващ се на резултативността на 
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външнотърговския обмен със селскостопанска стоки като начален етап за изготвяне на 
единна национална доктрина за развитие на бранша. 

Материал и методи 
За измерването на откритите сравнителни предимства съществуват различни 

методологии. В настоящото изследване откритите сравнителни предимства са изчислени по 
две различни методологии на Бела Баласа.  

Първата е използвана от Световната търговска организация (СТО) и измерва 
съществуването на открити сравнителни предимства сред търгуемите стоки в дадена 
икономика.  

Втората показва съществуването на открити сравнителни предимства в износа на 
дадена стока на определен пазар. В изследването е проследено развитието на относителния 
дял на българския износ във вноса на ЕС от трети страни, както и връзката му с модела на 
специализация на производството и износа на България.  

Резултати и дискусии 
През последните 10-15 години съвсем закономерно процесът на „полуфабрикация” на 

българския износ може да се отчете като стремеж на отделни наши производители да 
установяват дългосрочни връзки с крайните потребители на тази продукция и по такъв начин 
да се включват в световния възпроизводствен процес. За сега обаче българската икономика 
като цяло и в отделните региони слабо се адаптира към световните тенденции и 
задълбочаване на регионалната и вътрешноотрасловата специализация. 

Данните за структурата на износа през последните 20 години показват, че 
нерационално се използват сравнителните предимства на страната и делът на незавършените 
крайни продукти (суровини и материали) е относително висок, независимо, че се наблюдава  
положителна тенденция на намаляване на този дял (от 53,1% през 1995 г. на 40,8% през 2015 
г.) (табл. 1). 

Таблица 1 
Износ по начини на ползване  

Източник: НСИ, БНБ  
 

При отрицателно външнотърговското салдо5 на страната към 15 октомври през 2015 г. 
от -187,4 млн. евра външната търговия със селскостопански стоки и за 2015 г. приключва с 
положително търговско салдо на стойност 1 158 226 362, при общ аграрен износ от 4 153 570 
299 USD и внос от 2 995 343 937 USD което означава, че земеделието е отрасъл с потенциал 
за износ. 

В периода 2000-2015 г. износът на земеделска продукция нараства от 491 596 295 
щатски долара на 4 153 570 299 USD ( 845%), т.е.  повече от 8 пъти, а вносът се е увеличил от 
352 342 568 USD  на 2 995 343 937 USD ( 850%), т.е.  със същото темпо, в резултат на което 
за десетгодишния период външнотърговското салдо се запазва в същите граници.  

Основен партньор на България в търговията със селскостопански стоки са страните от 
Европейския съюз, което се обуславя от по-изгодните икономически условия при търговията 
на единния европейски пазар. През 2014 г. ЕС заема дял от 66% от общия аграрен износ и 
81,2% от аграрния внос. Особено тревожен обаче е фактът, че в структурата на българския 

                                                 
5 Вж. ключови показатели на България съгласно статистически изследвания на НСИ и данни на БНБ  по 

последни данни от 30 декември 2015 г. 

1995 г. 2005 г. 2015 г. 
Групи стоки млн. 

евро 
% 

млн. 
евра 

% 
млн. 
евро 

% 

Общо 3837,2 100,0 9454,2 100,0 23 248,3  100,0 

Потребителски стоки 1002,0 26,1 2728,6 28,9 6 152,9 26,5 
Суровини и материали 2037,6 53,1 4055,7 42,9 9 482,8 40,8 
Инвестиционни стоки, неенергийни и   
енергийни ресурси 

 
797,6 

 
20,8 

 
2669,9 

 
28,2 

 
7 612,6 

 
32,7 
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износ преобладават суровините и полуфабрикатите, а във вноса - продуктите с висока 
добавена стойност. В перспектива страната ни се нуждае от инвестиции на ниво земеделско 
стопанство с цел добавяне на стойност към земеделските продукти, което ще подобри 
структурата на българския износ и ще повиши доходите на земеделските производители. 

През 2014 г. водещо място в аграрния износ на страната заемат следните продукти 
(табл. 2). 

Таблица 2 
Основни продукти в аграрния износ на страната 

 

Най-голям дял в износа през 2014 г. заемат житните култури-пшеница, ечемик, 
царевица, (24,1%), маслодайните семена, предимно маслодаен и шарен слънчоглед (19,3%), 
тютюна и тютюневите изделия (9,8%)6, млякото и млечните продукти (3,2%), виното и 
другите алкохолни напитки (2,3%). 

По предварителни данни на НСИ, обработени от МЗХ, през периода януари - юли 
2015 г. износът на селскостопански стоки, изразен в щатски долари, намалява със 7,8%  в 
сравнение със същия период на 2014 г., до 2 213,3 млн. щ. д. Най-голям принос за това има 
по-ниската стойност в щатски долари на изнесените тютюн и тютюневи изделия, зърнени и 
маслодайни култури, меса, млечни продукти и храни за животни, които въпреки това остават 
водещи групи продукти в структурата на аграрния експорт на страната. Намалението на 
износа в щатски долари се обяснява до голяма степен с поскъпване на щатската валута 
спрямо еврото в рамките на периода. Изразен в евро, износът на селскостопански стоки за 
седемте месеца на 2015 г. бележи ръст от 12,5% на годишна база, до 1 970,7 млн. евро.  

Вносът на селскостопански стоки през първите седем месеца на 2015 г. намалява с 
11,7% спрямо съответния период на 2014 г., до 1 694,1 млн. щ. д.  
Така, за седемте месеца на 2015 г. се формира положително търговско салдо за България в 
размер на 519,2 млн. щ. д., със 7,5% повече спрямо аналогичния период на предходната 
година (483,1 млн. щ. д.). Основни партньори в аграрната търговия на страната остават 
страните от ЕС, които формират около 61% от общия износ на селскостопански стоки за 
периода януари - юли 2015 г. и около 78% от общия аграрен внос за периода [3, 9].  Въпреки 
забраната за внос на определени селскостопански стоки от ЕС, наложена от Русия в началото 
на август 2014 г., по предварителни данни, през първите седем месеца на 2015 г. българският 
аграрен износ за Русия нараства с 4% спрямо същия период на 2014 г. в щатски 84 долари (до 
40,6 млн. щ. д.) и с 27% в евро (до 36,1 млн. евро), поради увеличението на износа на 

                                                 
6 Водещо място в експортната листа на българския износ за страните от Европейския съюз заемат тютюните 
тип „Ориенталски”. 

Наименование на продукта 
Стойност 

/USD/ 
Дял от агр. 
износ (%) 

ОБЩ АГРАРЕН ИЗНОС 4930019 100,0
Пшеница и смес от пшеница и ръж 698538984 14,2
Семена от слънчоглед 497141158 10,1
Царевица 376486283 7,6

Тютюн и тютюнови изделия 480987 9,8

Вино и други спиртни напитки 113083 2,3
Слънчогледово, шафраново или памучно масло и др. 245338482 5,0

Хлебарски, тестени сладкарски продукти 211998132 4,3
Семена от репица или рапица 205819 831 4,2

Меса и карантии, годни за консумация 168649087 3,4

Мляко и млечни продукти 158099 3,2
Препарати от видовете, използвани за храна на животни 127140724 2,6
Ечемик 112916 654 2,3
Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао 97 920 425 2,0
Други видове захар, включително лактоза, малтоза, глюкоза и др. 83 254 264 1,7



 77

продукти, които не са обхванати от забраната, като тютюн, остатъци от хранителната 
промишленост и храни за животни, тестени продукти, захар и захарни изделия и др.  

Интересно е да се отбележи и, че през първата година на действие на руското ембарго 
(август 2014 – юли 2015) общият износ на селскостопанските продукти от забранителния 
списък за всички страни, изразен в евро, намалява едва с 0,4% или около 1,8 млн. евро на 
годишна база, до 406,8 млн. евро (по данни на Евростат), което говори, че загубата на руския 
пазар до голяма степен е компенсирана от нарастване на износа за други дестинации. 

Посочените сектори с потенциал за износ са и секторите, от които зависи успехът на 
българското земеделие. Те се нуждаят от подкрепа, с цел тяхното модернизиране и 
повишаване на конкурентоспособността им. 

Съществуването на конкурентни предимства в дадена икономика се основава на 
теорията за сравнителните предимства, а наличието на открити сравнителни предимства в 
производството и износа на определени стоки очертава секторите и отраслите, в които 
дадена страна има потенциал за бъдещо развитие и където мерките на микро- и 
макроикономическата политика трябва да бъдат използвани с оглед стимулиране 
реализирането на този потенциал. Въпреки че понятието конкурентни предимства е 
значително по-широко от това за открити сравнителни предимства, някои икономисти 
използват двете понятия като синоними [9]. 

Откритите сравнителни предимства разкриват модела на специализация на дадена 
страна в производството или в търговията със стоки. Поради факта, че концепцията за 
сравнителни предимства се дефинира в относителни независими цени, които не могат да се 
наблюдават след търговията, тя трябва да се измерва индиректно, използвайки 
следтърговските събития [7]. Ето защо, през 1965 г. Бела Баласа [6] въвежда мярката 
“открити сравнителни предимства”, като предложената от него формула за изчисляването им 
търпи редица промени в трудовете на различни икономисти [9]. 

Проследяването на модела на съществуващите сравнителни предимства би дало 
отговор на въпроса в производството и износа на стоки от кои отрасли страната се е 
специализирала и има потенциал за развитие.  

В свое изследване [4] експерти на Световната търговска организация (СТО) 
изчисляват откритите сравнителни предимства на България, използвайки класификацията на 
митническата тарифа по стандартната външнотърговска класификация. Използваната мярка 
за “открити сравнителни предимства” в тази част на разработката, се основава на 
методологията на СТО, като се базира на разликата между относителния дял на износа на 
дадена стокова група (по двукодовата хармонизирана класификация) в общия износ на 
страната за света и относителния дял на вноса на дадена стока в общия внос на страната от 
света, и се изчислява по следната формула (1): 
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където: 
RCA са oткрити сравнителни предимства (revealed comparative advantage), 

WBG
iEx  - износ на i-тата стока от България за света,  

WBG
i

Im  - внос на i-тата стока в България от света. 
 

Тази мярка се фокусира върху съществуването на сравнителни предимства сред 
търгуемите стоки в българската икономика. Положителна и висока стойност на този 
индикатор за дадена стока показва критична точка, която компаниите евентуално биха могли 
да превърнат в по-добра конкурентоспособност на различните стоки на различни пазари [8] и 
следователно разкриват съществуващите открити сравнителни предимства. Неговите 
отрицателни стойности разкриват сравнителен недостатък [4]. Следователно колкото по-
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висока е стойността на RCA за даден продукт (в случая групи от стоки), толкова по-висока е 
очакваната степен на сравнителни предимства и обратно. 

Изводи 
В заключение може да се отбележи, че практическото установяване на сравнителните 

предимства в аграрния сектор би позволило на органите, които формират аграрната политика 
да изготвят научнообоснована стратегия за установяване на реалните приоритети в бранша, 
като начален етап за разработването на една единна национална доктрина (концепция ) за 
земеделието и агроиндустрията. 
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Статията разкрива глобалните тенденции в неравенството и образованието, както и 
перспективите за неговото развитие. Сравнителните анализи на териториалната кохезия в ЕС за периода 
2007 – 2013 г. показват, че неравенствата между страните и регионите в общността се задълбочават.   

Ключови думи: неравенство, образование, икономически растеж 
 

Въведение 
Изследователите на равенството и неравенството много често започват с приетата 

през 1776 г. Декларация на независимостта, според която всички хора са равни.  
Реалният свят от понятия за описание на действителността включва: дигитално 

общество, финансов капитализъм, неолиберален модел на икономическа организация, 
информационен капитализъм, мрежово общество, кризисно общество, рисково общество,  
общество на неравенството. 

Тези определения предполагат и   нови модели и системи за вземане на решения,  нова 
парадигма на управлението.  

Диагнозата на нарастващата несигурност на съвременното общество е: богатите 
стават по-богати и по-малобройни, а бедните все по-бедни и по-многобройни, а т.н. средна 
класа – незабележима. И проблемът е не да няма богати хора, а да няма бедни хора. Но 
резултатите от интересното изследване „Цената на неравенството“ на Дж. Стиглиц (2014) 
показват травмиращи резултати. Например младите хора на възраст между 20 и 34 години, 
завършили средно образование през 2010 г. получават 25,0% по-нисък доход, в сравнение с 
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тези, които са завършили същото образование преди 25 години (2014, с. 45). И нещо по-
важно – нарастващото неравенство задържа и ограничава икономическия растеж в 
обществото. Това е една от съществените причини за необходимостта от нова политика, 
основана на принципа на териториалната кохезия. Но сравнителните анализи на 
териториалната кохезия в ЕС за периода 2007 – 2013 г. показват, че неравенствата между 
страните и регионите в общността се задълбочават.   

 

Проблеми на образователната система 
Нищо не илюстрира така ярко случващо се, както тежкото  положение на 

завършващите образование млади хора. Вместо с ентусиазъм и надежда да започнат своята 
професионална кариера, много от тях се сблъскват с с реалност, изпълнена с несигурност, 
тревога и страх. Животът на тази общност е възможен единствено чрез получаване на 
финансови кредити, които разширяват дълговото кредитиране в обществото в един 
безперспективен пазар и ниски заплати. Следователно неравенството не само се случва, то се 
генерира непрекъснато и системно, създава допълнителни социално-икономически колизии в 
обществото, тъй като държавната политика конструира безупречно функционираща фабрика 
за неравенства. Ето защо е необходим нов, качествено различен модел на организация и 
управление на сложни природно-социални системи от различен мащаб.  

Международното проучване PISA за пореден път потвърди този факт, че  драмата в 
българското образование се задълбочава все повече. Различни са причините, които пораждат 
трайна функционална неграмотност сред подрастващите българи и ги лишават от каквито и 
да е перспективи за житейска и професионална реализация. Все повече се коментира за 
"социална ножица и в образованието", за "масово възпроизвеждане на бедността". 

Всъщност всеки българин всекидневно е засегнат или замесен по един или друг начин 
в проблематиката. За никого не е тайна съществуването на "паралелни учебни практики" или 
т.нар. частни уроци, формалност при оценяване по изпит, пропускането  на важни 
образователни фокуси още от началната образователна система. 

Всички процеси, съпътстващи развитието на образователната система, дефинирани 
поотделно и в своята съвкупност, оказват съществено влияние върху вече изградени или 
изграждащи се системи на обществени отношения, в които  основни са изискванията за  
висока професионална компетентност на педагогическите кадри, в системата на базисната им  
подготовка и продължаващата квалификация.   

В условията на динамична среда и постоянни реформи  образователната система  
съвсем естествено е съпътствана от вътрешни и външни противоречия и конфликти. Без да 
бъдат централна тема за решаването на този тип проблеми, е необходимо да се предложат  
алтернативни подходи за тяхното решаване.  

 

Качеството на образованието като система и нейното управление 
Кои са признаците на качество в образованието, как можем да влияем на качеството, 

можем ли да управляваме процеса така, че да достигаме по-високо качество? 
 Една система не дава добри резултати, ако й липсват ресурси или ако 

функционирането й е проблематично.  
Подкрепата за високо качество е свързана с преодоляване на поставените проблеми и 

предизвикателства, пречупвайки ги през призмата на очертаната тематика, а именно : по-
високи постижения в нея , свързана със създаването на обща рамка за прилагане на 
механизми и усъвършенстване на съществуващите стандартизирани средства за повишаване 
качеството на квалификация и кариерно развитите на работещите в системата ресурси. 

 „Морално остарялата нормативна уредба“, „отдалечеността на системата за 
квалификация на педагогическите кадри от динамично променяща се икономическа и 
социална среда“ обобщават необходимостта  от нейното  осъвременяване  при съществуващи 
и установени проблемни области - липса на система за кариерно развитие, дисбаланс при 
промяна на месторабота на педагогическите кадри, установяване на потребности от 
продължаваща квалификация, липса на стимулиращи компоненти за конкуренцията между 
преподавателите, недостатъчна мотивираност на педагогическите кадри, забавено кариерно 
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развитие на педагогическите кадри на възраст до 35 години. Това налага необходимостта от   
пренареждане на приоритетите в образователната система, промяна в съдържанието на 
учебните програми, ориентирането им към по-голяма практическа насоченост. 

Педагогическите кадри, в частност учителите, са безспорно най-важният фактор за 
състоянието и развитието на образователната система. Тяхната подготовка и развитие 
обуславя реформите в образователните политики, в организацията и в управлението на 
образователните системи, за повишаване  качеството  на образованието, като неразделна част 
от общите мерки, насочени към едно европейско модерно образование. Те са едни  от най-
важните приоритети на държавата, като решаващ фактор за качествено образование. 

Предизвикателство пред образователната ни система е постигането на образователни 
стандарти във всички образователни институции по етапи, степени и длъжности. Семейната 
и социално-икономическа  среда също  е предпоставка за  качеството на образование на 
младите хора. 

Налице е необходимост от  общество, което да съответства много повече на нашите 
фундаментални – хуманни и междуличностни ценности, с повече възможности, с по-
справедлива демокрация и по-висок стандарт на живот за повечето хора. Няма да е лесно да 
създадем този свят.  

Пазарните сили ни насочват по друг път на развитие, с огромен преразход на ресурси. 
Те са сформирани от теория на изминалия век, а също и от правилата и регулациите, които 
ние приемаме.  

Заключение 
Ние можем да създадем преди всичко ефективна и справедлива икономика ако 

принудим пазарните центрове да заработят по начин, по който се очаква от тях - да бъдат по-
конкуренти, по-малко експлоатиращи, да направим излишъците на тези пазари по-умерени. 

 Необходимо е всеки от нас – всички ние  – да напрегнем сили, да се стегнем и  да 
работим - честно, благородно, смислено, истински и много.  

Смятам, че не е твърде късно да тръгнем по един друг път и да възстановим 
фундаменталните принципи на справедливост и възможности за развитие. 
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The development of the business organizations in the agricultural sector in recent years has been accompanied 
by drastic changes in the way of work, the involvement of the employees in its implementation, their expectations, 
values and skills. The change is no longer a product of the efforts of a limited range of people, but is the result of the 
activity of the members of the entire organization. The problems in the business organizations in the agricultural sector 
are mainly related to the integration of the members of the organization to putting maximum effort in achieving the 
overall organizational goals. This requires ensuring their commitment and loyalty. So the question of the motivation of 
the empoyees in the agricultural sector and their commitment to the company has become one of the main prerequisites 
for the organizational efficiency and success. Lack of motivation and commitment to the organization's goals lead to 
higher fluidity of lab our and reduced efficiency. This undermines the investment of funds for education, training and 
professional development of the human resources. The aim of the present research is to investigate the relationship 
between the motivation of the human resources and their commitment to the company. The establishment of interaction 
between determinants has an essential practical importance because it allows predicting the occurrence of an attitude 
or behavior in the presence of others. 

Keywords - motivation, commitment, human resources, agricultural sector 
 

Introduction 
The socio-economic changes in Bulgaria in recent years had a significant impact on the 

status and development of the farms in the agricultural sector. This impacted on the way of work, 
the participation of the employees in its implementation, their expectations, values and skills. The 
managers faced challenges necessitating the search for new solutions. Reconsidering the values 
related to the human behavior at work, his/her satisfaction and sense of empathy, proved crucial to 
the success of the management team and the viability of the organization as a whole. 

The changes in job content, in employees and companies as a whole, necessitated a change 
in the traditional models for managing the human resources. They are mainly related to the 
integration of the members of the organization to putting maximum effort in achieving the overall 
organizational goals. Achieving positive production and economic performance of the holdings in 
the agricultural sector is no longer a product of the efforts of a limited range of people, but is the 
result of the activity of the members of the entire organization. 

Thus, the question of the motivation of the workers in the agricultural sector and their 
commitment to the business organization has become one of the main prerequisites for 
organizational efficiency and success. The lack of motivation and commitment to the organization's 
goals lead to increased fluidity of  labour and reduced efficiency. This undermines the investment of 
funds for education, training and professional development of the human resources. This requires 
the study and analysis of the main factors determining the human behavior at work, their motivation 
and commitment to their company. 

The aim of this study is to investigate the relationship between the motivation of the human 
resources and their commitment to the business organization. The establishment of interaction 
between the various determinants has a significant practical importance because it allows predicting 
the emergence of a certain attitude or behavior in the presence of others. 

 

Material and methods 
To study the relationship between the motivation of the human resources and their 

commitment to the business organization, we interviewed 136 people from ten different in size, 
status and ownership holdings in the agricultural sector. The sample covers 93% of the workers in 
the farms, which justifies its consideration as being representative. The main characteristics of 
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respondents are as follows: 
 By age - from 16 to 35 years - 21.11%; from 36 to 55 years - 43.38%; over 56 years - 

35.51% 
 By education - elementary education - 2.34%; primary education - 8.96%; secondary 

- 39.51%; secondary specialized education - 26.21%; university Bachelor - 14.78%; Master - 
8.20%. 

 By length of professional experience - less than 1 year - 1.67%; from 1 to 5 years - 
23.16%; from 6 to 15 years - 24.83%; from 15 to 35 years - 28.33%; over 36 years - 22.01%. 

 By the work position they occupy in the organization - Workers - 36.74%; 
Employees - 31.86%; Managers of Inferior management level - 13.47%; Managers of intermediary 
level - 15.55%; Managers of higher levels - 2.38% 

The study uses a pre-designed questionnaire. It presents different statements describing the 
motivation of the human resources, and their commitment to the organization in which they 
work. The participants were asked to assess various statements using a scale from 1 to 10 
/the lowest score is 1, and the highest - 10/. 

The work motivation was measured with different statements, organized into 10 groups. 
They present the main aspects of motivation, namely: 

 Motivation for work related to working conditions - expressed through statements 
like "The physical conditions of my workplace are good" and "My working time is convenient for 
me and my family"; 

 Motivation for work relating to pay and remuneration - expressed through statements 
like "The income I get provides a good standard of living"; 

 Motivation for work related to the content of the work - expressed through 
statements like "My job is interesting and involving," "My job requires to use the skills and abilities 
that I have," or "My job is tense"; 

 Motivation for work related to self - control statements such as "I own to determine 
the manner and sequence of carrying out my tasks"; 

 Motivation for work-related to feedback - expressed through statements like "I can 
always tell if I achieved good results" 

 Motivation for work associated with the organization's policy to its employees - 
expressed through statements like "At my workplace there is proper organization of labor", "My 
organization provides for the use of additional benefits and perks" 

 Motivation for work related to professional and personal development - expressed 
through statements such as "I have the opportunity to be promoted and to advance at work" 

 Motivation for work related to recognition - expressed through statements like "I am 
fairly assessed and recognized by the leadership" 

 Motivation for work connected with colleagues - expressed through statements like 
"Relations among our team members are good" 

 Motivation for work associated with the management - expressed through statements 
like "My boss is a competent person" or "I have an understandable and nice boss." 

The main aspects revealing the involvement of the human resources in the company of the 
agricultural sector are aimed at: 

• contents of labor; 
• the environmental conditions; 
• relations with the management team; 
• remuneration;  
• interactions with colleagues; 
• overall satisfaction. 
They are expressed through statements regarding the possibility of autonomy and control, 

responsibility for implementation, the chance to use the abilities and skills in the labor process, the 
tension at work and the diversity in performing the job tasks. 

The study covers the period between August 2015 and November 2015. It is based on data 
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from developed specifically for the purpose of the analysis questionnaires. To specify the data and 
information we used the method of the interview. The statistical data processing is done by the 
correlation analysis method of Pearson. For processing and data analysis, we used the statistical 
package SPSS 13.0 and Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). 

 

Results and discussion 
The survey data shows that the first discussed aspect of the involvement of the human 

resources in the companies, arising from the content of labor, is in a statistically significant 
correlation with all addressed aspects of motivation (Table 1).  

Table 1 
Correlation between the various aspects of motivation and commitment 

 
**Correlation is significant at the 0.01 level *Correlation is significant at the 0.05 level;  

 

Particularly high correlations were observed, respectively, at the opportunity for 
professional and personal development /R = 0,573/, recognition /R = 0,661/, job content /R = 0,687/ 
and self-control /R = 0,578/. Their importance is demonstrated at α = 0,01. This shows that the 
more conditions for professional development and self-improvement are created in the companies in 
the agricultural sector, the more the individual tends to develop empathy for the conditions offered 
by the organization.  

Similar results are seen in the relationship of the involvement of the human resources arising 
from the environmental conditions and the work motivation. To achieve higher organizational 
efficiency and development of the holdings in the agricultural sector, are required: satisfactory 
payment of the labor input /R = 0,656 with α = 0,01/, creation of conditions for the professional and 
personal development /R = 0,618 with α = 0 01/, recognition /R = 0,633 with α = 0,01/, and self-
control /R = 0,579 with α = 0,01/. This suggests creating a working environment providing 
freedom, flexibility, opportunities for making independent decisions and assuming responsibilities. 

Usually the working relationship with the management team is seen as a good opportunity 
for evaluation and feedback on the work and effort put into it. The data from this study shows that 
for the relationship of the involvement of the human resources, arising from the relations with the 
management team, and the work motivation, high correlations in almost all aspects of motivation 
are reported. 

An especially strong correlation was observed in the opportunities for professional and 
personal development with R = 0,538 with α = 0,01, and in recognition of  R = 0,569 with α = 0,01. 
The respondents bind these two aspects of motivation with the management team, which requires 
excellent communication between the different levels of the holdings and clear regulation of the 
opportunities for professional and personal development, too.  

An important aspect, revealing the involvement of the human resources in the farms of the 
agricultural sector and their interaction with the work motivation is the payment (material benefits). 
Good pay requires a job well done. It is a recognition of the work done and the results achieved. In 
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this study exists a statistically proven correlation between pay and all aspects of motivation. 
Particularly high correlation coefficients are reported in the opportunities for development /R = 
0,594 with α = 0,01 / and the recognition /R = 0,573 with α = 0,01/. Good payment is in direct 
connection with the opportunities for professional and personal development and is a recognition of 
the excellent work done. This reinforces the commitment of the human resources to the issues and 
the development of the companies. 

When analyzing the interrelation between the involvement of the human resources, resulting 
from the relationships with colleagues and the work motivation, statistically proven correlations are 
not counted. An exception are the aspects referring to the relations with the management team and 
the recognition. They exhibit statistically proven, but low correlations. 

Of interest are the results from the analysis of the last discussed aspect of the involvement of 
the human resources, resulting from their overall satisfaction. There are no accounted statistically 
proven correlations there, regarding the salary and the working conditions, as well as regarding the 
organization's policies and feedback. 

The overall satisfaction is in direct correlation with the content of work with R = 0,388 at α 
= 0,01, the development opportunities with R = 0,327 at α = 0,01, the recognition of R = 0,344 with 
α = 0,01 and the relations with the management team with R = 0,361 with α = 0,01. From the data 
we can see that the workers in the agricultural sector companies feel satisfied in environment, 
providing them with an opportunity for professional and personal development, which brings them 
deserved. 

 

Conclusion 
As a result of the data and analysis on the relationship between the motivation of the human 

resources and their commitment to the business organization, the following important conclusions 
can be made: 

 The more conditions for professional development and self-improvement of the 
human resources in the companies in the agricultural sector are created, the more personality 
tends to develop empathy for the conditions offered by the organization; 

 Establishment of a work environment providing freedom, flexibility, opportunities 
for making independent decisions and responsibilities are required for the achievement of higher 
organizational efficiency and development of the companies in the agricultural sector; 

 The relationship of the workers with the management team are seen as a good 
opportunity to assess the human resources and are a feedback on the work and effort put into it;  

 Good payment is directly related to the opportunities for professional and personal 
development and is a recognition of the excellent work done. This reinforces the commitment of 
the human resources to the issues and the development of the companies in the agricultural 
sector; 

 The workers in the holdings in the agricultural sector feel satisfied in an 
environment, providing them with an opportunity for professional and personal development, 
which brings them deserved recognition. 
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ПРОФИЛИРАНЕ НА ДИСКОВИ РЕЗБООБРАБОТВАЩИ ФРЕЗИ 
 

Screw surfaces of trapezoidal and metric threads and large pitch worms are commonly shaped by disc milling 
cutters. The disk cutters are commonly produced with the rectilinear generant of the initial tool surface, on which the 
straight cutting edges are positioned. Such tool surface does not correspond in any section to the profile of the screw 
surfaces, the deviations in their profile can easily can be observe during the milling process. We determined the profile 
of initial tool surface of thread disk cutters, used for milling of linear helical thread screws. The method of profiling has 
been developed on the basis of profiling circumferences, which gives a very precise results, but its mathematical 
expression is very hard to be done. That is way the paper presents an algorithm for determining the profile angle of the 
initial tool surface. As a proof of the operational capability of the analytical method and the algorithm developed, a 
graphical method has been realized for determining the profile of the initial tool surface by using the CAD system Solid 
Works. A research into the impact some key parameters of the screws have on the profile of the initial tool surface has 
been carried out, using the algorithm of the method and a software programme.  

Keywords: Disk cutter; Thread milling; Method of profiling; Screw surfaces. 
 

1. INTRODUCTION 
Screw surfaces of trapezoidal and metric threads and large pitch worms are commonly 

shaped by disc cutters (fig. 1), which often follow the technological scheme shown on fig.2.  
The initial tool surface axis O0z0 and the axis of the milled thread Oz are crossed at an angle 

, which is usually equal to the lead angle, determined by 
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 , where n is the 

number of thread starts, Р – pitch in mm, and d2 is effective screw diameter in mm.  
The technological scheme also shows direction and rate of relative moves, necessary for 

shaping the screw surface - Vc is the cutting rate in m/min, Vf – circular feed rate in mm/min and Va 
– feed rate in mm/min. The feed rates are interrelated through the pitch P and the number of starts n 
of the shaped screw. 

The disk cutters are commonly produced with the rectilinear generant of the initial tool 
surface [7, 9], on which the straight cutting edges are positioned. Such tool surface does not 
correspond in any section to the profile of the screw surfaces [2, 3, 4, 5, 10], i.e., when milled, they 
display deviations in their profile. Reducing the profile deviations of the helically milled screws is 
provided by determining a corrected profile 0 (fig.1) of the initial tool surface. The determining of 
such corrected profile is based on the assumption that the profiles of the initial tool surface and the 
milled screw surface have a common contact point at any moment during the milling operations and 
at any cross section perpendicular to the cutter’s axis O0z0.  

The acceptable initial tool surface profile is determined through assigning a number of cross 
sections in the co-ordinate system O0x0y0z0 and identifying the coordinates of the contact points 
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between the tool surface and the screw surface in each cross section. This method of profiling is 
known as the method of profiling circumferences [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8] 
 

Fig.1. Disk Cutter for shaping of 
Archimedean screw surfaces 

Fig.2. Technological scheme for thread 
milling of disk cutter 

 
 

 

2. MATHEMATICAL EXPRESSION OF THE METHOD OF PROFILE SECTIONS 
FOR DETERMINING THE THEORETICAL PROFILE OF THE INITIAL TOOL 
SURFACE OF A DISK CUTTER. 

The mathematical expression of the method of profiling circumferences for determining the 
theoretical profile of the initial tool surface has been illustrated for Archimedean helical surface 
with generant Ls (fig.3). It is realized in the following sequence:  

 
Fig.3. Flowchart for determining the Archimedean helical surface equation 

2.1. Determining the equation of the helical surface in the Oxyz coordinate system, 
related to the milled helical surface 

On the basis of fig.3 for the helical surface with generant Ls we write down the following 
equations 
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where  is the current radius, adopting values from 2d  to 21d ; 

 - current angle of rotation of the generant Ls ; 
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p – screw parameter of the helical line, drawn along the effective screw cylinder with a radius of 
222 dr  . 
2.2. Determining the helical surface in O1x1y1z1 coordinate system. 
From the flow chart it can be seen that the axes of the tool’s initial surface are crossed at an 

angle  (fig. 4). The equation of the helical surface in the new coordinate system O1x1y1z1 is written 
down as:  
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After transformation, taking into account (1), equation (2) becomes: 
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Fig.4. Flow chart of helical and tool surface secant plane orientation 

 

2.3. Determining the equation of the crossline between the helical surface and the 
secant plane Ps.  

At the cross point of the Archimedean helical surface with plane Ps , situated at a distance C 
from the beginning of the coordinate system O1x1y1z1 , the secant Lps (fig.4) is obtained through the 
equation 
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2.4. Determining the equation of the crossline in the coordinate system O0x0y0z0  
The coordinate system O0x0y0 has only been translated along O1x1 axis in relation to the 

coordinate system O1x1y1z1 at a distance of 22 01 ddA  , where d1 is the inner diameter of the 

screw, and d0 – the maximum diameter of the initial tool surface. Then the crossline equation (4) 
becomes: 
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2.5. Determining the radius of the profiling section circumference from the initial tool 
surface, tangent to the spatial cross line. 

On fig. 5 the spatial cross line and the profiling section of the tool surface in the secant plane 
Ps are drawn. 

R
0

m
a

x

A0

 
Fig. 5 Layout of the profiling section tangent to the spatial cross line Lps 
The radius of the profiling section in the secant plane Ps is determined through the 

coordinates of the contact point М, where the Lps line and the circumference abut. Giving values to 
the angle  with a specific pitch in the range of min -max , a sequence of values of points Mi(x0i; y0i) 
coordinates are obtained in equations (5). The contact point М is the one point from the sequence of 
points Mi, which stands at a minimum distance from point О0. This is recorded with the equation: 

2
i0

2
i0i00 yxRminR      (6) 

2.6. Determining the axis profile of the initial tool surface 
Using the specified values of the radius R0 in a sequence of secant planes and the respective 

distances С, the axis profile of the initial tool surface shown on fig. 6 is plotted. The resulting axis 
profile is drawn using at least 5 points (к=5) and is curvilinear (fig.6). 

 
Fig.6. Curvilinear axis profile of the initial tool surface 

 

For technological reasons, it is recommended the curvilinear generant of the profile to be 
replaced by a straight line. It is assumed that the replacing straight line passes through points 1 and 
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k. This line forms an angle 20  ,with axis O0x0, which is half the profile angle of the initial tool 

surface 0. This angle differs from the profile angle of the helical surface formed with a specified 
value . The maximum curvilinearity of the profile , which is corrected by the suggested 
replacement, is measured as the distance from the replacing straight line to the farthest point of the 
profile curvilinear generant.   

2.7. Algorithm for determining the profile angle 0 and curvilinearity  of the initial 
tool surface. 

All information given in Section 2 is presented in the flowchart shown on fig.7. It should be 
noted that the methods and algorithm have been developed for profiling of milling tools for helical 
surfaces with symmetrical profile. When it is necessary to solve the problem for asymmetrical 
profile, the same flowchart is used again but for another value of the profile angle . 

 
3. GRAPHICAL CHECK OF THE METHOD DEVELOPED AND RESULTS 
As a proof of the operational capability of the analytical method and the algorithm 

developed, a graphical method has been realized for determining the profile of the initial tool 
surface by using the CAD system Solid Works. This method is illustrated on fig. 8, where the 
sections of the processed screw and the profiling circumferences with radii R01-R05 in different 
section planes have been obtained by graphical means.  

Table 1 
Comparing the results obtained by analytical and graphical methods of profiling 

Initial tool surface parameters 
Screw parameters 

R01 
d d2 d3 ,° P n d0 ,° graphical analytical 0’/2,°  
36 33 29 30 6 3 80 9,850 39,956 39,957 14,917 0,0067 
36 33 29 30 6 3 100 9,850 49,954 49,956 14,913 0,0073 
36 33 29 30 6 3 120 9,850 59,953 59,955 14,920 0,0074 
36 33 29 30 6 1 100 3,312 49,994 49,996 14,990 0,0005 
36 33 29 30 6 2 100 6.603 49,978 49,980 14,964 0,0035 
36 33 29 30 6 3 100 9,850 49,995 49,956 14,913 0,0073 
36 33 29 30 6 3 100 3,850 48,981 48,983 16,631 0,0052 
36 33 29 30 6 3 100 6,850 49,610 49,614 16,001 0,0057 
36 33 29 30 6 3 100 9,850 49,954 49,956 14,913 0,0073 
36 33 29 30 6 3 100 12,850 49,941 49,924 13,078 0,0085 

 

r, r2, r3, P, n, d0,α, k

 =/2
Cmin=(P/4-(r2-r3).tg ).cos 
Cmax =(P/4+(r-r2).tg ).cos
C=(Cmax - Cmin)/k
A=r3+d0/2
p=n.P/(2.)
i=1

Begin

Ci= Cmin +(i-1).C
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Fig.7. Flowchart of algorithm developed for calculating the profile of the initial tool surface 
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Fig. 8. Graphical method for determining the profile of the tool surface 

 

In Table 1 the values of the initial tool surface 0, R0 and  for milling of the screw Tr 
36x18(P6) at a maximum tool diameter d0=100 mm obtained by analytical and graphical methods 
are displayed. There is a full correspondence between the results obtained by each method. 
 

3.1. Numerical experiment and results 
A numerical experiment, based on the data from tabl.1, has been conducted. The aim of that 

experiment is to determine the impact of the maximum diameter of the tool surface d0, the angle of 
crossing of the axes , the number of starts n and the pitch P of the thread on the values of 0  and 
. Figures 9 and figures 10 are the graphical representation of those impacts. 

 
 

Fig. 9. Graphical representation of the impact of the profile semi-angle 0/2 and the 
curvilinearity  of the initial tool surface from the maximum diameter d0 (а) and (b) 
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Fig. 10. Graphical representation of the impact of the profile semi-angle 0/2 and the 

curvilinearity  of the initial tool surface from the angle of crossing of axes  (a) and (b) and 
the number of starts n (c) and (d) 

 

3.2. Conclusions and result’s interpretations  
The analysis of the results obtained gives grounds for the following conclusions: 
The profile of the initial tool surface at the axis section of the screw has a curvilinear 

generant, but the curvilinearity is insignificant. For the thread parameters under study the maximum 
curvilinearity reaches up to 0,01mm, with the maximum achieved for larger values of d0 , angle of 
crossing  and number of moves n. When a real construction of a tool is carried out, this 
curvilinearity is not taken into account; 

The parameters given have a significant influence on the profile angle of the initial tool 
surface 0. The angle of crossing  has the strongest influence, with the difference between the 
profile screw angle  and the angle of the initial tool surface reaching values that can affect the 
accuracy of the processed screw. 
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Понятието „предприемач” има френски произход (entrepreneuer) и на български език 
означава „посредник между две страни”. С това си значение, то се е предавало през вековете, 
като съдържателната му страна разкрива една от най-присъщите му характеристики- 
получаване на печалба от посредника (около една четвърт) при успешна реализация на 
определена стока. Печалбата се заплащала от собственика на стоката като компенсация за 
добре свършена работа и поетия от предприемача риск. 

В ретроспективните научни изследвания се приема, че съвременната интерпретация 
на понятието „предприемач” се основава на два теоретични източника. Исторически първи 
Ришард Кантийон (1680-1734), ирландски банкер и икономист, който живеел във Франция, 
лансира схващането за предприемача като активен икономически агент. Неговият 
исторически принос се състои в дефинирането на понятието „предприемач” и неговото 
въвеждане в терминологичната система на икономическата теория. Вторият източник е 
теорията на Жан Батист Сей (1767-1832) за трите основни производствени фактора 
(fondsproductivs)-земя, труд и капитал. Според Ж.Б.Сей обединяването на тези 
производствени фактори в производствения процес създава нови стоки и услуги (services 
productivs), които добавят нова стойност и могат да бъдат отдавани срещу заплащане на 
друга група участници в производствения процес-предприемачите. Историческият принос на 
Ж.Б.Сей е в обособяването и дефинирането на предприемача като нов, четвърти 
производствен фактор, от качествата и възможностите на който зависи успеха на 
стопанското начинание.Наред с обособяването на мястото на предприемача в 
икономическата система, той дава най-краткото и най-ясно определение, което и днес не е 
загубило своята актуалност: „предприемач е всеки, който работи за своя сметка и в свой 
интерес” [13, стр.32]. 

В Английската класическа политическа икономия няма обособена предприемаческа 
фукция, поради което няма и обособена предприемаческа печалба. Централната фигура- 
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капиталистът, който интегрира функцията и на предприемача, получава част от дохода. От 
принципите на съвременната икономическа теория„тя би била класифицирана като лихва 
плюс заплащането на предприемача, който поема риска и комбинира факторите за 
производството” [3, стр.61].Трябва да отбележим, обаче, че различните представители на 
Английската класическа политическа икономия имат различно отношение към 
предприемачеството. Адам Смит, развивайки идеята за „икономическия човек”, в „Богатство 
на народите” и „Теория на нравствените чувства”, разглежда  моралните и етични 
предпоставки на проблема. Той намира мотива на индивида (предприемача) във 
„възнаграждението за неговия труд при осъществяване на стремежа към благосъстояние” [7, 
стр.42].Дейвид Рикардо (1722-1823)в ранните си теоретични разработки се придържа към 
схващанията на Смит и също не обособява предприемаческата функция и предприемаческа 
печалба. В своя фундаментален труд „За принципите на политическата икономия и 
данъчното облагане”, изследвайки влиянието на машините върху икономическия процес, той 
преоценява първоначалните си възгледи и пише: „този, който е открил машината, или този, 
който първи я е приложил, би получил допълнителна изгода, тъй като за известно време ще 
получава повече печалба” [6, стр.357-358]. Така той практически дефинира „четвъртия тип 
доход”.По повод на това откритие на Рикардо, Дж.Шумпетер пише: „Така, Рикардо 
практически посочва ... четвърти тип доход на бизнесмена от съвършено временно естество, 
а именно дохода, който той извлича за определено време от първото въвеждане в 
икономическия процес на ново изобретение, например нова машина.” [9, стр.385]. 

В научната литература се приема, че концептуалните основи на съвременното 
схващане за предприемачеството са поставени в две научни направления: социокултурно 
направление (Макс Вебер) и неокласическата школа (Джон Кларк, Джоузеф Шумпетер, 
Франк Найт и др.). 

Социокултурното направление. Основател и най-ярък представител на 
социокултурния подход е Макс Вебер (1864-1920гг.).В научната литература са обособени 
следните приноси на Вебер, които го определят като един от основателите на съвременната 
концепция за предприемачеството [1, стр. 56]: 

 изследва индивидуалната мотивация и индивидуалното поведение и развива 
теориите за „индивидуалното призвание”;  

 аргументира тезата, че предприемачът се формира само тогава, когато 
съществува юридическо обособяване на имуществото на предприятието от личното 
имущество, тази теза и днес има фундаментално значение при обособяване на новата 
стопанска единица;  

 пръв формулира проблема за правната институционализация на 
предприемаческата идея;  

 извежда необходимостта от единството и равнопоставеността на вътрешните 
(личностни) и външните (социокултурни) фактори. 

Равенството пред закона и работеща система от санкции при неспазването им са 
изведени от Вебер като две от най-съществените условия за развитието на свободното 
предприемачество. 

Неокласическа школа. В тази теоретична система предприемачът придобива статут на 
самостоятелна фигура, която координира факторите за производство, включително капитала 
и реализира продажбата на крайните резултати (стоки и услуги). Най-ярки представители на 
неокласическата школа със значим принос в развитието на предприемаческата идея са Джон 
Кларк, Фредерик Холи, Джоузеф Шумпетер и Франк Найт.  

Джон Кларк(1847-1938гг.) пръв анализира мястото на предприемача в обществената 
система и извежда неговата „самостоятелна функция и специфична роля извън статичното 
равновесие” и определя предприемачеството като динамичен фактор в икономическата 
система”. За него предприемаческата печалба е остатък (residium), „възнаграждение за 
динамичния импулс, който предприемачът дава на икономическата система”[2, стр.77]. 
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Фредерик Холи е един от основателите на „новата субективна концепция за 
предприемачеството”. Разглеждайки производството като „кооперация на производствените 
фактори”, той определя земята и капитала като „пасивни”, а трудът и предприемачеството 
като „активни” фактори.  

Името на Джоузеф Шумпетер(1883-1950гг.) се свързва с първия цялостен модел на 
предприемачеството. В този модел предприемачеството е това, което нарушава статичното 
равновесие и води до създаване на „неравновесие” в равновесието. Желанието и капацитетът 
за иновации винаги създават възможностите за действие и в това си качество те са 
„фундаменталният първоначален импулс” за търговската промяна. Така формулирана 
теорията за предприемачеството, която гради Шумпетер е част от теорията за иновацията. В 
основата на тази теория е използвано понятието „нови комбинации”, към които Шумпетер 
отнася[14, стр.102]: 

 създаването на ново благо- това е благо, което все още е неизвестно на 
потребителите или ново качество на благо;  

 внедряването на нов производствен метод- това е метод, който все още не е 
тестван чрез опита в съответния отрасъл и който не се основава задължително на научно 
откритие;  

 овладяването на нов пазар- това е пазар, на който даденият производител от 
съответната страна не е излизал до този момент, независимо от това дали пазарът е 
съществувал или не;  

 завоюването на нов източник на суровини или полуфабрикати, без значение 
дали е съществувал до сега или трябва да се създава;  

 провеждането на нова организация на даден отрасъл, като създаването на 
монополно положение. 

Франк Найт(1885-1972гг.) има съществен принос за формирането на позицията на 
неокласическата школа относно ролята и мястото на предприемаческата дейност. Най-
същественият принос на Найт е изследването на предприемачеството в контекста на 
неопределеността и риска. Ето защо името на Найт се свързва преди всичко със създадената 
от него Теория на риска. Найт разглежда предприемаческата печалба като остатъчен доход- 
предприемачът научава нейната величина след като направи всички разплащания и получи 
всички вземания. В своя фундаментален труд „Риск, неопределеност и печалба” Найт пише, 
че разликата между двете величини е „нещо несигурно и може да бъде нула”- това зависи от 
способностите на предприемача, от неговия късмет или от фактори, които нямат нищо общо 
с него” [12, 1921]. 

Австрийска икономическа школа. Поради своето специфично отношение към ролята, 
мястото и задачите на предприемача в обществото, тя е наречена „Школа на 
предприемаческото откриване”. Австрийската школа има много голяма роля за 
обособяването и развитието на специфичното теоретично познание за предприемачеството 
като социален феномен. В научните изследвания се приема, че нейният най-виден 
представител Лудвиг фон Мизес (1881-1973гг.) е създал един от най-добрите теоретични 
модели на предприемачеството. Развивайки теорията за човешкото действие (human action), 
той по същество доразвива австрийската линия за същността и мястото на 
предприемачеството в обществото. Основна фигура в теорията на Мизес е „действащият 
човек (homos agens), който се стреми да постигне нещо и има идеи как да направи това” [4, 
стр.154]. В реалния свят всяка промяна провокира действие, изходът от всяко действие е 
неопределен, в този смисъл всяко действие е и спекулативно, а всеки агент е и предприемач 
и спекулант. Така Мизес стига до извода, че предприемачеството е функция, която е присъща 
на всяко действие. 

Фридрих Хаек (1899-1992гг.) поставя нова концептуална рамка на разбирането за 
пазара, в което предприемачът има определяща роля. Най-важното откритие на Хаек, 
касаещо предприемаческата теория е неговото обяснение как откриването и придобиването 
на знание провокира ново поведение. За него пазарът е модел на сложен механизъм, който 
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функционира чрез събиране, съхраняване, използване, разпространяване и предаванена 
знание. Пазарната конкуренция е откривателски процес и това дава възможност на милиони 
участници да извършат конкурентно сравняване на алтернативни решения. Поставяйки 
основите на теорията за знанието, Хаек развива тезата за „разделението на знанието” и 
координацията на икономическите агенти от гледна точка на „фрагментите знание”, с които 
те разполагат. Системата на практическото знание включва както явното, така и неявното 
знание, последното има следните отличителни черти: притежава се от индивидите, 
доколкото те са социални същества, не се добива преднамерено, не може да бъде предадено, 
отчуждено или прехвърлено без тяхното съгласие. Много важен принос на Хаек е 
извеждането на свободата като главно условие на човешкото развитие и в частност на 
развитието на предприемаческата инициатива. Процесът на пазарна координация е възможен 
само ако индивидите са реално свободни и независими, планират своите действия и 
изпълняват плановете си. Така реалната свобода има функцията на подбудител на 
предприемаческата инициатива. В Таблица 1. е направена систематизация на концептуалните 
тези и приноса на различните научни школи от първата половина на XX в.  

Таблица 1 
Систематизация на концептуалните тези и приноса на различните школи  

до 50-те години на XX в. 
Концептуална теза Представители Взаимозависимост и оценки 

1.Икономическата свобода като главно 
и неотменимо условие за 
предприемаческото действие 

А. Смит  
Д. Займен 
Фр. Хейк  

Дефенира общата рамка; 
Стартира дискусията за свободата на 
предприемача; 
Извежда свободата като системообразуваща 
категория на системата „пазар” 

2.Трудовият характер на 
предприемаческата печалба 

Дж. Рийд 
Фон 
Манголдт 

Диференцират предприемаческата печалба от 
тази на капитала 

3.Мястото на предприемача в 
стопанския цикъл 

Р. 
Кантийон 
Ж.Б. Сей 

Въвежда понятието „предприемач”и водещата 
му роля в стопанския цикъл; 
Дефинира ролята на предприемача като 
производна от функционирането на основните 
производствени фактори; 

4.Формулиране на предприемачеството 
като активен фактор на развитието 

Дж. Кларк 
Фр. Холи 

Предпоставят Киринъровата теория за 
откриването 

5.Отделяне на труда на мениджъра от 
този на предприемача 

Фон 
Манголдт 

Предоставят развитието на предприемаческата 
функция 

6.Предприемачът като носител на 
предприемаческия риск 

Фр. Найт Основава се направление за изследване на 
предприемачеството 

7.Предприемачът като иноватор Д. Рикардо 
Й. 
Шумпетер 

Пръв забелязва възможност за печалба он 
новаторство; 
Създава ново течение за иновационното 
предприемачество; 

8.Неопределеността на 
предприемаческото действие 

Фр. Найт Отделя неопределеността от несигурността 
(риск) 

9.Непълното знание и «човешкото 
невежество» 
детерминират съществуването на 
предприемача 

Л. фон 
Мизес 
Фр. Хайек 

Предпоставят Кирцнъровата теза за 
„откривателската процедура” 

10.Промяната, експлоатирана от 
предприемача, се основава на знанието 
за нея  

Фр. Хайек 
Изр. 
Кирцнър 

Предпоставят тезата на Кирцнър за 
„откриватеската процедура” 

11.Предприемаческа култура М. Вебнер 
Ст. Бочев 
Изр. 
Кирцньр 

Въображението и креативност 

12.Институционализация на 
предприемаческата идея 

М. Вебер 
Н. 
Долински 
Ив. Радков 

Предприемаческите норми 
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13.Предприемачеството като 
откривателска процедура 

Фр. Хайек 
И. Кирцнър 

Дефинира конкуренцията като откривателска 
процедура; 
Въвежда знанието за време и място; 
Отделя моделите за тьрсене от 
предприемаческото откриване; 
Въвежда будността, времето и 
неопределеността в предприемаческата 
процедура; 
Създава единна концепция за ролята и мястото 
на предприемача в икономическата теория, 
основана върху знанието и откривателската 
процедура; 

14.Ролята на цозиокултурната среда за 
развитие на предприемачеството 

М. Вебнер 
Х. Зомбарт 
Фр. Хейк 
Ст. Бочев 

Разкрива ролята на религиозната среда; 
Пръв изследва ролята на социалната среда; 
Определя влиянието на социзлните мрежи за 
предприемаческия успех; 
Определя липсата на подкрепяща 
социокултурна среда като основен стопански 
проблем в следосвобожденска България 

 

Можем да обобщим, че основните приноси на научните школи и направления в 
първата половина на XXв. се свеждат до формулирането и търсенето на решение на шест 
основни проблема:  

 дефиниране на предприемачеството като фактор на общественото 
производство;  

 предприемачеството и проблемът за равновесието;  
 предприемаческата печалба;  
 иновациите в предприемаческата идея;  
 предприемачество и пазарът на труда;  
 предприемачество и икономически растеж.  
Въпреки точната си формулировка, част от тези съществени проблеми са получили 

само частично решение.  
СЪВРЕМЕННИ ТЕОРИИ 
През втората половина на XXв. в САЩ и Европа се наблюдава интензивно развитие 

на малкия и среден бизнес. Интересът към предприемачеството нараства както в теоретичен, 
така и в практически план. Практическите потребности на бизнеса предопределят 
интензивното развитие и инициирането на ново предприемаческо знание. Това води до 
обособяване на нови теоретични направления и множество теоретични концепции. 
Практиката изисква неотложно решаване на множество практически проблеми, свързани с 
институционализирането, правно-организационното регламентиране, управлението и 
отчитането на предприемаческите структури. Анализирайки състоянието, С. Kent и F. 
Rushing (1991г.) формулират следните най-значими въпроси [11, стр.42]: 

 как се въвеждат нови продукти или услуги в пазара или как се прилагат нови 
подходи при решаването на социални проблеми; 

 как се развиват и прилагат нови технологии, които намаляват разходите и 
повишават ефективността,  

 как се „отварят“ нови пазари чрез въвеждане на нови продукти, услуги и 
технологии;  

 как се отварят нови източници на оскъдни ресурси;  
 как се реорганизират съществуващи предприятия чрез иновативен 

мениджмънт.  
Отговорите на тези въпроси са обект на изследване от множество нови теоретични 

направления, които се обособяват и развиват през 70-80-те години на XXв. Това, което ги 
обединява е стремежът приоритетно да бъдат изведени практическите аспекти на 
реализацията на предприемаческата идея. Анализът на научните изследвания и публикации 
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дава възможност да обособим четири основни теоретични направления на теорията на 
предприемачеството:  

 икономическо;  
 социокултурно;  
 емпирично; 
 личностно-поведенческо. 
 

ИКОНОМИЧЕСКО НАПРАВЛЕНИЕ 
През втората половина на XXв. най-активно развиващото се направление е 

икономическото. Интензивното развитие на икономическите и управленски теории дава 
силен тласък на развитието на предприемаческата теория и практика. Въз основа на някои 
основни различия в рамките на икономическото направление могат да бъдат обособени две 
теоретични концепции: 

Епистемиологична концепция, наречена още „новоавстрийска“ или„концепция на 
предприемаческото откриване“ и се свързва с името на Израел Кирцнър, който в този период 
продължава да развива идеите на Австрийската школа. Основната теза в трудовете на 
Кирцнър е свързана с ролята на знанието и структурата на откривателския процес в 
предприемачеството. Този подход, наречен „предприемаческо откриване“ (the 
entrepreneurial discovery approach) днес се определя като фундаментален принос на 
икономическото направление в предприемаческата теория. Въпреки, че съзнателно се 
отграничава от теоретичните схващания на Кирцнър, към Епистемиологична концепция се 
отнася и Патрик Ганинг, който продължава развитието на теорията за „човешкото действие“ 
на Лудвиг фон Мизес. В своя фундаментален труд „Идеята за предприемаческата роля като 
отличителна човешка черта“ (1998г.), Ганинг формулира три типа предприемачи: 
дефинираният като предварително условие предприемач (stipulated entrepreneur), идеалният 
предприемач и действащият предприемач. В по-късните си произведения Ганинг отделя 
съществено внимание на ролята и функциите на предприемаческото знание като част от 
човешкия капитал. 

Концепцията за предприемаческата фирмае най-значимото теоретично постижение 
на Икономическото направление, а нейният автор Марк Кейсън (1998г.) е определен като 
един от класиците на теорията на предприемачеството. Кейсън продължава неокласическата 
теза за мястото и ролята на предприемача в пазарното стопанство. Неговият модел за 
предприемаческата фирма (1987г.), наречен по-късно „модел на Кейсън“ днес е в основата на 
модерните теории за предприемаческите форми. В своя фундаментален труд 
„Предприемаческата теория на фирмата“ (1998г.), той посочва, че основната му цел е „да 
намери ефективния път за синтез на теорията за разходите (cost based theory) и теорията на 
ресурсите (resource-based theory) и по този начин да създаде нова теория за фирмата, 
обяснена чрез предприемачеството“ [10, стр.2]. Централно място в тази теория заема 
анализът на мястото и ролята на информацията и в този аспект тя се оценява като качествено 
нова в съпоставка с класическото схващане за фирмата като „затворена черна кутия“, в която 
се реализира трансформационния процес. 

 

СОЦИОКУЛТУРНО НАПРАВЛЕНИЕ 
Предприемачеството е сложен социално-икономически феномен. Счита се, че 

изследванията на предприемаческата идея от позициите на културологичния подход водят 
своето начало от трудовете на Макс Вебер и протестантската предприемаческа култура. 
През втората половина на XXв. в това направление се създават и развиват множество 
фрагментарни теории и концепции, които могат да се групират в следните направления: 

Етнорелигиозна концепция. Изследванията на влиянието на религиозните и морални 
норми върху успеха (неуспеха) на отделните индивиди, етнически и религиозни групи 
съпътстват развитието на човешката цивилизация, развиват се и в най-новата история на 
човечеството през XXв. и XXIв. В научната литература се приема, че съвременното 
разбиране за същността, мястото и ролята на културата в стопанското развитие на 
обществото е дефинирано за първи път от Макс Вебер в неговия фундаментален труд 
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„Протестантската етика и духът на капитализма“ (1993г.). Трудът се опитва да даде научен 
отговор на въпроса защо успяват протестантските общности в условията на силна 
конкурентна борба. След Вебер, К.Паула, А.Басу, Е.Алтинай и др. популяризират свои 
изследвания, в които анализират влиянието на специфичната култура на имигрантските 
общности върху предприемаческото им поведение. В най-новата история, добра илюстрация 
за активното развитие на това направление е изследването на Андрю Голди„Европейските 
емигранти в Ню Йорк и Лондон 1880-1914гг.: предприемчивост и култура“ (2001г.). 

Концепция на междукултурните различия. На основата на ретроспективни 
изследвания се приема, че това направление е сравнително ново и води началото си от 
книгата на Х.Хофстеде „Култури и организации“ (2003г.). В нея се търси отговор на 
въпроса: „как транснационалните корпорации успяват да функционират ефективно при 
наличието на толкова различни национални култури на работещите в тях служители“ [8, 
стр.19]. Основната хипотеза на автора е, че ценностите, правилата и вярванията на 
предприемачите (собствениците) или лидерите на организациите, които са превърнати в 
добри практики за целите организации, са практически най-ефективни инструменти за 
преодоляване на националните културни различия. 

Вътрешнонационална културна концепция. За разлика от предходната, тази 
концепция изследва влиянието на специфичните национални културни фактори върху 
развитието на националното предприемачество. Най-изследваните национални 
предприемачески култури са англосаксонската, еврейската, холандската, индийската, 
китайската, арабската. В това направление се отнасят и редица изследвания на българската 
предприемаческа култура. Това направление обединява различни по националност гледни 
точки за влиянието на националната култура, националните традиции и националния 
исторически опит върху равнището и развитието на предприемачеството в отделните 
държави. В рамките на това направление се открояват изследванията на Бриджит Бъргър и 
Питър Бъргър, които въз основа на изследване на англосаксонската култура се опитват да 
създадат модел на „интегрирана теория на културата на съвременното предприемачество“ [1, 
1994].Нов етап в развитието на това направление бележат трудовете на Дон Лавой, който 
изследва предприемаческата култура чрез въвеждането на две ключови понятия: „откритие“ 
и „интерпретация“. В своя труд „Откриване и интерпретация на възможностите за печалба: 
културата и кирцнерианския предприемач“ (1994г.), той определя предприемачеството като 
„културен процес“. Основната теза на автора е, че „пазарът е не само разпределителен 
механизъм, но и място, където човешкият дух, моралните правила и личностните качества са 
включени наравно с икономическите фактори“ [4, 41]. 

 

ЕМПИРИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 
Емпиричното направление води своето начало от фундаменталния труд на Питър 

Дракър „Иновации и предприемачество“ (1986г.). Дракър продължава австрийската 
епистемиологична традиция, но в нов, изцяло прагматичен аспект. Всички негови 
теоретични тези са илюстрирани с точни, емпирични примери от американската 
икономическа действителност. Така неговото творчество се формира като концептуална 
основа на новото емпирично направление. Централна теза в творчеството на Дракър е 
рационалното използване на знанието в стопанската дейност и управлението на стопанските 
агенти. При това, Дракър разглежда проблема за знанието не само във връзка със 
създаването и развитието на малките предприемачески фирми, но и в контекста на 
корпоративното предприемачество. Приносите на Питър Дракър за развитието на 
предприемачеството се оценяват като фундаментални и се групират в няколко направления:  

 свързване на промяната в обществото с ролята на предприемача;  
 свързване на източниците на иновации със знанието;  
 дефиниране на изискванията и функциите на предприемачеството;  
 формулиране на основните предприемачески стратегии. 
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ЛИЧНОСТНО ПОВЕДЕНЧЕСКО НАПРАВЛЕНИЕ 
Появата и развитието на науките за човешкото поведение -бихевиоризмът (behaviorот 

англ., поведение) създава ново направление в теорията на предприемачеството. В основата 
на това направление стои схващането, че човешкото поведение и неговата мотивация се 
регулират от потребностите, възнагражденията и целите. Счита се, че проблемът за 
личностните компетенции, реализирани чрез предприемаческите действия е един от най-
разработваните в изследванията върху предприемаческата култура. През последното 
десетилетие активно се развиват нов, компетентностен подход и теорията за мотивацията в 
предприемаческия избор. В потока от актуални научни изследвания можем да обособим две 
направления:  

 изследвания върху отделни личностни черти на предприемача; 
 изследвания върху предприемаческия потенциал. 
Изследвания върху отделни личностни черти на предприемача. В тази група са 

обединени различни по обхват и дълбочина изследвания на разнообразни личностни черти 
на предприемача: инициативност, будност, любопитство, интуиция, съобразителност, умение 
да се поема риск и др. Основна част от изследванията са лансирани от психолози и са част от 
познанието на хуманната и социална психология. Сред авторите от това направление 
особено място заема английския психолог Джорж Лоънстейн . Неговата статия 
„Психология на любопитството: преглед и реинтерпретация“ (1994г.) поставя началото на 
нова интерпретация на обучението и оперирането със знанията. В потока от мотивационни 
теории особено място заема изследването на Пол Лоурънс и Нейтън Нория„Мотивирани: 
или как човешката природа оформя решенията ни“ (2002г.). Според двамата автори 
основните движещи сили на индивида са подтиците за придобиване, за научаване, за защита 
и формиране на връзки [5]. Предприемчивостта на индивида може да бъде подпомогната или 
обратно, възпрепятствана от чувствата, емоциите и уменията му. 

В рамките на това научно направление активно се обсъжда и въпросът дали 
предприемачите се раждат или се създават. Безспорно, предприемачът се ражда с конкретни 
характерологични особености каквито са любознателност, инициативност, активно 
творческо мислене, креативност, оригиналност. За да бъде успешно реализилана една 
предприемаческа идея обаче, са необходими още знания, склонност за поемане на риск, 
енергичност и устойчивост.От гледна точка на този подход концептуалното разбиране за 
предприемач включва следните черти:  

 предприемачът е способен за се справи с неравновесието и вследствие на това, 
по необходимост да приеме риска и несигурността; 

 предприемачът притежава не само въображение и творчески способности, но 
също така умения да се учи от грешките си; 

 предприемачът обединява риска от иновации и промяна и от друга страна - 
способността да се справи с промяната. 

Изследвания върху предприемаческия потенциал. Идеята за оценка на качествата на 
предприемача чрез едно обобщаващо понятие се появила в публикация на Саймън Кеърд 
през 1992г., когато той първо групирал предприемаческите компетенции в четири групи: 1) 
знания; 2) представяне; 3) умения и 4) психологически променливи, а след това се опитал да 
ги обобщи в обща характеристика наречена „предприемачески потенциал“. През 1993г. 
Норис Крюгер публикува статията си „Предприемаческите намерения: приложение на 
теорията за планираното поведение“, която дава нов тласък на идеята за формулиране на 
предприемаческия потенциал, като необходимо условие за предприемаческата дейност. В 
следващото десетилетие тази идея е доразвита от М.Рей, Р.Майерс, С. Карсруд и др. 
Понятието „предприемачески потенциал“ днес се свързва с теорията за креативността и е 
едно от най-обсъжданите понятия в теорията за предприемачеството. В Таблица 2. е 
направена систематизация на концептуалните тези и приноса на различните научни школи от 
втората половина на XXв. 
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Таблица 2 
Систематизация на концептуалните тези и приноса на различните школи  

от втората половина на XXв. 
Концептуална теза Представители Взаимозависимост и оценка 

Епистемиологична концепция  Изр. Кирцньр Преформулиране на новоавстрийската 
концепция 

Типология на предприемачите П. Ганинг Извеждане на тезата за действащия 
предприемач 

Въвежда на неопределеността, 
въображението и креативността 

Изр. Кирцньр Свързва откривателската процедура с тези 
понятия 

Предприемаческа модел на Кейсън Кейсън Оптимизация на броя на предриемачите 
Етнорелигиозната концепция К. Паула 

Ал. Андерсън 
„Религиозните клетки” 
ролята на религията за формиране на 
предприемачески вериги 

Концепция на меджукултурните 
различия 

Х. Хофстеде „Практиките” като модификатор на 
поведението 

Интегрирана теория за 
предприемаческата култура 

Б. Бъргър 
П. Бъргър 

Дефинира границите на англосанъксонската 
предприемаческата култура 

Културния процес на Лавой Дон Лавой Въвежда понятията интерпретация и откритие 
Факторен модел на А. Гиб Алън Гиб Описва съвкупността от елементи на 

предприемаческата култура 
Научаване чрез концентриране върху 
предприемаческия фокус 

Лоуенстейн Дефенира етапите на „научаването” 

Първи  образователни концепции за 
малкия бизнес 

Брум Лонгнекър 
Станихоф и 
Григоу 

Дефинират  необходимото знание за 
управление на малкия бизнес 

Предприемаческата концепция на П. 
Дракър 

П. Дракър Разширено разбиране за предприемаческото 
знание 

Първи образователни 
предприемачески концепции 

Р. Хисрич 
М. Питьрс  
Д. Куратко 
Ходжитс 

Дефинират системата от необходимото знание 
за предприемача  

Личностен подход в изследване на 
предприемача 

Лоунстейн 
П. Лоурънс и  
Н. Нория 

Предефинира в проблема за научаването 
въпроса за любопитството; 
Предлагат  рамката от наклонности, в която се 
развиват предприемачиските умения 

Моделът за предприемаческия 
потенциал на Крюгер 

Н. Крюгер Дефиниране на взаимозависимостта между 
различните условия и фактори 

Модел на предприемаческия 
потенциал на Кеърд 

 
С. Кеърд 

Дефениране на предприемаческите 
компетенции в 4 групи  

 

В специализираната научна литература от 90-те години на XX в. се развива идеята, че 
предприемачеството може да се дефинира на основата на комплексно изследване на 
личността на предприемача в ситуацията, в която се намира. От позициите на този 
ситуационен подход предприемаческото поведение се дефинира като „отговорът (реакцията) 
на определени личности на конкретна ситуация (благоприятни възможности), а не постоянни 
характеристики на дадена личност по отношение на всички ситуации”. Тези твърдения са 
основателни, доколкото предприемаческото откритие винаги е свързано с конкретна 
предприемаческа идея и конкретните възможности за нейната практическа реализация. 
Според създателите на този подход най-важна отличителна черта на предприемача е 
създаването на нова организация, а не иновативността на дадено начинание. Това на 
практика изключва „предприемаческата дейност” в съществуващите компании. 
Игнорирането на вътрешното предприемачество е най-важният недостатък на този подход. В 
Таблица 3. са систематизирани концептуалните идеи и приноса на различните школи за 
дефиниране на понятията „предприемач” и „предприемачество”. 
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Таблица 3 
Систематизация на концептуалните тези и приноса на различните школи за 

дефиниране на понятията „предприемач“ и „предприемачество“ 
Дата Автор на дефениция Съдържане на дефениция 

Средни 
векове 

- 
Предприемачът е човек, който отговаря за изпълнението 
на мащабни строителни или производственни проекти; 

XVII - 

Предприемачът е лице, сключило с държавата контракт, 
в който е уговорена стойността, вида на услугата, 
сроковетеза изпълнение и носи пълна отговорност за 
изпълнението на контракта.  

1723 
Всеобщия речник на комерция, гр. 

Париж 
Предприемач е лице, коетопоема задължения за 
производство на стоки или строителство на обект. 

1725 
Р. Кантильон; основоположник на 
теорията за предприемачество 

Предприемачът е човек, който взема решения и 
удовлетворява своите потребности в условия на 
неопределеност. Печалбата на предприемача е неговият 
доход за риска, който поема. 

1770 А. Тюрго 
Предприемачът трябва да разполага не само с определен 
капитал, но и с информация.  

1776 Адам Смит 

Предприемачът е собственник на предприятие и 
реализатор на рисковани комерчески идеи. Основната 
функция на предприемача е организация и управление 
на производството в рамките на избраната стопанска 
дейност. 

1797 Карно Бодо 

Предприемачът е лице, което отговаря за 
предприемаческа дейност: човек който планира, 
контролира, организира, управлява и е собственник на 
предприятие. Той трябва да има определен интелект, да 
има различна информация и познания. 

1876 Френсис Уокър 
Предприемачът е лице, което получава печалба с 
помощта на своите организаторски способности. 

1890 Алфред Маршал 
Не всеки може да стане предприемач. „Естествен” отбор 
на предприемачи се осъществява само в природата на 
естествен отбор (съгласно Чарлз Дарвин). 

1906 Джон Бейтс Кларк 

Дейността на предприемачае базов фактор на 
производството, заедно с капитала, земята и трудовите 
ресурси. Основна функция на предприемача - това е 
координацията на основните фактори на 
производството.  

1910 Макс Вебер 

Предприемаческата дейност е въплъщение на 
рационалност (под рационалност той има предвид 
функционалната ефикасност, получаване на максимална 
изгода от използването на вложените суровини и 
приложените усилия).  

1911 Йозеф Шумпетер 

Най-важно в предприемачеството това е 
иновационнатаактивност, а правото на собственност 
върху предприетието не енай-същественият признак на 
предприемачеството. Ролята на предприемач може да 
заема всеки, който прави нови комбинации от 
производственни фактори. Предприемаческия статут не 
е постоянен, тъй като субекта на пазарна икономика се 
явява предприемач само тогава, когато осъществява 
функции на инноватор, и губи този статут, когато 
неговия бизнес се превръща в постоянна рутинна 
работа.  

1913 Йоган Фон Тюнен 

Предприемачъте човек, който трябва да има особени 
качества като: умение да поеме риск, приемане на 
нестандартни решения, отговорност за своитете 
действия. Предприемачът трябва да получава печалба 
както за риска, така и за предприемаческо изкуство.  

1921 Франк Найт 
Мениджърът става предприемач тогава, когато неговите 
действия стават самостоятелни и той поема лична 
отговорност. Предприемаческата печалба: това е 
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разлика между прогнозирана печалба и нейната реална 
величина. 

1936 Джон Мейнард Кейс 

Предприемач това е своеобразен социално 
психологически тип на стопанин и за него най главното 
е «…не само рационалнатаидея на Вебер или 
новаторството на Шумптер, а набор от определени 
психологически качества». По неговата гледна точка те 
са: способност към риск, активен дух, сигурност в 
перспективите. Основни мотиви към предприемаческа 
дейност са стремеж към по-хубаво, към независимост, 
желание да остави на наследниците състояние и 
авторитет.  

1961 Дейвид Макклелланд 
Предприемач това е енергичен човек, който действа в 
условия на умерен риск. 

1964 Питер Дракър 
Придприемач това е човек, който използва всяка 
възможност с максимална изгода. 

1970 А. Фон Зайек 

Предприемач това е движеща сила и търсене на нови 
възможности. Това е човек, който се стреми да достигне 
до най-ефикасна симбиоза на своите уникални знания и 
познаване на пазарната ситуация и като продукт на тази 
симбиоза, да получи първенство в конкуренция и 
голяма печалба. Същността на предприемачеството е 
търсене и изследване на нови икононмически 
възможности.  

1975 Алберт Шампиро 

Предприемачът е човек, който проявява инициатива, 
организира социално-икономически механизми, действа 
в условия на риск и носи пълна отговорност за 
възможен провал.  

1983 Гиффорд Хизрич 

Разглежда вътрешнофирменното предприемачество 
като „интерпреньорство”. Интерпреньорът действа в 
условия на съществуващо предприятие, за разлика от 
ентрепреньора, който е създател на ново предприятие.  

1985 Роберт Хизрич 

Предприемачеството е процес, който е насочен към 
създаване на нещо ново и което има своя цена, а 
предприемачът - това е човек, който прилага своя труд, 
време и поема финансов, психологически и социален 
риск като получава печалба за положените усилия и 
поетия риск.  

1988 М. Алле 
Предприемачът заема водеща роля в пазарната 
организация на стопанството. 

1992 А.А. Крупанин 

Предприемачеството е инициативна дейност на 
гражданин, който създава продукт или услуга, 
насоченна към получаване на печалба и която реализира 
в рамките на действащото законодателство и морални 
норми на общество. 

1993 Т.Ю. Горкова 
Предприемачът, това е централна фигура в бизнеса, той 
определя за своя задача обединяването на всички 
фактори на производството в единен стопански процес.  

1997 А.Н. Асаул 

Предприемачество - това е особен вид на стопанска 
дейност, която има за цел да се стимулира и 
удовлетворява търсенето на социум на конкретни 
потребности на неговите членове, с помощта на пазарен 
обмен и която е насочена към завоюване на 
конкурентни преимущества. Предприемачеството има 
такива съществени свойства, като новаторство, което 
нарушава пазарно равновесие.  

2000 М.П. Войнаренко 
Предприемач - това е новатор, който превръща идеята в 
икономически обоснована и която е необходима за него 
и има търсене в обществото. 
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Извършените ретроспективни изследвания на развитието на основните концепции на 
предприемаческата идея, дават основание за извеждането на основни изводи и констатации 
относно съвременното състояние на предприемаческата теория: 

1.Ранните теоретични концепции на основните икономически, социокултурни и 
поведенчески школи (до края на 60-те години от XXв.) дефинират основните елементи на 
базовия концептуален модел на предприемачеството.  

2.Новият етап в развитието на предприемаческата теория, започнал в началото на 70-те 
години се свързва с предефинирането и преосмислянето на концептуалната същност на 
предприемачеството като социално-икономически феномен. От чисто теоретичен 
икономически проблем, предприемачеството се превръща в централен проблем на 
управленската наука.  

3.През 80-те години на XX в. бързото развитие на различни предприемачески 
структури в САЩ и Европа предопределя интензивния интерес към решаването на чисто 
практическите проблеми на приложението на предприемаческата идея. Предприемачеството 
се превръща в централен управленски проблем, който налага комплексно изследване от 
различни сфери на научното познание: правото, социология, психология и др. 

4.Бързото развитие на малките и средни форми на предприемачеството налага 
институционална подкрепа на ЕК и националните правителства. В началото на XXI в. е 
създадена и се развива актуалната правно-нормативна рамка за закрила и развитие на 
предприемачеството в ЕС. 
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Изследванията на морската среда през последното десетилетие показват, че 
животоспособността на Черно Море всяка година намалява. Изводи и заключения на 
експерти не дават положителна перспектива за бързо възстановяване на Черно Море: много 
от показателите, като - намаляване на морската фауна и флора, замърсяване и по-лош 
химичен състав на водата- показват, че Черно Море се намира в лошо състояние. Най-
важният екологичен проблем на Черно Море е че водите, коитосе вливат от реки в Черно 
Море, носят в себеси, освен тежките метали и селскостопански пестициди, още фосфор и 
азот, който постъпва в морските микроорганизми чрез храната. Следователно, при голяма 
наличност на храна, морските микроорганизмите се развиват в геометричната прогресия. 
Когато те умират, те падат на морското дъно, и започва процес на гниение, в резултат на 
което започва по-голямо потребление на кислород. При голямото потребление на кислород 
от тези мъртви микроорганизми се създават „мъртви зони”. Площтана такива зони може 
достига от 3 до 40 хиляди  квадратни километра. В такава „мъртва зона” не всички обитатели 
могат да оцелеят.  

По статистически данни, Черно Море заема едно от първите места по количетсвото от 
отпадъците и замърсяването. Във връзката с това, че 20 европейски держави изливат своите 
отпадъци в Черно Море. Основно, това става чрез такиви реки, като Днепр, Прут и Дунав. 
Най-важното е това, че по-голяма част от отпадъцитесе вливат на участъци в Черно Море с 
по-малка дълбочина, където основно се зараждат повече от полвина от всички живи 
организми. Приблизително, около 164 вида от флората и фауната в Черно Море се намират 
на границата от загиване, във връзка с високото съдържане на нафтопродукти във водите на 
Черно Море. В резултат на замърсяването, запасите на риба намаляха 5-6 пъти.  

Голям екологиченпроблем за Черно Море е риболова с помощта на тралови съдове 
без надтралови приспособления. Вследствие на това, самите кораби повдигат от морското 
дъно, което дава повече замърсяване на водата и намалява прозрачносттаи. Следователно, 
намалява способността за самопочитсване на Черно Море.  

В Черно Море са регистрирани високи показатели за пределно допустимата 
концентрация на съдържането на органически вещества във водата. Като следствие, започва 
гниение и голямато потребление на кислород, което води домасово умъртвяване на морски 
обитатели. 

Обитателите на дъното дълго време се справяха с новопостъпили органически 
замърсители. Но с всяка година те стават все по-малко количество. Мидите са едни от 
основните филтратори, но те в голямато количество се унищтожават от бракониери и рапани. 
Като следствие морето перестава да филтрира вода от замърсители. Морските обитатели не 
се справляват с потреблението от органически замърсители, и като следствие намалява 
възможността за филтрация на вода. С цел да подоборим екологическата обстановка на 
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крайбережните води на Черно Море, от наша гледна точка, трябва да бъдатпредприети 
такива действия, които могат да бъдат постигнати с изграждане на миидйни ферми и живи 
изкуствени био рифове: 
 Укрепление на крайбережната линия; 
 Въстановляване на био-разнообразието в крайбережните водите на Черно Море; 
 Увеличаване на популяцията от миди с помощта на установкан а изкуственни био 

рифове. 
СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 

ПРОИЗВОДСТВОТО НА МОРСКИ И СУХОЗЕМНИ МЕКОТЕЛИ КАТО ФАКТОР ЗА 
РАЗРЕШАВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ И ШАНС ЗА РАЗВИТИЕТО НА 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСКАТА ИДЕЯ 
Фермите от миди значително подпомагат подобряването на екологичния проблем на 

Черно Море. Мидийните ферми играят роля на жив изкуствен био риф, който в основата си 
има живи ествествени био филтратори- миди, които играят роля на филтратор.  

Храна за мидите се явява детрит (остатъци от водните растения и животни), освен 
това, едноклеточните водорасли и малките планктонни животни и бактерии, които живеят 
във водата. При температура около 20°С една мидия (в дължина 5-6 сантиметра) може да 
филтрира около 3 литра вода през един час. Следователно,мидената ферма представлява 
мощен биофлтър, който събираот водата голямо количетсво различни наноси, като 
минирални, така и органични, и голямо количество от малък планктон. Хранителните 
частици тук се сортират и направляват, а по-големите частици и минерални частици се 
отделят във вид на псевдофикалиите. Така мидите, както и другите мекотели- се явяват 
естествени филтратори. Те не само почистват водата от наноси, но и със своите 
псевдофикалиите приемат участие в образуване на ландшафта. Мидиите се хранят 
кръглогодишно, но през зимата по-малко.  

Мидийните ферми, освен пречитсвателна способнаст имат свойство даразвиват „див 
бентос” (обитатели на морското дъно). Водорасли, скариди, морски раци и стриди- това е 
второстипенно влияние от мидийни ферми, които също подпомагат в почитсване на 
морската вода и развитие на аквакултура и биоразнообразие на крайбережните линии. 
Трябва да бъдат създадени комфортни условия за съществуване на мидийни ферми и трябва 
да се реализират мерки по защитата на крайбережните води от траловото въздействие. 
Големите пространства на дъното в Черно Море може да бъде защитетно от мидийни ферми 
и изкуствени био рифове. Те могат да подпомагат за бързо почитсване на морската вода и 
развитие на биоразнообразието, това може да стане за 2-5 години, така може да се катализира 
процеса по възстановяване на аквакултурата.  

Изграждането на изкуствени био рифове и мидийни ферми увеличават 
биоразнообразието на крайбережните води, имат положително влияние за укреплението на 
крайбрежната линия, способстват за развитието на пясъчни участъци, които стават като 
«морски пустини», и най-важното тези съоръжения способстват за самовъзстановлението на 
Черно Море и регенирация на рибната популация. Това, освен полза за екологичната 
обстановка, още развива националния икономически интерес и въпросаза продовлтсвения 
запас на държавата.  

На национално ниво беше реализиран пилотен Научно-изсдедователски проект: 
„Подобряване на екологичния статус на крайбережните черномосрки води и опазване на 
биологичното разнообразите чрез създаване на изкуствени дънни хабити” под ръковдство на 
Технически университет във Варна, и младши партньори от Българска академия на науките и 
„Хеликс Груп” ООД.  
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Рис.1. Експериментална акватория [1] 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Рис. 2. 3D изображение на три модулни групи на изкуствения хабитат [1] 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ЕКОЛОГИЧНИЯ ПРИНОС НА БЕЗОТПАДНОТО 
ПРОИЗВОДСТВО НА МОРСКИ И СУХОЗЕМНИ МЕКОТЕЛИ 

Даден производствен комплекс по переработка на морски и сухоземни мекотелище 
работи изцяло с безотпадна технология и ще произвежда екологически чисти продукти. Те 
имат висока хранителна ценност за човешкия организм. В процеса на производство на 
деликатесната продукция от миди, рапани и охлюви отпадъци които ще остават след готова 
деликатесна продукция (брaкуване черупки от мекотели, черен дроб от охлюви и рапани) ще 
се преработват в специални фуражни, калциеви и хранителни добавки за селскостопанство и 
домакински любимци. От бракувани черупки, ще се приготвя специално брашно с помощта 
на специално технологично оборудване; това брашно ще се използва в птицеферми, с цел да 
повиши калциевия баланс на кокошките. От черен дроб на охлюви и миди, основно ще бъдат 
направени специални консерви за домакински любимци, които ще имат висока хранителна 
ценност за животни и благоприятното влияние върху животинския организм. Тези консерви 
ще бъдат на конкурентни цени, с хубаво качество и хранителна ценност.  

С помощта на мидийните ферми, ще бъде укрепена крайбережната линия, ще се 
развива морското биоразнообразие и ще подобрява качеството на водата в крайбережната 
зона на дадена мидийна ферма.  
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Екологичния принос ще бъде от специализирана водолозна служба, която ще 
сезанимава с лов на рапани. Рапанитеса големите вредители на Черно Море. Те сапренесени 
от Японско Море през 60-те години. Рапаните живеят само в Черно и Японско Море и нямат 
естествени врагове в морето. През 2000-те години екологичната обстановка в Черно Море е 
застрошена от рапани, защото рапаните в голямо количество изяждат миди, различни 
мекотели и морски раци, които се явяват естествени филтратори на морето и «чистачи» на 
Черно Море. В някои черморски страни, държавата субсидира фирми, които се занмиават с 
лов на рапани, с цел да намали количеството на тези вредители.  

Екологически принос от производствения комлекс:  
 Нулеви разходи за утилизация; 
 Не се заемат площи за отпадъчни материалина сметища; 
 Нов модел за безотпадна преработка на суровина; 
 Борба с морски вредители, рапани; 
 Подобряване на екологичната обставнова в крайбережните води на Черно Море; 
 Укрепление на крайбережната линия. 

СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА КОНКУРЕНЦИЯТА В ОТРАСЪЛА 
Бъдещото предприятие е ориентирано към производството на деликатесна продукция 

от морски и сухоземни мекотели и различни медицински разработки за фармацевтични 
компании.  

Пазарът за мекотели в България е наситен с предлагане на живи миди от местни 
производители и не голямо количетсво от чуждестрани компании, с варено-замразено филе 
от миди и охлюви, и деликатесен продукт, като например „Охлюви по Бургундски”. Другите 
полуфабрикати и деликатесни продукти на българския пазар, могат да се срещнат в 
единични случаи.   

На Европейския и Българския пазари основни конкуренти на търговия на морски и 
сухоземни мекотели са:  
 Европейски (фрнески, италиански, испнски) компании; 
 Български компании. 

Конкуренция на национално ниво 
В страната има издадени разрешителни от Изпълнителната агенция по рибарство и 

аквакултури за 42 мидени ферми. Само 12 от тях обаче са в регистъра на Агенцията по 
безопасност на храните за продажба на живи миди за директна консумация. Осем от фермите 
са финансирани с европейски проекти на обща стойност 17 млн.лева по ОП „Рибарство и 
аквакултури”. Българските производители са получили средно досега между 2-3 млн. лева, 
от които 60% е европейското финансиране. Най-голямият производител на живи миди в 
България- това е мидийна ферма разположена близо до гр. Каварна, „ДЪЛБОКА БГ” ООД. 
Тя е с капацитет до 1400 тона годишно, но вмомента добивът е 400 тона и се разраства с 1-2 
тона всяка година. Общото производсвто на миди в България за 2014 година - 746 тона.  

Спцификата на българските производители на миди - това е че основния продукт за 
продажба- са живи миди или варено-замразено филе от миди. Другите видове продукти не се 
предлагат от производители.  

Около 80 охлювъдни ферми съществуват в България, които годишно произвеждат 
между 500 и 600 тона. Специфика на тези ферми е,че те заемат не голяма територия по 
расположение и развъждат не голямо количество живи охлюви. Годишният им добив е 
приблизително 50 тона живи охлюви. Около 100% от продукцията обаче се изнася във 
Франция или Италия. Основно се изнасят живи охлюви, в специални каси. Повечето 
охлювни ферми не издържат конкуренцията и фалират. Например, през 2010 година в 
България съществуха около 130 охлювни ферми, след кризата са оцелели само 80.  

Има едно преработващо предприятие на охлюви в Стара Загора „ЗАХАРА” ООД, 
което специализира преработка на живи охлюви в деликатесна продукция, така наречении 
„Охлюви по Бургундски” и предлага варено-замразено филе от охлюви. Това предприятие 
извършва продажба на различни селкостопански системи, и само от 2 години се занимава с 
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преработка на живи охлюви в полуфабрикати. Продукцията на това предприятие е с малък 
ассортимент и средно ниво на качетсво [2]. 

На национално ниво, европейски конкуренти в производство на морски и сухоземни 
мекотели има само в областта на производството на няколко деликатесни продукта от 
охлюви, основно „Охлюви по Бургундски”- това е няколко френски и италиански компании. 
В областта на предлагане на миди- това са испански компании, които предлагат или живи 
миди, или варено-замразено филе от миди. Други асортиментни групи на деликатесна 
продукция в България по принцип няма. Рядко може да се срещнат в единични случаи, 
приготвене ястия от охлюви и миди в специализирани ресторанти.  

Основните конкуренти в областта на производството в сферата на отглеждане на 
охлюви в изкуствени условия са посочени в табл. 1. 

Таблица 1 
Основни конкуренти 

Ферма за охлюви Нас.място Размер Порода 

„Веселите охлюви“ 
Гр.Видин 3 дка. HellixAspersa 

Maxima 

Хеликс  ООД 
 

с.Жинзифово/ 
Кърджали 

5 дка. HellixAspersa 
Maxima и Hellix 
Aspersa Muller 

Кисови-2010 ООД 
Гр.Пазарджик 15 дка. HellixAspersa 

Maxima 

Еко-телус 
С.Българево/ 
Каварна 

20 дка. HellixAspersa 
 Maxima 

Агро Корп ЕООД Гр.Търговище 7 дка. HellixLucorum 

Максима груп 1 
С.Лесидрен/  
Ловеч 

28 дка. HellixAspersa 
Maxima и Hellix 
Aspersa Muller 

ЕТ ЕСКАРГО- Петя Кировска 
с.Крушовица/  
Д.Дъбник 

4 дка. HellixAspersa 
Maxima 

ЕТ СТЕКС С.Кърнаре 5 дка. Hellixlucorum 
АГРОДИП-ЗАХАРА ООД Гр.Стара Загора 10 дка.  

Костов и Горанов АД 
Гр.Плевен 12 дка. HellixAspersa 

Maxima 
 

Конкуренция на европейско ниво 
Основните конкуренти на пазара за мекотели в Европа- това са френски, италиански, 

гръцки и испански компании. Тези компании имат голям опит в производството на морски и 
сухоземни мекотели, и най-главно, населението в Европа има култура за хранене с тези 
мекотели и потребява продукция от тези мекотели всекидевно. Основно тяхната продукция 
има срок за съхранение до 3 години, следователно при тях се използват различни 
консерванти, и това не се явява в пълна степен деликатесна продукция.Това дава шанс на 
нашата предприемаческа идея и възможност за сметка на качетсвото и работа без 
консерванти, да се работи направо с реномирани ресторанти и ВИП клиенти, под марка 
„деликатесна” продукция.  

Силни и слаби страни срещу конкуренти. 
Силни страни: 

 не се прилагат консерванти; 
 готовност да работим за големи корпорации, на първично ниво (подготовка на чисти 

черупки от миди, рапани и охлюви; подготовка на варено-замерзено филе от рапани, 
миди и охлюви);  

 голямато количество разработки в областта на хранителните добавки за 
птицеводството;  

 технологични разработки свързани със слюз от охлюви;  
 специални ястия за бремени жени; 
 технологични разработки за приемане отпадъци отпроизводството за животни като 

консерви за котки и кучета; 
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 бърза технологична готовност да работим по поръчка за клиента (специални 
деликатесни блюда за ресторанти). 
Слаби страни:  

 няма голям оборотен капитал заработа с големи европейски търговски мрежи; 
 малкото време за присъствия на мекотелния пазар; 
 недостиг на специалисти технолзи за разработване на нови видове продукция; 
 няма възможност да заговтвеме суровина за оигуряване на цялогодишни доставки за 

горлеми клиенти (заготовки охлюви провеждат през пролет и есен; миди и рапани 
през лято) 

 недостиг на технологични помещения за обработка на черупки. 
СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ И ПОСРЕДНИЦИТЕ 
В производството на морски и сухоземни мекотели, основни посредници на свързани 

бизнеспроцеси са:  
 мидийни ферми; 
 кооперации по събиране на охлюви; 
 специализирани водолазни предприятия за събиране на рапани; 
 автотранспортни предприятия, рефрежератори; 
 търговски борси на едро; 

Мидийни ферми- те са основни доставчици (вносители) на първоначална суровина за 
преработка на миди, тъй като в първоначалните две-три години на съществуване на 
производството мидите на собствена построена плантация, трябва да достигнат опеределена 
възраст. Важно есуровината да бъде доставена от мидийни ферми, защото на мидийните 
ферми, самите миди преминават подготовителна обработка- след изтелгене от мидийните 
колектори, трябва да преминат задължително сортировка, малките екземпляри да се връщат 
обратно в морето, а мидите с необходимия размер да преминават на следващия етап - 
промивка в проточна вода, с цел да измие от самите мидии пясък и различни морски 
замърсители. След това черупките трябва да бъдат частично изчистени от водарасли и 
полипи. След извършене на подготовителна обработка да бъдат сортировани и доставени в 
производствения цех.  

Кооперация по събиране на охлюви- те са основни доставчици (вносители) на 
първоначалната суровина за преработка на охлюви, в първоначалните две три години на 
съществуване на производството. Тези кооперации събират охлюви в специални каси с 
капачки, в такива каси се събират по 5 килограма живи охлюви. Охлювите трябва да имат 
минимален размер 24-26 милиметра, или като диаметър монета с номинал 1 лев. В пунктове 
по приемане на живи охлюви има специално сито, чрез което минават всичките събрани 
охлюви, малките екземпляри падат на долу. След сортиране на охлювите, малките 
екземпляри се връщатат в природна среда, а екземплярите с необходимия размерсе събират в 
каси по 5 килограма и се преместват в хладилни камери с температура +20; +40 С. При тази 
температура охлювите падат „в жив сън”, охлюви в таково състояние могат да се съхраняват 
в хладилни камери до 3 месеца, и най-главно, че охлювите няма да губят своето тегло. След 
събиране на достатъчно количетсво, камион-рефрежератор ги доставя в производствен цех.  

Специализирани водолазни предприятия за събиране на рапани- те са основни 
доставчици на първоначална суровина за преработка на рапани. Най-важна тяхна особеност 
е, че след изтегляне на рапаните от водната среда и доставката им в производствения цех, те 
трябва да се преработват в период на една работна смяна, защото след този периодрапанът 
издава специфично вещество и месото придобива специфичен вкус. След първоначална 
обработка на рапана (варене и изтегляне от чорупка) самото месо трябва да премине още 
една специална процедура по измиване на месото от черния слюз.  

Автотранспортни предприятия, рефрежератори- те извършват доставка на 
първоначалната суровена в производствения цех и доставка наготовата деликатесна 
продукция в търговските мрежи, търговски борси на едро, ресторанти и т.н. Най-главнато 
изискване към автотранспортните предприятия- това е спазване на температурен режим.При 
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доставка на живата суровина в производствен цех задължително се спазва температура от 
00до +20 С, при неспазване на тази температура се увеличава рискът от погиване на живи 
миди, рапани и охлюви. При доставка на готова деликатесна продукция температурния 
режим трябва да бъде не по-малко от -180С, защото при тази температура деликатесната 
продукция не се подлага на вторично замързяване и при не спазване на температурен режим 
подлежи на утилизация.  

Търговски борси на едро- те се занимават сдоставка на продукция към малки 
магазини, ресторани и т.н. с търговски кредит до 30 календарни дни. При неспазване не 
температурен режим при доставка от страна на търговски борси, производителят не 
компенсира загуби, и не приема непригодната продукция за утилизация. 

СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ПРОФИЛА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 
Нашите основни потребители са: 
 ВИП клиенти;  
 хотелни комплекси с ниво 5 звезди; 
 гръцките компании; 
ВИП клиенти- големите търговски мрежи на национално и европейско ниво. Отдаване 

продукция за реализация (търговски кредит) на период до 30 календарни дни. Ресторанти- 
предоставане напродукция по фактура: стока- пари, защото ресторантите работят с налични 
средства (кеш). 

Хотелски комплекси с ниво 5 звезди- отдаване на продукция за реализация под 
формата на търговски кредит) на период до 30 календарни дни. Провеждане на пиар 
компании, дегустации, презентации на територията на хотелски комплекси. Съвет с шеф-
готвачи. Произвеждане на специализирана продукция, по специални рецепти- „Охлюви по 
Лемузенски” „Охлюви по Гарондски”, шишчета от миди и рапани, специални консерви от 
дроб от охлюви. За специални ВИП клиенти, предоставяне на хайвер на охлюви, който е 
известен със своите полезни свойства зачовешкият организъм и с по-висока цена, отколкото 
черния хайвер произведен от риби. 

Гръцките компании- произвежданитеот тези компании полуфабрикати от морски и 
сухоземни мекотели са: филе на рапани, миди, охлюви; готов сос от краве масло и 
допълнителни ингридиенти (този сос е едно от най-важните съставляващи в деликатесната 
продукция); готови за фаршировка черупки от мидии, рапани и охлюви, които са преминали 
специализирана обработка (измиване, сушене, и опаковане във вакуумни политиленови 
торби по 100 броя). Тези полуфабрикати ще бъдат предоставени на гръцкият партньор, при 
който един от най-големите заводи по преработка на охлюви се намира в град Едаса, 
(вблизост до Македония), който има производствени мощности, които позволяват да се 
преработват 5 000 тона живи охлюви годишно.  

СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА РАЗМЕРА НА ПАЗАРА И ПАЗАРНАТА 
КОНЮНКТУРА 

Пазарът- това е система от икономически отношения, които се създават в процесс на 
производството, обращението и распределението на стоки. ВЕвропа годишно се произвеждат 
800 000 тона мекотели. Всяка година, този обем нараства с положителна динамика. 
Финансовият оборот е равен на  1 100 000 000. Пазарът на мекотели създава 37 000 работни 
места годишно. Произведените мекотели в Европа съставляват 50% от Европейския пазар по 
телгово съотношение от общата потребяема продукция и около 30% от обща парична 
стойност на пазара. Основни видове мекотели които се произвеждат от европейските 
производители са:  
 миди („Mytilus”) 
 стриди („Crassostrea”, „Ostrea”)  
 мекотели („Ruditapes SPP”).  
 охлюви (семейство „HELICIDAE”) 

В България пазарът за мекотелипредставлява 286 896 кг (за 2014г.), с финансов оборот 
1 232 000 лева [2]. 



 111

Италиански пазар. 
Италианското стопанство на мекотели е специализирано на два вида морски мекотела 

„Manila” мекотел „Ruditapes Philippinarum” и середеземноморски миди  Mytilus коловратки. 
Производството на други морски мекотели, като Тихоокеански стриди „Crassostrea” и 
мекотел „Ruditapes Decussatus” съставлява малко процентно съотношение от световната 
реколта от биомасса и икономическа печалба, коята е равна на 1%. След Китай, Италия е 
вторият по големина производител на мекотел „Manila”, с официални данни 35 700 тона за 
2014 година. Повече от 95% от произведената продукция се отнася към Северо-Исток на 
Италия (Венециански лагуни, Градо-лагуни Марано. Мекотел „Manila” бързо стана 
популярен за производство при фермерски условия и е икономически важен в брутната 
добавена стойност. Най-голямото произведено количество на този мекотле било през 1999 
година и равно на 64 000 тона. Около 70% от италианското производство е ориентираноза 
вътрешен пазар за вътрешно потребление, а другата част за износ.  

Италия заема трето място в света по производство на миди (след Китай и Испания) с 
национално производство от67 133 тона и глобална печелба на националното производство 
64260 тона и глобален доход от 41 000 000 евро през 2014 година.  

Френски пазар. 
В Франция преобладават няколко вида морски мекотели за проивзодство, като 

основно доминира производството на стриди. През 2014 година във Франция са произведени 
194,000 тона морски мекотели. Процентното съотношение: 39% миди („Mytilus” 76 000 
тонн); 59% стриди „Crassostrea” (113 000 тона) и 2% разни морски мекотели (3800 тона, като 
„Cerastoderma Edule”, мекотел „Ruditapes Philippinarum” и „Р.Decussatus”). Това е годишен 
паричен оборот от 360 000 000 евро, който осигурява 9300 работни места. Производството на 
стриди се специализира в следващите три основни области Бретань (30%), Пуату-Шаранта 
(24%) и Нормандия-Мер-дю-Нор (19,5%), а на такива области, като Платит-де-Луар, 
Аркашон-Аквитании и Mediterranee от 8,5 до 9,5%. Основно стриди се отглеждат или на 
дълбочина 10-15 метра или места, където има често отливи и приливи. Израстването на 
стридите от 2 до 4 години (в зависимост от региона, процентно съотношение на планктон в 
морето и т.н.).  

Мидите се развъждат в канал на Атлантически океан и средеземноморско 
крайбережие; в такива райони като север на северна Бретания (Санкт-Брие Bay) и хибриди 
които се намират в Южна Бретани, Аркашон Bay, Нормандиия, и Пуату-Шаранта.  

Френският пазар на охлюви се развива динамично. Потреблението превивашава 
предлаганетос 15%-20%. Освен местни ферми на охлюви, на френския пазар в голямо 
количество има импортирана продукция от други Европейски държави като Сърбия, 
Украйна, Турция, Молдова.   

Процентно съотношение за произведени морски мекотели териториално:  
Два европейски пазара имат свободна ниша, т.е. на италианския и фрнески пазари има 

дефицит, както на живи охлюви, така и на продукция от охлюви. Дефицитът на този пазар е 
около 15%-20% от общата потребяема продукция.  

Бостънска матрица 
Матрицата на Бостънската консултантска група (БКГ) е създадена на базата на два 

критерия: годишен темп на растеж на пазара, на който действа фирмата, и който показва 
нейната привлекателност; относителен дял на фирмата спрямо най-големият й конкурент на 
пазара и показва нейната конкурентоспособност. Като използва тази матрица, фирмата може 
да определи кои са водещите й производства спрямо конкурентите и каква е динамиката на 
нейните пазари (развитие, стабилизация, свиване). В матрицата на БКГ се идентифицират 4 
групи продуктови пазари- „звезди“, „крави“, „трудни деца” („въпроси“), „кучета“, по 
отношение на които се формират алтернативни маркетингови стратегии: 

 стратегия на утвърждаване; 
 стратегия на поддържане; 
 стратегия „жътва”. 
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В основата на матрицата лежи предположението, че колкото по-голям е делът на 
фирмата на съответния пазар, толкова по-ниски ще са производствените разходи в резултат 
на икономиите от мащаба, производствената специализация и други. 

Продукт „въпроси”се характеризира с висок темп на нарастване на пазара и нисък 
относителен пазарен дял. Стоките „въпроси” попадат в първия квадрант на матрицата. 
Високият темп на нарастване на пазара за стоките е възможност, но ниският относителен 
пазарен дял е заплаха. В този квадрант могат да бъдат нови стоки, които са все още в процес 
на заемане на пазарни позиции. Обикновено те се нуждаят от значителни парични средства и 
маркетингова подкрепа за изграждане на пазарен дял. Ако това не са нови продукти, е 
необходимо да се работи за запазване и увеличаване на пазарния дял.  

Продукт „звезда” се характеризира с висок темп на нарастване на пазара и висок 
относителен пазарен дял. Продуктите от този квадрант са лидери на нарастващ пазар. 
Поради това, тези продукти генерират голям паричен поток. Обикновено това са рентабилни 
продукти. Освен това те създават относителен имидж на организацията. „Звездите” се 
нуждаят и от значителни средства за подържане на пазарното лидерство. Поради високите си 
темпове на нарастване, пазарът е привлекателен. В този смисъл организацията е в позицията 
на постоянни отблъсквания на конкурентни атаки на други организации. След насищане на 
пазара „звездите” преминават в следващата позиция „дойни крави”. В бъдещо производство 
към продукт „звезда” ще отнасят: на български пазар- това е живи миди и деликатесна 
продукция произведена от миди. На еврпоейски пазар- това е живи охлюви и деликатесна 
продукция произведена от охлюви.  

Продукт „дойни крави” (нисък темп на нарастване на пазара и висок относителен 
пазарен дял). Поради лидерските си позиции на пазара тези продукти генерират големи 
печалби. Те се предлагат предимно на постоянната клиентура. Конкуренцията не е 
интензивна. Продуктите са високо рентабилни поради възможността на организацията да 
постигне големи икономии от мащаба и по-високите маржове на печалбата. В бъдещо 
производство към продукт „дойни крави” се отнася- хайвер от охлюви, лечебни разработки 
от слюз на охлюви за фармацептични компании.  

Продукт „куче” (нисък темп на нарастване на пазара и нисък относителен пазарен 
дял). Най-характерното за тези продукти е, че те генерират загуби или нищожна печалба. Те 
не гарантират успех но могат да бъдат „изцедени” чрез подходящ мениджмънт и разумни по 
обем инвестиции. Основния въпрос тук е дали продуктите да бъдат запазени за известен 
период от време или да се изтеглят от пазара. Продуктът „куче” се запазва, ако 
мениджмънтът предвижда,че в най-скоро време ще настъпят благоприятни промени в пазара. 
Продукта може да се репозицинира в нов сегмент, където потребителите гооценяват високо, 
или в нови в географски смисъл пазари. 

АНАЛИЗ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ 
Понятието „заинтересовани страни” е прието и одобрено от ISO (International 

Organization for Standartization), със следното значение- това е лице или групи от лица, 
коитоса заинтересовани отразработването или успешна реализация на проекта,  

Заинтересована старна е всеки човек или всяка група от хора, които могат да повлияят 
на успеха или провала на проекта, до или по време на реализация на самия проект, а също 
така и след неговото завършване. Заинтересованите страни се подразделят на външни и 
вътрешни, включват се и такива, които ще участват в проекта с финансово, материално, 
интиликтуално и с друго вложение.  

Управляване на заинтересованите страни- това е свързващ фактор, който не допуска 
провала на проекта. Неефективното управляване на участниците в проекта се явява 
основната причина, поради която проектът може да бъде не реализиран или провален на 
части [3]. 

Във началато на проекта трудно е да бъдат анализирани всичките възможни рискове, 
но е възможно да определим какви хора могат да имат решаващо значение и ключови позици 
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за успешна реализация на проекта.Към заинтересованите страни в нашия проект можем да 
определим следващи групи от юридически и физически лица [4]: 
 акционери и инвестори; 
 кредитори: банки и други кредитни организации; 
 партньори и доставчики; 
 купувачи и клиенти; 
 менеджери и висшето ръководсво на компания; 
 профессиональни съюзи; 
 конкуренти; 
 държавни и данъчни институции; 
 профессионални ассоциации; 
 медии; 
 неправителственни организации; 
 общественни екологически,религиозни, и други организации; 
 местни съобщества и др. 

За анализиране и управление на заинтересовани страни е разработена табл. 2 за 
управление на заинтересованите страни. 

Таблица 2 
Управление на заинтересованите страни 

Заинтересова
на страна 

Интереси на заинтересованите 
страни 

Оценка на въздействието 

Потенциални 
възможности за 
понататъщно 
двустранно 
развитие 

Служители 

Интересуват се от стабилното 
развитие на дружество. Как 
следствие предоставане на 
дълготрайни трудови договори и 
други 
преференции; 

Пряка връзка между работния 
персонал и ръководство на 
фирмата; 
Двустранна заинтересованост на 
съвместно развитие и 
увеличаване на производствени 
мощности 

Срещи с работния 
персонал на 
произвозводсво и 
холдинга; 
Провеждане на специални 
курсове за повишаване на 
квалификация 

Местни 
жители на 
селища 

 

- да имат постоянни работни места; 
- да имат възможнос, да закупуват 
произведена продукция по 
минимална стойсност; 

Досто силно въздействие, с 
взаимосвързан интересе 

Откриване на 
допълнителни 
работни места; 
Повишаване на работна 
квалификация; 

Местни и 
съседни 
общини 

Развитие на инфраструктура; 
Предоставене напостоянна и 
сезонна работа на местни жители; 
Участие в съвместни екологични и 
икономически проекти; 
 

Пряка връзка с менеджирско 
ръководство на 
холдинга; 
Създаване на 
консорциум, с цел за участие в 
научни, екологични и 
икономически проекти 

Частично участие в  
разработка на съвместни 
проекти в област на 
околна среда 

Научни 
партньри 

Работа по съвместни проекти; 
Разработка на съвместни научни 
разработки; 
Модернизация на съществуващи 
технологии; 
 

Пряко участие 
в разработката на 
съвместни научни разработки; 
Внедряване 
на инновации; 

Разработване на 
технологии, 
инновации и внедряване 
на теоритични 
разработки 
в практика; 

Правителство 
и други 
държавни 
институции 

 

Плащане на данъци; 
Добра практика за спазване на 
околна среда; 
Осигуряване на заетост на местни 
жители; 

Пряко въздействие Участие в 
съвместни проекти; 
 

Фармацевтичн
и и 

медицински 
компании 

Закупуване на първоначална 
суровина; 

Пряко въздействие Съвместна 
разработка на суспензии и 
Биологически Активни 
Добавки; 
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Големите 
европейски 
търговски 
компании 

Закупуване на деликатесна 
продукция, под Търговска Марка 

Пряко въздействие Расширяване на 
технологична линия; 
Расширяване на 
ассортимента; 
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РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКАТА ИДЕЯ В БЪЛГАРИЯ 
 

The following report does a retrospective analysis of the development of the entrepreneurial idea in Bulgaria 
in the postwar period. An overview of the government policy and regulation of the entrepreneurship in our most recent 
history after 1989, it has been made, as well as characterization of the entrepreneurial forms of the business and are 
analyzed the essential characteristics of the entrepreneurial forms. An attempt is made for systematization of the main 
differences betwen the domestic entrepreneurship and the traditional. 
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Ретроспективните изследвания показват, че предприемаческата идея в българската 
стопанска история води началото си от края на XVIII и началото на XIXв.[1]. През 1839г. 
турският султан Абдул Меджид издава „Указ за равенство пред закона на всички живеещи в 
империята народности“, с който се създава правната рамка за развитие на стопанската 
предприемчивост и на българското население в Оманската империя. В трудните условия на 
търсене на национална идентичност, предприемчиви българи създават материалните 
предпоставки както за собственото си развитие, така и за стопански напредък и национално 
просвещение по българските земи. Превръщането на основните турски военни крепости на 
българска територия в градски центрове, смяната на данъчната система в империята от 
арабската система на откупуване с английската данъчна система, създаването на национална 
програма за българско Възраждане в края на XVIIIв.и началото на XIXв. създали 
благоприятни условия за предприемчиви българи. Счита се, че първата форма на 
предприемаческа дейност в България са държавните поръчки за армията, които дали силен 
тласък на българското занаятчийство [2]. 

Бързото развитие на разделението и специализацията на труда в занаятчийските 
гилдии довело до създаването на първите български фабрики. През 1876г. в България са 
регистрирани 20 фабрики в областта на тъкачеството, копринарството, мелничарството, 
тютюнопреработката, спиртоварството и други отрасли на преработващата промишленост. 
Нарастването на фабричното производство и увеличаването на потока на чужди стоки на 
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българските пазари довели до появата и развитието на търговското предприемачество по 
българските земи. То се развивало в три основни форми: 1)ежегодно организирани панаири в 
големи градски центрове; 2)индивидуални пътуващи търговци и 3)търговци, организирани 
около една търговска къща, които търгуват с нейни стоки за нейна или за своя сметка. 

Анализът на стопанското развитие на България в предвоенния период дава 
възможност да се откроят следните по-важни особености на ранните форми на българско 
предприемачество [8, стр.40]: 
 налице е пълна зависимост на фабричните мощности от държавните поръчки;  
 липсва лична икономическа и политическа свобода, което обуславя въздържането от 

дългосрочни инвестиции и определя поведението за избягването на предприемаческия 
риск;  

 липсва централно организирана система за обучение и квалификация на работниците, 
както и единна система от норми и контрол върху качеството на продукцията;  

 техническото равнище на българското производство е ниско, някои фабрики са 
оборудвани със стари машини от Франция, Германия и Австрия и са създадени за 
дадена поръчка за период от 2-3г., след което се изоставят от своите собственици, 
предмно чужденци 

 за целите на турската армия се развива предимо индустриалното предприемачество, а 
търговските предприемачи стават лесна плячка.  
Високата несигурност на българската икономическа и политическа среда мотивирали 

по-едрите български търговци към износ на финансовите ресурси и операциите си извън 
България. 

РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В БЪЛГАРИЯ В СЛЕДВОЕННИЯ 
ПЕРИОД 

Въвличането на България в поредицата от войни и последвалите национални 
катастрофи за българската държава имат тежки последици за българската индустрия. 
Противно на очакванията, освобождаването на България от турско робство не води до бързо 
развитие на националното стопанство. Основните причини са комплексни и могат да се 
анализират в няколко направления: създадените индустриални предприятия, с изключение на 
фабриката на Добри Желязков в Сливен са разрушени, голяма част от българските търговци и 
техните търговски заведения са физически унищожени, в страната липсва банкова система, 
натрупаният български капитал, изнесен от съображения за сигурност не се завръща в 
България. След разделянето на българските територии на две части, Южна България остава 
под турски протекторат, което разделя националния пазар и препятства изграждането на 
единно национално стопанство. Независимо от тежките условия в периода след Берлинския 
договор, предприемаческата активност на български и чужди граждани нараства, в резултат 
на което към 1887г. в България са създадени 23 тютюневи фабрики, 36 водни и парни 
мелници, 10 бирени фабрики, 5 спиртоварни, 5 текстилни, 8 кожарски, 1 бояджийска и 1 
циментова фабрики с около 4 700 промишлени работници [2, стр.40]. 

Новият етап в развитието на българското предприемачество се свързва с примането на 
първия „Закон за насърчаване на местната индустрия” (1894г.) с който се въвеждат 
специални насърчителни мерки за едрия банков и промишлен капитал. След влизането на 
закона в сила през 1895г. се осигурява възможност за навлизане на чуждия банков капитал и 
създаване на първите в България големи банки с национален, чужд и смесен капитал. 
Високата конкуренция в банковия сектор довела до понижаване на кредитните лихви и 
повишаване на достъпността на нисколихвен кредитен ресурс.  

През първите години на XXв. се наблюдава засилен процес на разпадане на старите 
български занаяти и итнетзивни трудови миграции към по-големите градски центрове. В 
този период завършва домашно-занаятчийския етап на българското предприемачество и се 
оформя индустриалния профил на националното стопанство. Българската индустрия навлиза 
в нов период на интензивно натрупване на капитали при повишена норма на печалбата.  
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Възстановяването на българското индустриално производство след войните (1912-
1918гг.) е съпътствано от противоречиви тенденции на краткосрочен подем и задълбочаване 
на основните икономически диспропорции. Запазването на териториалната цялост след 
Втората световна война е най-важното условие за стопанския подем. Икономическата 
политика на новата българска държава от ясно изразен либерален тип се трансформира в 
държавна намеса и подкрепа на стопанското развитие с активни насърчителни мерки. 
Например, общата сума на получените от насърчените предприятия средства през 1929г. са в 
размер, който се равнява на 1/8 от държавния бюджет [2, стр.42]. Приемането на Указа за 
осем часовия работен ден (1921г.) поставя на нова основа взаимоотношенията между труда и 
капитала, но прогресиращото олевяване на обществото под влиянието на марксистката 
идеология и обострянето на класовата борба, дестабилизира това взаимодействие, особено в 
годините след Голямата депресия (1929-1933гг.). Национализацията на българската 
индустрия и банкова система, извършена на 23 декември 1947г. слага край на 
предприемачеството в условията на централизирано планово стопанство. В условията на 
новата стопанска система правото на инициатива и решение за самостоятелна стопанска 
дейност принадлежи единствено и безпрекословно на държавата.  

Качествено нов етап на възраждане и развитие за българското предприемачество 
настъпва след 10 ноември 1989г., когато и в нашата страна е установено нов тип гражданско 
общество. Изграждането на новото пазарно стопанство се основава върху плурализма на 
собствеността и свободната стопанска инициатива на гражданите. Приемането на новия 
Търговски закон (1991г.), Закона за кооперациите (1999г.), Закона за задълженията и 
договорите създава новата правна рамка на предприемачеството в България. Икономическата 
свобода и „равното право”, което българските граждани получават, бързо се материализират 
в нарастващия брой малки и средни предприятия (МСП). В края на 1996г. техният брой е 
563 288. Голяма част от тях са регисрирани в условията на Указ №56 от март 1989г., което 
налага преразглеждане на техния правен статаут съобразно условията на новия Търговски 
закон. През 1997г. е извършена пререгистрация на всички фирми в България, с което: 1)броят 
на всички реситрирани фирми се „филтрира” и се свежда до действително активните- 
335 915 (1997г.); 2)отбелязва края на един етап от българското предприемачество, който 
екпертите наричат „оптимистичен” [9, стр.47]. Подобряването на общата макроикономическа 
среда в страната, обаче, не води до подобряване на състоянието на МСП и след 
икономическата криза 1997г. техния брой намалява до около 200 000 и се задържа на това 
равнище до 2012г. 

ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА И РЕГУЛИРАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В 
БЪЛГАРИЯ 

Създаването и развитието на новата държавна политика в областта на 
предприемачеството в нашата страна започва с въвеждането на новия Търговски закон, приет 
от Великото народно събрание на 16 май 1991г. Той пренася добрите практики, изградени от 
Първия в България Търговски закон (1887г.). Чрез него българското търговско 
законодателство се хармонизира с Европейското и се утвърждават принципите за 
регистрация на индивидуалните и колективни предприемачески форми, принципите за 
формиране на първоначалния капитал на регистрираните търговски форми и тяхното 
управление. През март 1992г. е приет Закон за дейността на чуждестранните лица и 
защитата на чуждестранните инвестиции, койтодефинира основните форми 
(инструменти) на чуждите инвестиции в България- акции на търговски копании, права на 
собственост върху предприятия, съкровищни бонове и други ценни книжа, както и кредитни 
инструвенти със срок над 5 години. С този закон се въвежда особената закрила на чуждата и 
смесена собственост на нерезиденти в България и се гарантиранеприкосновеността на 
тяхната стопанска дейност в страната. 

Насърчителната политика на държавата за малките и средни предприятия е 
актуализирана и на 7 юни 1991г. е прието ПМС №108 „За създаване на условия за развитие 
на малките предприятия. С него се създава специален фонд „Малки предприятия” към 
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Министерството на индустрията, търговията и услугите. Средствата по фонда се формират 
от държавния бюджет и с прякото участие на едрия бизнес в лицето на новоизградената 
асоциация- БИСА (сега БСК). Същата година е приет и нов Закон за счетоводството (1 
януари 1991г.), с койта се въвеждат изискванията на „Директива IV” на ЕК и се определя 
ролята на Международните счетоводни стандарти, експерт-счетоводителите и формите на 
счетоводната отчетност. Законът въвежда задължителни норми за МСП с персонал над 10 
души и сума на активите над 50 средни работни заплати да следват сроковете и 
задължителните форми на счетоводната отчестност, регламентирана за нашата страна. 
Въвежда се и единна методология за оценка на активите, инвентаризация на имуществото и 
реда за заверяване на годишните финансови отчети.  

През 1992г. с ПМС №110/108 в нашата страна започва данъчна реформа, която цели 
хармонизиране на българското данъчно законодателство с европейските норми и 
изискванията на общностната политика в областта на малкия и среден бизнес.Определят се и 
данъчните преференции за МСП и гражданите. Тази политика, основана на един от 
основните принципи на ЕС- „Мисли за малкия” („Think small first”) е в основата на пакета от 
данъчни закони: Данък върху общия доход, Закон за данъка върху оборота, заменен по-късно 
със Закон за данъка върху добавената стойност, Закон заданъка върху печалбата и Закон за 
кооперациите. Експерти оценяват тази данъчна рамка като несправедлива за предприемачите 
от МСП, защото предполага облагане на един и същ вид дейност с различни по вид данъци. 
[9, стр.49]. 

Качествено нов етап в развитието на предприемачеството в нашата страна бележи 
приемането на Закон за малките и средни предприятия (септември 1999г.). С него се цели 
хармонизиране на националната политика в областта на предприемачеството с тази на ЕС. 
Законът поставя началото на новата правна рамка на насърчителната политика на държавата. 
С цел по-добра координация на държавната политика в областта на малкия и среден бизнес 
се създава Агенция за МСП (1999г.). Нейната дейност стартира с приемането на „Правилник 
за приложението на Закона за малките и средни предприятия” (2000г.). С него се определя 
броя и статута на областните бюра на Агенцията за МСП, тяхното управление, реда за 
регистрация на МСП в регионалните структури. Приетите в закона насърчителни мерки 
могат да се групират в няколко направления:  
 намаляване на административно-бюрократичните бариери при регистрацията и 

административното обслужване на МСП;  
 подобряване на данъчното облагане на МСП;  
 подобряване на достъпа на МСП до пазари и ресурси, включително осигурени от 

донорски фондове на ЕС;  
 създаване на нова предприемаческа култура. 

Тази политика намира своето последователно развитие в Национална стратегия за 
насърчаване на развитието на МСП (2002-2006гг.), приета през 2001г. Стратегията определя 
и основните направления на националната политика:  
 опростяване на административната среда за МСП;  
 подобряване на финансовата среда за МСП;  
 подгрепа на иновациите;  
 европейска ориентация и интернационализация на българските МСП; 
 подобряване на достъпа на МСП до информация и ресурси;  
 осигуряване на условия за развитие на сектора в регионален аспект;  
 интензивна работа за подобряване на предприемаческата култура и повишаване на 

инициативността на българските предприемачи. 
След приемане на България в ЕС (2007г.) е приета нова Национална стратегия за 

насърчаване на МСП (2007-2013гг.). В процеса на присъединяване е извършено 
хармонизиране на българското законодателство с европейското и възприемане на актуално 
определение за МСП.  
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ДЕФИНИЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИТЕ ФОРМИ НА 
БИЗНЕСА 

Дефинирането и класифицирането на предприемаческите форми на бизнеса е 
затруднено от факта, че в международен план няма еднозначно приета дефиниция за 
предприемаческо предприятие. Както в световен мащаб, така и в границите на ЕС 
доминиращо значение в структурата на регистрираните предприятия имат МСП, които са 
над 99% от всички регистрирани предприемачески предприятия. Структурата на 
предприятията в България е сходна с тази на ЕС. По данни на НСИ, в края на 2014г. 
предприятията от нефинансовия сектор са били 362 143, като най-голям относителен дял 
имат микропредприятията- 92,2%; малките- 6,5%, средните- 1,1% и големите- само 0,1%. 
Следователно, МСП са основна форма на предприемачеството не само в европейската и 
национална икономика, което налага те да бъдат самостоятелно анализирани и изследвани. 
Дълбоките социално-икономически промени и трансформацията на собствеността в страните 
от Централна и Източна Европа в края на 90-те години на XXв.и началото на XXIв., определят 
новата качествена преоценка на значимостта и ролята на малкия и средния бизнес за 
осигуряване на стабилността на глобалната икономическа система. МСП са основен 
източник на трудова заетост и икономическа динамика, съдействат за утвърждаването на 
равното право на различните форми на собствеността и плуралистичната структура на 
националното стопанство. МСП формират благоприятна конкурентна среда и оптимална 
конкурентна структура на националния и Единния Европейски пазар. 

В края на 80-те и началото на 90-те години на XX в. теоретичните концепции за МСП 
претърпяха значителна еволюция, което предопредели необходимостта от приемане на 
единна стандартна дефиниция за МСП. Въпреки активният теоретичен дебат, на проведеният 
през 1988г. в Мадрид Световен конгрес по проблемите на МСП, не беше постигнато 
съгласие по предложената дефиниция. Конгресът прие, че според своя размер 
предприемаческите предприятия се делят на малки, средни и големи, но не постигна 
съгласие за критериите на това делене. В основата на тази класификация стои система от 
количествени и качествени признаци, най-важни между които са: 1)броят на заетите, 
2)размерът на активите и 3)размерът на оборота. Конгресът препоръча на националните 
правителства да приемат следните ориентировъчни критерии: за малки да се считат 
независими производствени единици с нает персонал до 50 човека; за средни- до 200 човека 
и големи над 200 човека. В това делене не са отчетени вторият и третият критерий. 

Независимо от препоръчаните единни критерии в периода до 1996г. в Европейската 
общност съществуваха големи национални различия при класифицирането и 
законодателното регламентиране на размера на предприятията. Така например, в развитите 
европейски страни (Германия, Италия, Испания и др.) се прилагаха следните групировки: за 
малки се считаха предприятия с нает персонал до 49 души; за средни- от 50 до 499 души и 
големи- над 500 души. В скандинавските страни в същия период границите са установени 
значително по-ниски: за малки се считат предприятия до 49 души нает персонал; за средни- 
до 100 човека и големи- над 100 човека.В свое предложение от 03.04.1996г. ЕК предлага 
първата за общността единна дефиниция за МСП: „предприятия със зает персонал от 1 до 
249 души; годишен оборот, ненадвишаващ 40 млн.евро и/или сума на активите според 
баланса до 27 млн. евро“. Тази дефиниция е валидна до 01.01.2005г., когато влиза в сила 
нова, актуализирана, според която МСП„включват до 250 души зает персонал и годишен 
оборот, който не превишава50 млн евро и/или активи, които не превишават 43 млн.евро“ 
[OJL 124/20.05.2003]. В рамките на МСП се обособяват отделни категории на „малки“ и 
„микро“ предприятия. Малки предприятия са тези със зает персонал не по-малко от 50 души 
и годишен оборот и/или активи, които не превишават 10 млн.евро. Микропредприятията са с 
персонал до 10 души и годишен оборот и/или активи, които не превишават 2 млн.евро. 
Предложението на ЕК е насочено към Европейската централна банка и Европейската 
инвестиционна банка, с цел да се осигури преференциална кредитна политика за 
стимулиране на МСП. 
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В периода до приемането на България в ЕС, у нас действаше дефиницията от 
24.08.2004г. С корекция на Закона за малките и средни предприятия от 24.07.2006г. в 
съответствие с препоръките на ЕК у нас е приета дефиниция, според която „категорията 
малки и средни предприятия включва предприятията, които имат средносписъчен брой на 
персонала, по-малък от 250 души и годишен оборот, който не превишава 97,5 млн.лв. и/или 
стойност на активите, която не превишава 84 млн.лв.“ [9]. При тази актуализация на 
закона са направени съществени допълнения и уточнения, свързани с дефинирането и 
обособяването на двете подгрупи: малки и микропредприятия: 

- Малки предприятияса тези, които имат средносписъчен състав на персонала по-
малък от 50 души и годишен оборот, който не назвишава 19,5 млн.лв и/или 
стойност на активите, която не надвишава 19,5 млн.лв.; 

- Микропредприятия са тези, които имат средносписъчен брой на персонала по-
малък от 10 души и имат годишен оборот, който не превишава 3,9 млн.лв. и/или 
стойност на активите, която не превишава 3,9 млн.лв. 

В Таблица 1 е систематизирана сравнителната характеристика на дефинициите за 
МСП в Българиясъгласно изменеията в Закона за малките и средни предприятия н сила от 
24.07.2006г. и 24.08.2004г. 

Таблица 1 
Развитие на дефиницията за МСП в България 

(настоящо, в сила от 24.07.2006г. и предходно от 24.08.2004г.) 
Категория 

МСП 
Брой персонал Годишен оборот 

Обща стойност на активите (преди: 
само ДМА) 

По-малко от 250 
души 

Да не превишава 97 
млн. лева 

(50 млн евро) 

Да не превишава 84 млн. евро 
(43 млн. евро) 

 
Средно 

предприятие 

Без изменения Преди: 15 млн. лева Преди: 8 млн лева 

По-малко от 50 
души 

Да не превишава 19,5 
млн. лева 

(10 млн евро) 

Да не превишава 19,5  млн. лева 
(10 млн. евро) 

 
Малко 

предприятие 
Без изменения Преди: 5 млн. лева Преди: 1 млн. лева 
По-малък от 10 

души 
Да не предвишава 3.9 

млн. лева 
Да не превишава 3,9 млн. лева 

(2 млн. евро) 
 

Микро 
предприятие 

Без изменения 
Преди: не бе 
дефинирано 

Преди: не бе дефинирано 
 

В чл.4 от закона се прави и уточнение относно техниката на изчисляване на 
посочените критерии, като се отчита статута на предприятието: независимо, партньор или 
свързано. Количествените характеристики се определят на базата на предходната финансова 
година. Когато предприятието е новообразувано, даннитеопределят според стойността на 
показатели за текущата година. Едно предприятие може да промени статута си в случай, че в 
две последователни години надхвърли или слезе под определените количествени 
характеристики по трите критерия. Съгласно приетото допълнение на чл.4в (ДВ, 
бр.59/2006г.) средносписъчният брой на персонала се изчислява на базата на броя на 
персонала, нает в предприятието или нает от името на предприятието на пълно работно 
време за цялата година. 

В научната литература са изразени становища, че формулираните и утвърдени по 
законодателен ред количествени критерии са достъпни и практически лесни за изчисляване, 
но те не са достатъчни за пълната характеристика на предприемаческите предприятия. Те са 
силно зависими от отрасловите и технологични особености на предприятието. Ето защо се 
препоръчва тяхното допълване със система от качествени показатели. Като добра практика 
за такъв подход се предлага използването на подхода на Комитета „Болтън“ 
(Великобритания), въведен през 1971г. В него са обобщени резултати от сравнителен анализ 
на някои аспекти от развитието на МСП в европейски развити страни. Разработено е 
„икономическо“ и „статистическо“ определение за МСП, като към количествените критерии 
са добавени и следните качествени:  
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 предприятието да владее относително малък пазарен дял;  
 управлението да се осъществява от неговия собственик, без посредничеството на 

формализирана управленска структура;  
 предприятието да е независимо и да не е част от голяма компания. 

В нашата страна в рамките на теоретични изследвания и дискусии също са обсъждани 
качествени критерии като допълнителни, с цел по-точното характеризиране на размера на 
предприемаческите форми на бизнеса [7, 10; и др.]. 

СЪЩНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИТЕ ФОРМИ НА 
БИЗНЕСА 

Малките и средни форми на бизнеса имат редица особености, които характеризират 
техните предимства и недостатъци. В специализираната научна литература като конкретни 
критерии за обособяване на отличителните характеристики на МСП са изведени [9, стр.368]: 

1)Управление и управленска структура- предприемаческите малки и средни форми се 
характеризират с по-ниска степен на формализация на управлението, особено на функциите 
„планиране” и „контрол”. В управленските решения преобладават интуицията и 
импровизацията. Поради сравнително малките мащаби на бизнеса координацията е улеснена, 
а йерархичното изграждане на управленската структура се среща рядко. Едно изследване [5] 
показва, че над 71% от предприемачите при създаване на предприятието имат 
професионална квалификация в областта на предмета на дейността, но нямат специална 
подготовка по управление на бизнеса. В този период те съвместяват функциите на 
собственик, предприемач и мениджър, което намалява времето за вземане на управленски 
решения и административните разходи по развитието на бизнеса. Неформалните 
управленски системи обаче, намаляват стратегическия управленски потенциал, особено в 
случаите, в които предприемачът не желае да делигира права и отговорности. В тези случаи 
най-често целите на новосъздаденото предприятие съвпадат с личните цели и амбиции на 
предприемача и се изчерпват с тях. Ключов момент в такава ситуация е „в процеса на 
развитие на предприятието и неговото управление, предприемачът също да се променя” [9, 
стр.369]. 

2)Организация на дейността- от организационна гледна точка малките и средни 
предприемачески предприятия имат гъвкава и сравнително опростена производствена 
структура, с ограничен брой йерархични равнища. Това води до изграждане на по-ефективни 
комуникационни мрежи и съкращава времето за предаване и обработване на информацията. 

3)Персонал- МСП се характеризират с малък числен състав на постоянно и временно 
назначения персонал. В повечето случаи липсва точно разграничаване на функциите и 
длъжностните задължения, което предполага по-широка професионална подготовка за 
разлика от тясно специализираните работни места в големите корпоративни организации. 
Преобладават неформалните групи и отношения, което създава атмосфера на доверие и 
мотивация за постигане на приетите цели. Редица изследвания (Хоторнските експерименти) 
показват, че производителността на труда и удовлетвореността в неформалните групи е по-
висока. Част от персонала, която се стреми към по-високи кариерни позиции, обаче, остава 
неудовлетворена от липсата на възможност за развитие и мигрира към големи компании, 
които предлагат такива възможности. Ограниченият размер на инвестициите в човешки 
капитал катализира този процес, което увеличава интензитета на текучеството. Тази 
тенденция е по-слабо изразена в малките фамилни фирми, в които общият имуществен 
интерес ограничава този процес. Според някои изследвания обаче, в тези фирми се 
наблюдава друга ограничителна тенденция- предприемачите са склонни да разчитат на 
професионалния опит и проявяват висок скептицизъм към необходимостта и ценността на 
обучението и повишаването на квалификацията [3, стр.62-67]. 

4)Пазарни позиции и ориентация- специализираните научни изследвания показват, че 
над 72% от МСП водят своите търговски операции на местни или регионални (национални) 
пазари. Ограничените финансови ресурси и ниската кредитоспособност намаляват 
възможностите им за позициониране на международни пазари, дори на единния европейски 
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пазар. След приемането на България в ЕС този проблем се преодолява чрез включване в 
специализирани експортни организации или европейските предприемачески мрежи, както и 
чрез активно усвояване на средствата по европейските програмни инструменти. 

5)Производствени разходи и ценова конкуренция–поради ограничения си размер МСП 
с производствен профил не реализират икономия от мащаба и работят със сравнително по-
високи постоянни разходи на единица продукция в сравнение с корпоративните 
бизнесорганизации. Тази тенденция за МСП в сферата на услугите не е еднозначна. Редица 
изследвания [6, стр.20] потвърждават, че много МСП в сферата на услугите реализират по-
висока рентабилност на основата на диференцирания продукт. Изграждайки уникални 
отношения със своите клиенти (бутикови ресторанти, хотели, модни и дизайнерски ателиета 
и др.), те успяват да задържат и увеличат продажбите на основата на уникални конкурентни 
предимства. Докато големите корпоративни бизнесорганизации са ориентирани към 
масовото стандартизирано производство и относително еднородно търсене, МСП се стремят 
към малки пазарни сегменти, което им дава възможност да следват динамиката на 
потребителските предпочитания и да реагират гъвкаво на структурното и технологично 
обновяване. 

6)Иновации, научна и изследователска дейност- в МСП обикновено липсва 
специализиран отдел за научно-изследователска и развойна дейност. Много научни 
изследвания на иновативността на малките предприемачески структури обаче, доказват, че 
те реагират много по-бързо и реализират иновативния цикъл много по-ефективно и за много 
по-кратък период от време.Всяка голяма фирма може да се разглежда като резултат от 
устойчив иновативен растеж на МСП.  

На основата на анализираните особености на МСП в основните направления на 
тяхната дейност можем да изведем техните предимства и недостатъци. 

Предимствата на МСП произтичат от техния размер и свързания с него начин на 
организиране и протичане на бизнеспроцесите: 
 оптимизирана структура на управление без излишни звена; 
 гъвкавост в пазарните операции и бърза реакция на пазарната ситуация; 
 ефективни комуникационни мрежи вътре и извън предприятието; 
 по-добра вътрешна и външна координация поради намаления състав на персонала и 

броя на партньорските организации; 
 компактно месторазположение на бизнеспроцесите; 
 висока степен на развитие на предприемаческиата инициативност и предприемчивост; 
 относителна близост до регионалните пазари и др. 

Недостатъците на МСП се свързват с ограничените им ресурси и потенциал: 
 висока степен на звисимост от външната среда; 
 силно изразена неустойчивост при резки социално-икономически сътресения, при 

заплаха от фалит в условия на криза големите предприятия обикновено получават 
държавна подкрепа, МСП могат да защитават интересите си чрез браншовите 
организации (неправителствения сектор) към които принадлежат; 

 затруднен достъп до капиталовите пазари, особено международните; 
 затруднен достъп до кредитни ресурси, поради ниската си кредитоустойчивост; 
 ограничен достъп до информационни ресурси; 
 недостиг на квалифициран персонал и проблеми с квалификацията на наетия перонал; 
 ниско качество на мениджмънта, липса на професионална квалификация и опит на 

мениджърите, които освен управленски операции извършват и част от стопанските 
дейности и др. 
Освен изброените предимства и недостатъци, МСП се характеризират с редица 

особености свързани с растежа. В специализираната научна литература активно се обсъжда 
проблема за растежа на МСП, според някои автори [3; и др.], това е основият проблем на 
малките предприемачески форми на бизнеса. Други автори поддържат тезата, че „стремежът 
към растеж не е задължителен за МСП, техният основен проблем е оцеляването, растежът е 
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типичен за големите корпоративни бизнесорганизации“ [4, 13]. Тази теза не може да бъде 
споделена, защото естественият стремеж на всеки предприемач е не просто да задържи 
предприятието си и да оцелее, но и да развива мащабите на своя бизнес с което да повишава 
печалбите и рентабилността. Най-съществената крайна цел на всеки бизнес е генерирането 
на печалба. Растежът на МСП е ограничен от редица проблеми, които могат да се 
систематизират в следните направелиня: 

1) Ограниченият размер на собствения капитал и ресурсите, ограничават 
потенциала за растеж. Ограничените възможности по отношение на ресурсите, 
информацията, достъпа до пазари, компетенции на персонала определят високата степен на 
риск за МСП, особено в периоди на циклични колебания (криза, стагнация, рецесия). 

2) Интегрирането на управленските и опертивни стопански функции и тяхното 
едновременно изпълнение от предприемача (мениджър) ограничават неговото време и 
действия в стратегическото планиране и управление на предприятието. Целите и резултатите 
са преди всичко краткосрочни, тактически и не са ориентирани към растежа, който е елемент 
на стратегическото управление. 

3) Ценностната система и характерологичните особености на предприемача. 
Много автори, изследвайки личностните качества на предприемача и тяхното влияние върху 
развитието на фирмата подчертават, че растежът и посоката на развитие на 
предприемаческото предприятие са във висока степен зависими от ценностната ориентация и 
вътрешните нагласи на мениджъра-предприемач. При наличие на алтернативи, той взема 
решение воден от множество вътрешни и външни фактори. В среда с висока степен на риск и 
нарастваща конкуренция на пазара, основният приоритет на предприемачите е стабилността 
на бизнесоперациите и не планират растеж. В някои изследвания е изведен интересен мотив, 
който спира растежа на предприемаческите структури- „страхът на предприемача да не 
загуби преференциалните условя които са определени по законодателен ред“ [14]. Имат се 
превид данъчните, кредитните, облекченията на трудовото законодателство и др. Към тази 
група бариери, които ограничават растежа на малките и средни предприемачески структури 
можем да отнесем и „страха от загуба на независимост“ [6, стр.16], в повечето случаи 
възприет като израз на страха пред неизвестността.  

Стратегическото партньорство между малките и големи фирми е съществен проблем 
на устойчивото развитие на националната и глобална икономика. Много от големите фирми 
са изградени след редица бизнескомбинации от малки и средни предприятия- сливания, 
поглъщания, хоризонтална и вертикална интеграция и др. Решението за изграждане на 
стратегическо партньорство оказва съществено влияние върху избора на стратегия за растеж.  

Таблица 2 
Характеристики на малките предприемачески фирми спрямо тяхната ориентация към 

растеж 

КРИТЕРИИ 
Статични МСП 

„бизнес като начин на живот” 
Растящи МСП 

„предприемачески бизнес” 

Основна цел 
Независимост; 
Сигурност и в по малка степен се 
акцентира върху печалбата; 

Максимизиране на печалба; 
Увеличаване на продажбите; 

Управленски стил Патерналистичен; 
Автократичен в началата на фаза; 
Консулативен в следващи; 

Счетоводна структура 
В по-малка степен се акцентира на 
центровете на печалба; 

Засилен стремеж към изграждане 
на центрове на печалбата; 

Исторически данни 
В по-малка степен се акцентира на 
обобщаването на наличните данни 
и прогнози; 

Данни за състоянието на 
паричните потоци; 
Стремеж към месечни прогнози; 

Ключеви промени 
Акцент върху взаимоотношшенията 
с доставчиците; 

Паричен поток; 
Рентабилност; 
Продажби; 

Източник: Ray G., P. Hutchinson. The Financing an Financial Control of Small Enterprise Development. 
Gower, 1983: Burns P., J. Dewhurst. Small Business and Entrepreneurship. London, 1996, p.41. 
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Много от успешноразвиващите се малки предприятия стават обект на враждебни 
поглъщания. Дори, когато вземат решения за инвестиране в съвместни бизнесоперации с 
МСП, големите компании налагат своите цели и интереси, които не винаги съответстват на 
целите и интересите на малките. 

В табл. 2 са систематизирани основните характеристики на малките предприемачески 
фирми спрямо тяхната ориентация към растеж. 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИТЕ ФОРМИ НА БИЗНЕСА 
Класификацията на предприемаческите форми на бизнеса е тяхното научно-

обосновано систематизиране по определени признаци. Методологическа основа за 
изграждане на такава класификация са законите и нормативните документи, които уреждат 
взаимоотношенията между стопанските субекти и държавата, както и взаимоотношенията 
между тях. 

В специализираната научна литература и в практиката се дискутират голям брой 
класификации, изградени върху различни класификационни признаци и с различни 
познавателни цели: за целите на националната статистика; за целите на данъчната 
администрация; за целите на търговското законодателство, за научни изследвания и др. Най-
голямо практическо значение имат класификациите по следните признаци:  

1) по форма на собственост; 
2) по отрасли на националното стопанство;  
3) според размера;  
4) спорад правно-организационния си статут;  
5) според целевата ориентация към растежа и др. 
 

Класификация според формата на собственост. Собствеността изразява 
обществените отношения по повод на конкретно-историческата форма на присвояване на 
условията и резултатите на производството. Собствеността е основа на всички икономически 
интереси в обществото, защото от това чия собственост са средствата за производство, 
зависи и чия собственост са крайните резултати от производството, както и формата на 
тяхното разпределение. Пазарното стопанство се характеризира с плурализъм на формите на 
собственост, който в нашата страна е конституционно гарантиран. Най-висок относителен 
дял имат държавната и частна собственост.  

 Държавната собственост. Държавата в пазарното стопанство е най-големият 
предприемач, което определя водещата роля на държавната собственост. В страните с 
развита пазарна икономика държавният сектор обхваща както държавните предприятия, така 
и предприятията, които чрез системата на публино-частното партньорство попадат под 
икономическото въздействие на държавата. 

 Частната собственост в нашата страна се развива в две форми-
индивидуална(едносубектна) и корпоративна. Индивидуалната форма има хилядолетна 
история и е достигнала своя разцвет в развитите етапи на пазарното стопанство. В 
следвоенния период необходимостта от бързо възстановяване на разрушената икономика на 
Европейския континент дават силен тласък на развитието на корпоративните форми на 
бизнеса. Развитието на частната собственост в двете и форми предполага законодателното 
регламентиране на няколко задължителни условия:  

1)създаване на условия за свободно развитие на частната предприемаческа дейност;  
2)формиране на факторни и продуктови пазари, на които продавачите и купувачите 

свободно договарят цената на стоките;  
3)формиране на трудов пазар и свободно наемане на работна сила, както и свободно 

договаряне на работната заплата;  
4)свободно договаряне на услугите, които обслужват, съпътстват и подпомагат 

производството, като свободното договаряне на лихвата, свободна покупко-продажба на 
валута, внос и износ на стоки и др. 

 Кооперативната собственост в нашата страна в условията на плановото 
стопанство се третираше като „по-низша“ форма на собственост и се целеше нейното 
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ограничаване и постепенно вливане в държавната собственост. Особеност в хилядолетната 
история на кооперативната собственост в нашата страна е това, че тя се свързва преди всичко 
с трудово-кооперативните земеделски стопанства и различните форми за стопанисване и 
обработка на земята. Много малък относителен дял имат банковите, търговските, 
индустриалните, транспортните кооперации. В развитите индустриални държави 
кооперативната форма на собственост се прилага не само в аграрния бизнес и фермерството, 
но и в индустриалния, банковия,търговския и други сектори на националното стопанство. С 
приемането на Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (1991г.) в нашата 
страна беше поставено началото на връщането на одържавените през 1947г. поземлени 
участъци на техните собственици. Този процес намери свята пълна регламентация в Закона 
за кооперациите (1999г.), с който се регламентира правния статут на кооперативните и 
междукооперативните сдружения и кооперативните съюзи. 

 Смесената собственост в модерното пазарно стопанство се развива като 
държавно-частна, държавно-кооперативна и многонационална. Тя е в основата на най-
големите предприемачески форми, които обединяват усилията на държавата и частните 
предприемачи за решаването на мащабни бизнеспроекти, които не са по силите на една 
отделна фирма. 

Плурализмът на икономическите форми на собствеността утвърждава 
постиндустриалното общество като общество на смесената икономика. Изброените форми 
на собствеността имат различна социално-икономическа природа, но съществуват като едно 
цяло и затова различията между тях са в рамките на цялото. В официалните статистически 
издания на нашата страна (Статистически годишник, Статистически справочник), които се 
разработват от Националния статистически институт, предприемаческите форми на бизнеса 
са разграничени в два сектора според формата на собствеността:  

1)обществен сектор, който включва държавните и общински предприятия, 
учреждения, заведения, бюджетните институции и организации;  

2)частен сектор, който включва частните предприятия, домакинства и нетърговските 
организации, обслужващи домакинствата. 

Класификация по отрасли на националното стопанство.Понятието „стопански 
отрасъл“ е свързано с групирането на еднородни производства и дености. Стопанският 
отрасъл е съвкупност от стопански субекти, обединени по един или няколко от следните 
признаци [4, стр.71]: 

1)сходство в икономическото предназначение на продукцията;  
2)сходство в технологията;  
3)сходство в използваните суровини и материали;  
4)еднородност (сходство) в количеството и качеството на използвания труд. 
Кокретна реализация на класификацията на стопанските субекти по икономически 

дейности е Националната отраслова класификация (НОК), въведена от Националния 
статистически институт през 1997г. Тя се основава на Статистическата класификация на 
икономическите отрасли на Европейския съюз NACE, Rev.1. В Статистическия справочник 
на РБ се използва по-обобщения вариант, който включва 16 стопански отрасъла: 1)Селско, 
горско стопанство, лов и риболов; 2)Добивна промишленост; 3)Преработваща 
промишленост; 4)Производство и разпределение на електроенергия, газ и вода; 
5)Строителство; 6)Търговия, ремонт на автомобили и битова техника; 7)Хотели, общежития 
и битова техника; 8)Транспорт и съобщения, агенции за пътуване и туризъм; 9)Финанси, 
кредит, застраховки; 10)Операции с недвижимо имущество, наемодателна дейност, движими 
имоти, бизнесуслуги; 11)Държавно управление; 12)Образование; 13)Здравеопазване и 
ветеринарна лечебна дейност; 14)Други услуги и дейности на неправителствени 
организации; 15)Домакинства с наети на работа лица; 16)Екстериториални организации и 
институции. 

Друга класификация разглежда МСП според нагласата на собственика и възприетата 
от него основна цел [11, стр.41]: 
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1) Статични МСП-те са реалното потвърждение на факта, че не всички фирми са 
ориентирани към растеж. Тяхната дейност е основен източник на дохода на предприемача, 
поради което неговото време и ресурси са почти изцяло вложени вбизнеса. Основна цел на 
управлението е стабилизиране на бизнесоперациите и балансиране на текущите парични 
потоци, поради което стратегическото управление в средно и дългосрочна перспектива е 
подценено. Собствениците на такива фирми най-често ги наследяват, закупуват и 
осъвременяват като реализират личните си цели или защитават фамилни традиции и 
потребности. 

2) Растящи МСП- в много литературни източници точно те се идентифицират с 
понятието „предприемачески МСП”.Основна цел на техните собственици е растежът и 
развитието на бизнеса и те влагат всички свои ресурси в постигането на тази цел. Счита се, 
че точно този тип собственик е най-близо до класическото схващане за „предприемач”, тъй 
като главните му цели са иновативност, реализиране на печалба и постигане на растеж. Нещо 
повече, този тип предприемачи са готови да поемат по-високите рискове, свързани с 
разширяването на дейността. Те най-точно изразяват съвременното схващане за 
предприемачите като „...иновативни собственици на малки фирми, които прилагат 
инструментите на стратегическия мениджмънт” [12]. 

Разгледаната класификация има важно практическо значение, въпреки че не е 
отразена в официалните статистически справочници и доклади за МСП. Съществен 
методически проблем, който ограничава възможностите за анализ е изборът наподход, 
критерии и индикатори за диагностика на растежа. В научната литература се изразява и 
становището, че понятието „растящи предприятия” е неточно. Основните аргументи за това 
схващане се основават на динамичните изменения на вътрешната и външна среда на 
предприятието, които могат да доведат до непрекъсната промяна на статуса му и то да 
премине в друга група. В малките предприемачески фирми собствеността и управлението са 
концентрирани в предприемача или малко на брой членове на екипа, които в повечето 
случаи са семейно обвързани. Ето защо решенията за развитие на бизнеса- цели, мисия, 
визия, се определят от фактори, които са свързани повече с ценностите и стила на живот на 
тези, които реализират собствеността и управлението, отколкото от фактори, свързани с 
пазарната конюнктура, финансите и социалните промени. 

Вътрешно предприемачество- концепцията за вътрешното предприемачество се 
развива през 80-те години на XXв. Тя разчупва традиционните управлениски модели и 
провокира създаването на нова среда в рамките на организацията и извън нея. Чрез нея 
предприемачеството разширява своя параметър на проявление като включва нови форми на 
съвременното корпоративно и фирмено управление. Факторите, които определят появата и 
развитието на вътрешното предприемачество се свързват с бързото развитие на съвременната 
бизнес среда: развитие на технологиите, бързо развитие на продуктовото многообразие, 
съкращаване на жизнения цикъл на продуктите и организациите, нарастване на 
конкуренцията на глобалните пазари, бързото развитие на системите за знания и 
технологиите за пренос на информация, развитие на транснационалните капиталовложения. 
Наред с тези фактори решаваща роля за експанзията на вътрешното предприемачество през 
последното десетилетие имат развитието на компетентностния подход и новата роля на 
компетенциите, новият модел на предприемаческа култура и програмното стимулиране на 
предприемачеството и др. 

По своята съдържателна характеристика вътрешното предприемачество е алтернатива 
на традиционния модел с акцент върху иновативните решения, предприемаческите 
стратегии, мотивационните въздействия, оценъчните процедури, екипната ефективност, 
отношението към риска. В специализираната научна литература се приема, че понятието 
„вътрешно предприемачество“ е въведено от американския професор Гифорд Пинкот III 
през 1985г в поредица статии и трудове. В тях съвместно със своята съпруга Елизабет 
Пинкот първо дефинират понятиего, а след това развиват и концепцията. Според Пинкот в 
условията на нарастваща глобализация организациите могат да се развиват само ако 
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мотивират съзидателните хора да се превърнат в предприемачи в рамките на функционираща 
корпоративна структура. Ортанизациите следва да осигурят на служителите си свобода и 
ресурси, с които да преследват целите си и да усъвършенстват най-важното качество за 
предприемача- въображението. Основните теоретични твърдения на автора са свързани с 
изследване на механизмите на взаимодействие между организациите и вътрешните 
предприемачи, които той нарича Intrapreneurs, така че: 1)тези личности, които искат свобода 
да иновират, да успеят вътре в системата на организацията; 2)ръководителите да създават 
подкрепяща среда за инованивност и развитие на вътрешно предприемачество. 

Вътрешното предприемачество действително възниква като своеобразен отговор на 
големите компании да се справят с нарастващата иновационна активност на малките и 
средни компании. През последното десетилетие обаче, вътрешното предприемачество се 
превръща в един от главните източници на конкурентоспособност на действащите малки и 
средни предприятия. В съдържателен аспект концепцията за вътрешното предприемаческво 
включва: 

1) Създаване на нов бизнес в съществуваща организация- корпоративен и/или 
бизнес венчър (бизнес организационно начало за генериране и реализиране на 
предприемачески идеи с цел организационно развитие; 

2) Трансформиране или обновяване на съществуващата организация, включващо 
процесно иновиране и адаптиране на нови решения към съществуващи проблеми; 

3) Непрекъсната организационна промяна- този тип предприемачество се 
проявява предимно във високотехнологични фирми и превръща вътрешното 
предприемачество в системен процес; 

4) Идентифициране, развитие, обучение и мотивиране на определени личности, 
така че организацията да капитализира техните приноси и да ги мотивира да развиват своя 
предприемачески потенциал; 

5) Привличане на предприемачески потенциал към идентифициране на нови 
продукти и услуги и/или да се развият други приноси за организацията- технологии, 
процедури, методи на работа; 

6) Развитие на предприемаческия климат и култура в организациите, който 
подпомага формирането и реализирането на предприемаческите инициативи в 
организациите. 

Основните различия на вътрешното предприемачество от традиционното са посочени 
в таблица 3. 

Таблица 3 
Систематизация на основните различия на вътрешното предприемачество от 

традиционното 
Показатели Традиционен мениджьр Предприемач Вътрешен предприемач 

Основни мотиви Мотивиран от властта, 
желае традиционни, 
корпоративни награди 

Желае свобода; 
Целево ориентиран; 
Разчита на себа си; 
Самомотивиран; 

Желае свобода и достъп до 
корпоративните ресурси; 
Целево и себеориентиран, но също и 
чувствителен към корпоративни 
награди и признания; 

Ориентация във 
времето 

Отговаря за квоти и бюджет; 
Проектира седмични, 
месечни, тримесечни и 
годишни планови 
хоризонти; 
До следваща промоция или 
трансфер  

Планират бизнес растеж в 
период от 5 до 10г. напред; 
Действа сега към 
следващата крачка по 
начертания път; 

Планира от 3 до 15 години за 
постигане на целите, в зависимост от 
вънчъра; 
Постигане на поставените пред себе 
си лични и корпоративните цели; 

Склонност към 
действие 

Делегира действия; 
Наблюдението и отчетът 
поглъщат повечето от 
енергията; 

Провокира наетите като 
свършва тахната работа; 

„Цапа си ръцете” може да знае как да 
делегира, но ако е нужно, върши 
онова което трябва сам 

Умения Професионален мениджър; 
Често обучен в бизнес 

Внушително познаване на 
бизнеса; 

Много харесва предприемача, но 
ситуацията изисква от него по големи 
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училище; 
Ползва инструменти на 
абстрактен анализ, 
управление на хора и 
политически умения; 

Често технически обучен в 
технически бизнес; 
Може да притежава 
формална отговорност за 
печалби/загуби във 
фирмата; 

способности, за да успее в 
организацията, затова се нуждае от 
помощ; 

Отношение към 
смелостта и 
съдбата 

Счита другите отговорни за 
съдбата си; 
Може да е властен и 
амбициозен, но може да е 
предпазлив при 
възможността на другите да 
го спрат; 

Вярва в себа си; 
Оптимист, смел 

Уверен в себе си и смел; 
Много са цинични към системата, но 
са оптимисти по отношение на 
способноста си, да я променят 

Фокус на 
вниманието 

Основно към вътрешните за 
корпорацията събития 

Основно към технологиите 
и пазара 

И навътре и извън, увлича други за 
нуждата от венчър и пазари, но също 
и към клиентите 

Отношение към 
риска 

Внимателен Харесва да е модератор на 
риска; 
Инвестира много и очаква 
да успее 

Харессва да е модератор на риска, не 
се страхува да е под обстрел, така 
вижда малък личен риск 

Използване на 
пазарни 
изследвания 

Разполага с готови пазарни 
проучвания за 
идентификация на нуждите 
да ръководи продуктова 
концептуализация 

Създава нужди; 
Създава продукти, които 
често не могат да се 
тестват с пазарно 
проучване; 
Потенциалните клиенти 
още не ги разбират; 
Разговарят с клиентите и 
формират собствени 
мнения; 

Правят собствени проучвания на 
пазара и интуитивна оценка на пазара 

Отношение към 
статуса 

Загрижен за символите на 
статуса/ъглов офис и т.н. 

„Щастлив е да седне на 
щайга от ябълки, ако е 
свършена работа” 

Гледа с насмешка на традиционните 
символи на статуса, цени символите 
на свобода 

Отношение към 
провала и 
грешките  

Прави всичко възможно да 
избегне грешки и изненади; 
Избяга да признава провали; 

Гледа на победите и 
провалите като ценен опит 

Нуждае се от регулярни прояви; 
Рисковите проекти предпочита да 
прикрие, с цел да се научи от 
грешките, без политически 
последствия при известност на 
провала 

Стил на вземане 
на решения 

Съгласен с властите Следва собствената си 
визия; 
Решителен; 
Ориентиран към действие 

Опитен да склони другите със 
собствена визия; 
Потърпелив и склонен към 
компромис от предприемача, но 
склонен към действие 

За кого работи  За другите  За себа си и клиентите  За себа си, за клиенти и за 
спонсорите 

Отношение към 
системата 

Приема системата като 
възпитаваща и защитна, 
търси мястото си в нея  

Способен е бързо да 
напредне в системата; 
След това при възникващи 
проблеми мож де я отрече 
и да формира своя 
обствена фирма 

Не харесва системата, но научава как 
да я манипулира 
 
 
 

Стил за 
разрешаване на 
проблеми 

Разрешава проблеми в 
системата 

Избяга проблеми в големи 
и формални структури, 
като напуска 
организацията и стартира 
собствена фирма сам 

Разрешава проблеми в системата или 
ги избягва, без да напусна 

Фамилно минало Членовете на семесйтовто са 
работили за големи 
организации 

Предприемачески малък 
бизнес, професионалсити 
или минало в селско 
стопанстов 

Предприемачески малък бизнес, 
професионалисти или минало в 
сферата на селско стопанство 

Отношение с Независим от майки си, „Отсътстващ” баща или По-добри отношенияс бащата 
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родителите добри отношения с бащата, 
но слаба зависимост 

лоши отношения с баща  

Социоикономиче
ското минало 

Средна класа Нисша класа в някои 
ранни изследвания; 
Средна класа в по нови 
изследвания 

Средна класа  

Образователно 
ниво 

Виско образователно ниво  По-слабо образован в 
ранни изследвания; 
Средна класа в по нови 
изследвания; 

Често високо образован, частично в 
технически специалности, но 
понякога и не 

Отношение с 
другите 

Възприема йерархията като 
базово отношение 

Приема операциите, 
сделките, транзакциите 
като основни отношения 

Възприема транзакциите с 
висшестоящите като основни 
отношения 
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МОДЕЛ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИЯ ПРОЦЕС 
 

The following report presents and discusses the structure of the entrepreneurial process by making a critical 
analysis of the relevant stages. Particular attention is paid to the following points: a decision for own business; 
entrepreneurial opening of the new idea; evaluation of the possibilities of the new product; creating a new product; 
analysis of the external environment; analysis of entrepreneurial resources and localization of the business. Particular 
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Решението за започването на собствен бизнес включва обмислянето и решаването на 
множество сложни и често противоречиви въпроси. Разглеждани и решавани във времето, те 
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могат да бъдат обединени в разбирането на предприемачеството като процес. Предприемачът 
не само трябва да открие своята идея, да я „види“ като конкретна стока или услуга, но и да 
потърси нейното място на конкретния пазар, да осигури ресурси за нейното създаване и 
производство, да разработи детайлен план за действие, да обмисли юридическата форма, 
която ще приеме неговият бизнес, да търси най-доброто място за разполагане на бизнеса, да 
наеме работници, най-удачната структура за неговото управление и множество други важни 
въпроси. Пътят от мечтите до реалността на предприемаческия успех е обширно 
пространство, някои остават дамо с мечтите. Изминаването на този път обхваща или описва 
съдържанието на предприемаческия процес. Този път е строго индивидуален, което съвсем не 
означава, че процесът, осъществяван от различните предприемачи, няма общи черти и 
характеристики. Самото движение на предприемача по пътя от идеята до пазара се 
модифицира през действията на всеки индивид. Ето защо самото описание и формализиране 
на този процес е не само трудно осмисляна, но и сложна задача. 
 

 
 

Фиг. 1. Предприемаческият процес 
По тези причини предприемаческият процес се разглежда като уникално 

съвместяване и комбиниране на информацията от предприемачите спрямо откритите и 
наличните възможности, ресурси, умения и ограничения от тях за постигане на 
дефинираните цели. Нещо повече, различните дейности и етапи, разграничавани в 
предприемаческия процес, не винаги се реализират в последователността, в която са 
планирани, или която е описана в различните методически указания. В практиката често 
някои от дейностите протичат или биват извършвани едновременно, други не се реализират 
по причини, свързани с неочаквани рискове. Предприемаческият процес трябва да бъде 
разглеждан като средство за описание и обяснение на посоката и последователността на 
конкретните усилия на предприемача, а не като практически инструмент.  

Едно от най-разпространените схвашания за съдържанието на предприемаческия 
процес е на ХенриСтивънсън (1994г.), който разглежда предприемаческия процес в четири 
аспекта: а)определяне и оценка на възможностите; б)развитие на предприемаческия план; в) 
определяне на необходимите ресурси и г)управление на предприятието [2]. 
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В научната литература няма единно мнение относно броя и съдържанието на 
отделните етапи на предприемаческия процес. На Фиг.1. е представена структура на 
предприемаческия процес от 12 стъпки.  

Тъй като в специализираната литература те са недостатъчно разгледани (а там, където 
това е направено, обикновено е от гледна точка на чуждия опит), ще направим по-детайлно 
изложение и систематизация на главните проблеми във всеки един от етапите. 

ИЗБОР НА ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 
Много автори считат, че съществуват точно дефинирани и спазвани от 

предприемачите правила, които те никога не споделят с другите. Всъщност, 
предприемачеството е една от старите индивидуални човешки дейности и е много трудно от 
хилядите успешни или неуспешни опити да се направят общи изводи и заключения. В 
теорията и практиката на предприемачеството можем да открием хиляди успешни примери 
за създаване на собствен бизнес, но е много трудно да се посочат успешни повторения на 
един и същ бизнес. Изборът на предмета на бизнеса е уникален процес и не подлежи на 
копиране или имитиране. 

Изборът на предмет на бизнеса е производен от конвергенцията на възможностите за 
доход в средата и качествата на предприемача. Могат да бъдат дефинирани следните 
източници на доход в съвременното пазарно стопанство: 

Уникалната идея е един от най-ефективните източници на доход в пазарното 
стопанство. Тя може да бъде продадена с цел реализирането на доход, но може да бъде и 
осъществена от собственика й. Следователно, нейният субект има възможността да стане 
предприемач, придобивайки доход от реализирането на идеята си, или да придобие доход от 
продажбата й на заинтересовани лица.  

Доходът от труд е един от най-разпространените източници на създаване на бизнес. 
Личният труд, съчетан с преимуществата на икономическа свобода и независимост, е най-
добрата форма на организация на бизнеса. Тук имат шанс хората, които притежават 
специализирани знания и умения, реализиращи се като занаятчии (шивачи, обущари, 
дърводелци, златари и много други). Те обаче твърде често не притежават знания и умения 
относно пазара, което е една от най-често срещаните пречки за успешното им развитие. Най-
често тези недостатъци се изразяват в:  

а) неправилното ценообразуване- те надценяват своя труд и умения;  
б) не проучват потребителските потребности, желания и мнения, поради което често 

губят клиенти;  
в) не се стремят към разширяване на дейността; 
г) не познават новите технологии и инструменти, което ги обрича на преимуществено 

ръчен труд. 
Доходът от притежаване на капитал има множество разнообразни форми в пазарни 

условия и използването му се основава върху трудността на достъп до капитал при 
банковите и други специализирани институции за малките търговци и производители. През 
последното десетилетие в България бяха приети нови законодателни регламенти, които 
дадоха възможност за разширяване и разнообразяване на формите за заемен капитал от 
небанкови институции. Това увеличи възможностите на стартиращите предприемачи, в 
случаите, когато техните бизнеспланове не получат одобрение от банкова институция. 

Притежаването на специализирани знания и умения дава възможност на голяма част 
от висококвалифицирани специалисти- лекарите, зъботехниците, адвокатите, 
счетоводителите, редакторите, преводачите и много други да започнат собствен бизнес, 
организирайки своята и на част от своите колеги работа. Така се сформира една от най-
независимите и устойчива прослойка в обществото - независимите професии, които се 
превръщат в основен елемент на новата средна класа в страната. 

С развитието на пазарното стопанство и иновациите в технологиите, материалите, 
продуктите, информационните ресурси, възможностите за откриване на нови бизнесидеи се 
разширяват. 
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РЕШЕНИЕ ЗА СОБСТВЕН БИЗНЕС 
Изборът на предмет на дейност и генерирането на уникален продукт не са достатъчни, 

без решение за стартиране на бизнеса, те биха останали само добра идея.Решението за 
започване на собствен бизнес е резултат от въздействието на множество (често 
противоречиви) фактори, но взето веднъж, то е преди всичко решение за промяна на 
досегашния начин на живот.  

Формирането на това решение се определя от четири групи фактори: базисни, 
отключващи, личностни и задържащи. 

Към първата група фактори могат да се отнесат: генетични фактори; семейна среда; 
избор на образование; предходни опити за бизнес; географско разположение; естество на 
придобитите умения и знания; мотивация за напускане на държавната работа; възможни 
сътрудници/съдружници; опит в малкия бизнес; икономически условия; достъпност на 
капитала; успешни примери; достъпност на консултантски услуги. 

Тези фактори, характеризирани като базови или основни фактори могат да бъдат 
налични, но лицето да не бъде в състояние да вземе решение за собствен бизнес. Ако 
попитате който и да е успял предприемач, ще се убедите, че факторите които са 
предопределили вземането на неговото решение за бизнес, стоят извън полето на 
гореуказаните. Винаги, при всички обстоятелства и във всички случаи, съществува фактор, 
който провокира стартирането или отключва процеса на вземане на решение. 

Тези фактори не носят идеята за новия продукт (услуга), но те стартират процеса на 
създаване на новия бизнес и затова се наричат отключващи фактори. Те формират втората 
група фактори, към които могат да бъдат причислени: икономическата принуда-нуждата от 
по-висок доход, безработицата; успехът на съседа (познатия) и пр., примерите на успелите 
собственици на малък бизнес от средствата за масова коммуникация - синдромът „след като 
той може, защо и аз да не успея“; вътрешният подтик- страхът на носителя на идеята за нов 
бизнес, продукт или услуга от кражба или отнемането й; благоприятни външни фактори-
например, ембарго за търговия със съседна страна, наличие на контакти с близки лица в 
страни, с които до този момент не е извършван бизнес; неприемане на предложение за 
нововъведение в старата работа; кратковременна работа (бригада, стаж) в чужбина; липса на 
развитие в дадена среда или непризнаване на качествата от страна на ръководителите. 

Факторите от третата група, определящи готовността на предприемача за вземането 
на решение за собствен бизнес, имат личностен характер, поради което ще ги наречем 
личностни фактори. В специализираната и справочна литература по предприемачество и 
малък бизнес често се представя един набор от личностни качества, притежаването на които 
(или степента на притежаване) определя възможността едно лице да бъде или не собственик 
на малък бизнес. В тази връзка ще отбележим само тези от личностните качества, които имат 
практическо значение за осъществяването на собствен бизнес и по тази причина имат 
отношение към вземането на решение за това. Към тях могат да се причислят: 
самоорганизираност и самодисциплина; готовност за пътуване; готовност за 18-часов 
работен ден; готовност за работа без почивни дни; готовност за поемане на риск; 
способност за вземане на бързи решения; специални знания в конкретната област на 
бизнеса; умения за работа с хората; готовност да губите; способност дълго време да 
работите под напрежение. 

Съществува обаче и една друга група от фактори, които също влияят върху решението 
за започване на собствен бизнес, само че с обратна посока. Те играят деструктивна роля по 
отношение на вземането на решение и при създаване на благоприятна среда могат да имат 
преобладаваща роля, което може да има негативни последици за развитието на индивида. 
Тези фактори произтичат от средата на предишния начин на живот на дадения кандидат за 
бизнеса. Във всеки отделен случай те са различни, индивидуални, но някои от най-
характерните задържащи фактори са: 

 сигурността на старата среда - в конкретния случай това може да е държавно 
или голямо частно предприятие, или организация, което със сигурността на своето 
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възнаграждение (макар и невисоко в преобладаващ брой от случаите) играе ролята на 
защитен чадър; 

 страхът от неуспех- обикновено се формира от възможното негативно 
отношение на колегите от старата работа при евентуално завръщане при неуспех, подсилва 
се от неустойчивостта на икономическата среда, от намаляващата покупателна способност на 
населението, от непрекъснатите промени в данъчните и други икономически закони и пр; 

 негативното отношение на външната среда към предприемача, изразяващо се 
преимуществено в: липсата на каквито и да е данъчни преференции за малкия бизнес, 
липсата на помощ от страна на държавата и нейните органи, прогресивно нарастващото 
данъчно облагане. 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСКО ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА ИДЕЯ 
Много от авторите на справочници и ръководства за предприемачество и малкия 

бизнес описват процеса на откриването на новата идея, новия продукт като низ от 
случайности. Такъв подход към откривателството и такава представа за процеса на търсене 
на новото, на новия продукт са твърде остарели и архаични. Днешните предприемачи, както 
пише П.Дракър, не чакат, докато „музата ги целуне“, за да им разкрие някоя „ярка идея“. Те 
просто работят. Като цяло, те не търсят „голямото“, нововъведението, което ще 
„революционизира производството“, ще създаде стопанска организация „носеща милиарди 
долари“ или „ще направи човека богат за една нощ“. На тези предприемачи, които започват с 
мисълта, че ще направят нещо грандиозно, при това набързо, лесно може да се гарантира 
провал. Те са обречени да правят грешки“. 

Днес предприемачите не разчитат на случайността (макар и това да е също възможно), 
а систематично и организирано търсят благоприятните възможности за откриване и 
създаване на нововъведението.  

В теорията на предприемачеството все още няма пълно и системно описание на 
процеса на създаване на „новото“. В значителна степен (главно чрез описание на практиката 
на създаване на новото) П.Дракър дава основополагащите опорни точки на системното 
новаторство. Системното описание и операционализация на процеса на новото предстои. 
Всеки застанал пред проблема- създаване на новото- трябва да отговори на два основни 
въпроса: Що е ново и как да открием новото? 

Какво всъщност е новото? Съмненията се засилват, когато въпросът се задълбочава 
като: ново или неизвестно за мен. И докато предприемачът се намира в техническата сфера, 
все пак нещата са и по-ясни, и по-добре видими, т.е. критериите за това кое е ново и кое не е 
ново не са толкова размити и обикновено имат количествени параметри. Разширяването 
сферата на предприемачеството в здравеопазването, образованието, финансите, 
застрахователното дело, организацията и управлението на фирмите и пр. все повече 
затруднява търсенето на отговора на поставения въпрос. Но кой би отрекъл, че кредитните 
карти, депозитите, платеното образование и десетките неизвестни до 1989г. нововъведения 
не са новости за нас. Проблемът за новото днес е в това, че от чисто техническо и 
технологично явление и процес търсенето на новото се е превърнало в социално и 
организационно явление и процес. Например Акио Морита не създава транзистора като 
електронен компонент (от гледна точка на идеята), но откупва патента за производството му 
и го социализира, т.е. подменя електронните лампи в радиоприемника с транзистори, 
намалява размерите на продукта радио и се връща на същия пазар, от който купува патента 
за производството му-американския, но с нов продукт- транзисторния минирадиоапарат. И 
най-важното, успява да го въведе във всеки дом, във всяка стая, във всяка лека кола 
персонално за всеки човек, т.е. социализира го масово.  

Следователно, днес проблемът е не в създаването на ново техническо решение, а в 
намирането на нови пазари, ново приложение (в охраната на дома, на колата, в кухнята, в 
управлението на движението и пр.). 

Придържайки се към идеята на Шумпетер, „новото“ се идентифицира със следните 
случаи:  
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 неизвестно за потребителите и производителите благо (полезност);  
 неизвестно за потребителите и известно за производителите благо;  
 нова неизвестна технология за производството на известно благо;  
 нова неизвестна технология за производството на неизвестно благо;  
 усвояване на нов пазар с известен продукт;  
 усвояване на нов пазар с неизвестен продукт;  
 усвояване на стар пазар с неизвестен продукт;  
 нов източник на суровина;  
 заместител на суровина;  
 социално нововъведение;  
 организационно нововъведение. 
Откриването на новото е процес, в който могат да бъдат определени три опорни 

точки: 
1) Личностният фактор или предприемачът, притежаващ определени знания, умения 

и качества, с които участва в процеса на търсене на новото. Различните индивиди по 
различен начин употребяват своите знания, умения и качества. Те обаче са ограничени, което 
е следствие от ограничеността на самото човешко познание и от разпръснатия характер на 
самото знание. Но често сме свидетели на факти, че хора, които имат изключително високи 
знания, умения и качества, не са предприемачи, макар че имат блестящи идеи. Други, които 
нямат такива интелектуални качества, но притежават комбинативност, наблюдателност и 
аналитичност, успяват много повече от първите. В научните изследвания се приема, че 
основното, по което се отличават различните хора, е различната степен на будност, която 
притежават, макар че всички те еднакво добре виждат. Приема се, че предприемачите имат 
значително по-висока степен на будност от останалите, което е и тяхно основно 
преимущество. Будността на индивида зависи, първо, от равнището на придобитите 
ценности, опит, знания, умения и качества, т.е. от културната среда, и второ, от тяхната 
насоченост, определена посока, която може да бъде избирана и насочвана от предприемача. 

Практически това означава, че е възможна целенасочена, активна и системна 
ориентираност към новото, което е една от основните предпоставки за системното 
новаторство, за разлика от случайното новаторство. 

2) Обективни източници на новото.Усилията на предприемача и всички негови 
знания, умения, качества и инструментариум могат да бъдат напразни, ако не съществуват 
обективните предпоставки за съществуването на новото. В днешната практика могат да 
бъдат разграничени твърде много обективни източници, способстващи за създаването на 
новото. Така например Уилям Коен посочва 18 източника за създаването на новия продукт: 
успешните продукти на пазара; изложби на изобретатели; чужди продукти; вестници; 
местните производители; бюлетините на НАСА, обзори на патентното ведомство; нови 
продукти от корпорациите; несполучливи продукти; официален бюлетин на патентното 
ведомство на САЩ; патенти с изтекла давност на действие; търговски изложения; стари 
образци от списания; персонализация на продуктите; търговските банки; инвеститорски 
компании за малкия бизнес; брокерите на лицензи; регистърът „Томас“ на производителите в 
САЩ. 

Р. Хирш (1989г.) определя 5 основни източника на нови идеи и продукти: 
потребителите; съществуващите и новите компании; дистрибуторските канали; 
правителствените служби за патентна информация; изследвания и развитие на нови продукти 
[2].Повечето от тези източници са достъпни както в развитите страни, така и у нас и по тази 
причина са особено важни. Основните източници на новото в условията на прехода към 
пазарно стопанство могат да бъдат: 

 успелите продукти на пазара- повечето от тях са чужди, копирайте, но не самия 
продукт, а идеята, концепцията; 

 изложби на изобретения- като правило изобретателите нямат представа за 
пазара и начина, по който да излязат на него; 
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 образци от чужди проспекти, каталози, списания и пр.- един от най-добрите, 
евтини и ефективни източници на новото; 

 бюлетинът на агенцията за авторското право и други специализирани патентни 
издания от чужбина; 

 стари образци от списания- старото винаги може отново да стане ново, с много 
малко освежаване и нов дизайн; 

 търговските изложения в страната и чужбина; 
 дистрибуторските канали и мрежи- тъй като те имат пряк контакт с дребните 

търговци и крайните дистрибутори, които най-добре познават изискванията на пазара; 
 индивидуалните пътувания и посещения на други страни; 
 неуспелите продукти- след известен анализ и преработка те могат да станат хит 

на пазара; 
 излишните продукти на големите производители, които поради различни 

причини не са излезли на пазара; 
 конкурентите, които трябва да бъдат винаги под око. 
С развитието на пазара, с промените в неговите изисквания, с промяната на 

качеството на живот и други фактори, на преден план се разкриват други източници на 
новото, което изисква постоянно наблюдение от страна на предприемачите за насочване на 
предприемаческия интерес към тях. 

3.Създаване на благоприятни възможности.Наличието на съответните знания, 
умения и качества не винаги може да се срещне с обективните източници във времето. И 
примерите за това са много. Оттук идва и изразът „на точното място в точното време“. 
Създаването на подходящи благоприятни възможности е описано детайлно от П.Дракър. 
Това изисква системно наблюдение върху източниците на благоприятните възможности за 
създаване на „новото“. Те съществуват благодарение на развитието на средата. За тази среда 
още през 70-те години на XX век П.Дракър посочва седем източника на благоприятни 
възможности за създаване на новото, които той наричатрадиционни предприемачески 
прозорци. Първите четири от тях са в самото предприятие и според него са:  

 неочакваността, разглеждана като неочакван успех, неочакван провал и 
неочаквано външно събитие;  

 несъответствието между реалността, каквато е в действителност и реалността, 
която се приема, че трябва да бъде;  

 нововъведението, основано на „процесната нужда“;  
 измененията в производствената или пазарната структура, които изненадват 

всички.  
Втората група източници на благоприятни възможности за нововъведения, посочена 

от П.Дракър, се намира извън предприятието и се свежда до:  
 измененията в демографските характеристики на населението;  
 измененията във възприятията, настроенията и смисловото натоварване на 

индивидите;  
 новото знание като универсална благоприятстваща възможност за създаване на 

новото. 
Към тази група могат да бъдат добавени още три предприемачески прозореца, които 

могат да бъдат причислени към групата на традиционните, а именно:  
 улеснението;  
 конвергенцията и процесите; 
 образците от природата. 
Изминалите години от началото на прехода и натрупаният опит от българските 

предприемачи позволяват дефинирането на още три благоприятни възможности, които 
авторът счита, че съществуват в нашите условия:  

 разликата в стандарта на живот на различните национални стопанства;  
 промяната в структурата на собствеността  
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 масови психични състояния- страх, еуфория и пр. 
Характерно за посочените по-горе специфични български благоприятни възможности 

е местонахождението им извън предприятието, което е естествено и отразява 
икономическите промени на прехода към пазарното стопанство. 

ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА НОВИЯ ПРОДУКТ 
За да превърнем една бизнес идея в конкретна стока или услуга, трябва да изминем 

сложен и отговорен етап от процеса на създаване на новия бизнес- оценката на 
възможностите и ограниченията, които новата идея или продукт създават за нас, и 
промените, които налага в околната среда. 

Сложността на проблема идва от това, че носителят на идеята за нов бизнес винаги е 
убеден, че това е най-добрият продукт, най-полезната услуга и най-добрият бизнес. 
Предприемачът обаче няма правото на емоционална преценка и трябва възможно най-
реалистично да отговори на един много съществен въпрос: какви са обективните 
възможностите и ограничения, които съпътстват създаването и въвеждането на новия 
продукт?  

Този процес започва със самооценка на идеята (продукт или услуга), което изисква 
задълбочено предварително проучване на пазара. В оценката могат да бъдат разграничени 
пет оценъчни направения:  

 оценка на потенциалния пазар;  
 оценка на риска и възвръщаемостта на инвестициите;  
 определяне на силните и слабите страни на новия продукт; 
 оценка на конкурентното преимущество, което създава новият продукт за 

съответния пазар; 
 оценка на последствията върху средата. 

СЪЗДАВАНЕ НА НОВИЯ ПРОДУКТ 
Трансформацията на идеята в нов продукт е процес с твърде голямо многообразие на 

използваните методи, средства и подходи. Много често от една и съща идея се създават 
съвсем различни пазарни продукти. Следователно първата стъпка, която е логически 
необходима за създаването на новия продукт, е разбирането, осъзнаването на конкретната 
потребност, която ще бъде удовлетворяване от новия продукт или разкриване 
потребителската полезност на новото. Вторият елемент в този процес е определянето на 
конкретната технология, по която ще бъде създаден новият продукт. Третата логическа 
стъпка в процеса на превръщането на идеята в продукт е определяне на конкретната 
форма.Формата на новия продукт отразява в себе си няколко основни изисквания: 

 спрямо целта, поставена с новия продукт; 
 спрямо функцията, която ще изпълнява в определена среда; 
 спрямо специфичните изисквания на конкретните потребители; 
 спрямо специфичните изисквания на средата, в която ще бъде задоволявана 

определена потребност. 
В някои от случаите всички тези изисквания, предявявани към конкретния нов 

продукт, едновременно могат да се окажат несъвместими, което превръща процеса на 
търсене на формата на новия продукт в труден компромис. Това, от своя страна, е и шансът 
на следващите производители и конкуренти. Практиката показва обаче, че не всяка идея 
достига до пазара, макар че процесът за нейното реализиране е стартиран и са вложени не 
малко средства. Типичен пример в това отношение са автомобилостроителите. Много често 
те излагат прототипи, които събират погледите по изложби и автосалони, но не достигат до 
пазара. Данните показват, че от всеки 11 идеи или концепции за производството на един нов 
продукт, едва три влизат в процеса на развитие, т.е. само 1/3 стигат до пазара и само 1 от 
тези единадесет успява на пазара.По тази причина за предприемачът е още по-важно точното 
и с малки разходи дефиниране на пътя от идеята до готовия продукт. 

Макар, че подобен подход ни приближава към необходимите прагматични стъпки на 
предприемача за превръщането на идеята в нов продукт и тук все още липсват много от 
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реално необходимите действия като: предварително проучване на пазара, предварително 
техническо проучване, предварително тестване на продукта и пр. Това налага по-детайлно 
диференциране на процеса, при което според автора могат да се разграничат (разбира се, с 
известни условности) следните основни етапи в процеса на създаване на новия продукт: 

 индивидуално търсене и определяне на новото; 
 предварително проучване на пазара (възможно приемане от клиентите, 

конкурентна ситуация (реакция), приблизителен обем на новата пазарна ниша и пр.); 
 предварително техническо проучване (с каква технология, със старите или с 

нови машини, от какви суровини и пр.); 
 предварителни финансови разчети (размер на необходимите средства, степен 

на риск, възвръщаемост на капитала и пр.); 
 развитие на идеята в опитен продукт (образец) (тук се извършва „тестване“ на 

инструментите, машините, технологията и уменията на изпълнителите); 
 опитно производство (създават се 5-20 опитни продукта); 
 опитни продажби (тества се поведението на новия продукт); 
 предкомерсиален бизнес анализ (детайлно проучване на пазара, определяне на 

дистрибуторските канали, определяне на ценовото поведение и пр.); 
 производство; 
 продажби; 
 оценка на новия продукт. 

АНАЛИЗ НА ВЪНШНАТА СРЕДА 
Много често новите предприемачи предприемат действия, с които целят 

утвърждаването на нова стока или услуга, или разкриват нова дейност. След неуспеха 
мнозина от тях се питат защо не успях. Причините за неуспеха са много и винаги конкретни 
за всеки отделен случйа: при едни- близостта на по-силен конкурент, при други- 
наситеността на пазара със сродни продукти и все по-намаляващата покупателна способност 
на населението, при трети- невярната оценка на контрагента и пр. Но общото между всички 
причини е, че са елементи на външната среда на предприемача. 

Стремежът на всеки предприемач е да осигури висока адаптивност на своята дейност 
(фирма) към външната среда, като разработи надеждни инструменти за противодействие 
срещу нейната (на средата) агресивност. Това принуждава предприемача да върши две 
особено важни за неговото съществуване неща: да познава добре и да изучава непрекъснато 
външната среда на своята фирма. Колкото по-добре предприемачът познава външната среда 
на своята фирма, толкова по-голям е шансът за неговото оцеляване и развитие. Особено 
важно е това, когато предприемачът за първи път излиза на полето на свободния пазар. От 
анализа на външната среда новият предприемач трябва да получи ясен сигнал - има или не 
място за него и неговия нов продукт, какви са главните опасности, които могат да 
съпровождат утвърждаването му на даден пазар и пр. Без формулирането на подобна оценка 
в значителна степен се повишава рискът, който поема предприемачът с реализирането на 
новата идея. 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ АНАЛИЗ НА РЕСУРСИТЕ 
Наличието на достатъчни и достъпни ресурси е едно от най-важните условия за 

осъществяването на всяка стопанска дейност. Изследванията показват, че повечето 
начинаещи предприемачи започват своята дейност с амбицията и стремежа да съберат 
всичките необходими ресурси за започването на дейността. Често пъти този период се оказва 
толкова дълъг, че „новият“ продукт остарява или конкурентите, които са много по-силни, а и 
по-бързи, предприемат изпреварващи действия на пазара. Такъв подход към ресурсите не 
може и не трябва да бъде използван от предприемача. Предприемачът действа по отношение 
на ресурсите по-различно. С това той се отличава от всички други участници в пазара. Този 
подход на предприемача се нарича OPR (Other People Resource) или „използвай ресурсите на 
другите хора“ (организации). Въведен е от Джон. Тимънс през 1985г. Мнозина от успелите 
предприемачи днес споделят, че не биха успели, ако не бяха използвали ресурсите на други 
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хора и организации. Други, успели вече, сами са разбрали, че биха постигнали много повече, 
ако бяха привлекли чужди ресурси, отколкото да работят само със свои. Последиците от 
прилагането на непредприемаческия подход към ресурсите са бавен растеж, постоянен 
недостиг на пари; забавяне на проекти и изпълнението им; замразяване на проекти и др. 

Предприемаческият подход към ресурсите предполага привличане на чужди ресурси, 
интензивното им използване и заплащане на собствениците по-висок доход, отколкото биха 
получили, ако те самите биха ги използвали. За да успее, предприемачът трябва да изпълни 
няколко ключови условия: 
 да използва ресурсите по-добре от собственика им; 
 да ги използва по-дълго време; 
 да използва ресурсите с по-малка загуби. 

Следователно, ключът в поведението на собственика по отношение на ресурсите е в 
интензивното им използване, основаващо се върху минимизация на разходите и строг 
контрол върху използването им. При привличането на чужди ресурси е необходимо да знаем 
за тях следното: 

 къде се намират свободните ресурси (обикновено това са предприятия, затворени 
поради липса на работа или при търгове, разпродажби на имущество от ликвидатори 
на предприятието); 

 каква е тяхната цена (съпоставка с нови и други използвани машини и съоръжения); 
 какво е състоянието им (оценка на готовността за непосредственото им използване). 
 В зависимост от естеството на привличаните ресурси предприемачът има две основни 

възможности: 
 лизинг на ресурсите (наемане за определено време и определена цена, диференцирана 

на вноски); 
 използването има на място (това е възможно най-вече при производствени и 

човешките ресурси, които са свободни за дадения производител). 
Практиката на развитите индустриални страни от Източна Азия показва 

възможността, която се съдържа в т.нар. надомна работа, която е един от най-удачните 
варианти за съвместяване наемането на труд, от една страна, и машини и производствена 
площ, от друга, без никакви ангажименти за поддържането им. Този вариант позволява 
минимизирането на разходите за поддръжка от страна на предприемача, за който остават 
само разходите по транспорта и издръжката на комплектоването на изделието (ако такова е 
необходимо). По този начин източните предприемачи от Тайланд, Хонг Конг, Малайзия, 
Тайван и др. създават съществено ценово преимущество, което в днешния момент усещат 
всички индустриални страни в света. 

Изложеното дотук не означава, че предприемачът не трябва да притежава свои 
собствени ресурси. Както бе посочено по-горе, те са една от важните съставки на условието 
за независимост на предприемача. Но независимостта има своя цена. Задачата на 
предприемача е винаги да съпоставя цената на привличането и цената на притежаването на 
даден ресурс. По този начин новият предприемач ще минимизира своите разходи и ще 
създаде още едно свое конкурентно преимущество. 

ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА БИЗНЕСА 
В процеса на организационното приспособяване на новата дейност към условията на 

външната среда предприемачът неизбежно стига до онзи момент, в който теоретичните 
хипотези и конструкции, анализи и прогнози, изводи и оценки се пречупват през призмата на 
конкретното физическо разполагане на новата дейност. За съжаление, в преобладаващата 
част от справочните пособия за навлизане в малкия бизнес и предприемачество липсват 
практически съвети и правила за избора на най-удобното място за разполагане на новия 
бизнес. 

Изборът се определя от множество фактори и ограничители, които могат да бъдат 
групирани като: 
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Фактори с пряко влияние върху локализационния процес. Към тази група се включват 
природни фактори (земя, биоресурси, водни ресурси, климатични особености и други), 
икономически фактори (капитал, енергийни и суровини, производствена структура, социална 
и екологична инфраструктура. Тук могат да бъдат посочени още демографската структура, 
социалните фактори като заетост, социална подкрепа, социална структура и др.) 

Фактори с косвено влияние върху локализационния процес. Тук могат да бъдат 
посочени следните фактори- развитие на комуникациите и информационната 
инфраструктура, степен на специализация на производството и степен на зависимост от 
доставчици и снабдители, енергоемкост и трудоемкост на производството и пр. 

В научната литература са описани и други подходи за локализиране, които се 
основават върху натрупания емпиричен опит в създаването на бизнес. При създаването на 
малък търговски бизнес например, особено полезни могат да се окажат съветите на експерти 
от управлението на малкия бизнес в САЩ. При локализацията на търговския бизнес имайте 
предвид следните фактори,съветват те: 
 привличането на клиентите към съответната част на града или населеното място; 
 интензивността на движението- автомобилно и пешеходно; 
 допълващия ефект от функционирането на съседните магазини; 
 удобство за паркиране и достъпност на обекта; 
 характера на стоките, които ще продавате- бързо продаваеми, бавно продаваеми и 

луксозни стоки; 
 необходимостта от изучаване на пътникопотока; 
 изясняване на профила на потенциалните клиенти- възраст, пол, доходи и пр. и 

съсредоточаване на наблюдението само върху тях; 
 оценка на зависимостта на продажбите от сезона или от други фактори при 

определяне на потенциалния брой клиенти; 
Независимо от формата, размера и отрасловата принадлежност на бизнеса, в процеса 

на неговата локализация ще трябва се решават множество конкретни проблеми, част от 
които следните: 
 какви ограничения произтичат от същността на новия продукт, вследствие на които 

могат да се породят проблеми с близки по територия предприятия; 
 каква ще бъде организацията на новата дейност- локална или разпръсната 

(разпределена) структура; 
 какъв е характерът на земята, определена (избрана) за месторазположение на 

дейността. 
Първата проверка е свързана с установяване на собствеността и статуса на земята 

върху която ще се изгражда бизнеса- дали земята (парцелът) може да бъде използван за 
целите на дейността според териториалноустройствения план на съответната община. Второ, 
трябва да се проверят евентуалните тежести върху имота като реституционен иск, 
незадоволени претенции на наследници, ипотека и пр., които могат да възпрепятстват в 
определен момент дейността. Най-важните стъпки са: 
 съставяне на договор за покупко-продажба или наем на земята, сградите и другите 

активи; 
 проверка на конкретните изисквания на съответните компетентни органи относно 

екологичните, санитарните, епидемиологичните и пр. ограничения за съответния 
регион, прилагани към производствените и търговските дейности; 

 оценка на географското разположение на мястото спрямо доставчици, клиенти и на 
тази основа определете „цената на достъпността“ като производна от транспортните 
разходи; 

 оценка на инфраструктурната осигуреност на месторазположението с ВиК, телефон, 
електрическа енергия, интернет и др.; 

 проверка, ако мястото за локализация е било използвано за бизнес, защо са напуснали 
вашите предшественици. 
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 оценка на сигурността и риска на избраното от вас място. 
След извършването на тези проверки и справки можете да бъде взето решението за 

локализация на вашия бизнес. 
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕС-КАТА ДЕЙНОСТ 
Извършването на всяка стопанска дейност се регламентира чрез определени от 

законодателните органи правни норми. Ето защо преди предприемачът да насочи своите 
усилия към реализацията на новата дейност, той трябва да има ясната представа в каква 
юридическа форма ще конституира своята предприемаческа дейност. Конкретизацията на 
тези правни норми и изисквания за организацията на предприемаческата дейност се съдържа 
в Търговския закон (ТЗ). Преди обаче да пристъпи към оценката на преимуществата и 
недостатъците на конкретната правна форма на организация, регламентирана в ТЗ, 
предприемачът трябва да изясни за себе си следното: 
 сам или в съдружие ще осъществява новата дейност; 
 каква ще бъде отговорността му за последиците от дейността; 
 с какъв стартов капитал ще разполага за осъществяване на новата дейност; 
 как ще участва в управлението на новата дейност- пряко или косвено; 
 какво данъчно облагане предпочита; 
 има ли нужда от привличането на допълнителен капитал; 
 юридическо лице ли желае да бъде, или не. 

По този начин предприемачът формира за себе си критериите за избор и ще ги 
прилага при оценката на възможностите, които предлага всяка една конкретна правна форма 
на организация на предприемаческата дейност. Изяснявайки тези основни за конкретния 
избор решения, предприемачът може да пристъпи към търсенето на онази правна форма за 
организация на новата дейност, която в най-голяма степен ще отговаря на неговите 
изисквания. Нещо повече, законодателят е предвидил, че с развитието на дейността и с 
промяната на икономическите условия предприемачът може да осъществява промяна в 
правната форма на организация на дейността, и е създал такава възможност. 

Основните форми на организация на стопанската дейност у нас, които новият 
предприемач може да използва са: 

1) Едноличен търговец може да бъде всяко дееспособно физическо лице. 
Регистрирането му се извършва в Търговски регистър в съответния районен съд. Оценката 
спрямо формулираните основни критерии е следната: 

 сам осъществява дейността; 
 отговорността е неограничена, т.е. предприемачът отговаря с цялото си 

имущество за последствията от извършваната от него дейност; 
 не е необходим (от законова гледна точка) минимален регистрационен капитал; 
 управлението може да бъде извършвано пряко или чрез специално 

упълномощено лице (прокурист), управител на фирмата; 
 данъчното облагане се определя чрез прилагането на Закона за данък върху 

общия доход, т.е. доходите на предприемача от стопанска дейност се добавят към другите 
източници на доход- наеми, хонорари и др. 

 не създава възможност за привличане на чужд капитал; 
 не е юридическо лице. 
2) Събирателно дружество (СД)- то дава възможност за обединяване усилията и 

възможностите (финансови, материални и човешки) на две и повече лица за извършването на 
стопанска дейност под общо наименование. То дава следните възможности: 

 позволява съдружие на две и повече лица (физически и юридически); 
 отговорността е солидарна, неограничена и обхваща последствията от 

действията и на другите лица в съдружието, когато това е извършено в името и за сметка на 
дружеството; 

 не е необходим минимален начален капитал при регистрацията на 
дружеството; 
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 управлението е пряко и се урежда с учредителен договор; 
 СД се третира като юридическо лице и се облага с данък върху печалбата; 
 не създава възможност за привличане на капитал; 
 събирателното дружество е юридическо лице. 
3) Акционерно дружество(АД) е най-разпространената форма на организация на 

капитала. Капиталът на дружеството е разпределен в определен брой акции. Притежаването 
на определен брой акции е вид „членство“, а не право на собственост върху имуществото му. 
Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван или намаляван съобразно състоянието 
му. Създаването му дава на предприемача следните възможности: 

 съдружие с други акционери; 
 отговорност, ограничена до размера на притежавания акционерен капитал; 
 необходим минимален учредителен капитал; 
 възможност за пряко или косвено участие в управлението в зависимост от 

размера на управлявания капитал и желание за участие в органите на управление; 
 данъчно облагане като юридическо лице, съобразно данъка върху печалбата; 
 възможност за неограничено привличане на капитал; 
 акционерното дружество е юридическо лице. 
4) Дружество с ограничена отговорност (ООД)- Дружеството с ограничена 

отговорност създава възможността за две и повече лица да съчетаят възможностите на 
капиталовите с персоналните дружества. Капиталът на дружеството може да бъде 
увеличаван или намаляван, както и да бъде наследяван, ограничаван. То създава за 
предприемача следните възможности за избор: 

 осигурява съдружие в осъществяването на дейността; 
 отговорността е ограничена в рамките на записания капитал; 
 осигуряване на минимален стартов капитал; 
 дава възможност за пряко или косвено управление съобразно избора на 

предприемача; 
 дружеството с ограничена отговорност е данъчно задължено чрез данък върху 

печалбата; 
 дава възможност за привличане на капитал; 
 дружеството с ограничена отговорност е юридическо лице. 
5) Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД)- създава 

възможността за предприемача да осъществява дейност при неограничена свобода при 
наличието на ограничена отговорност (в рамките на капитала на дружеството). Собственикът 
може да бъде юридическо или физическо лице, което може да управлява пряко или косвено 
чрез управител на дружеството. Всички други характеристики се покриват с тези на ООД. 

 не предлага съдружие в осъществяването на дейността; 
 отговорността е ограничена в рамките на записания капитал; 
 изисква минимален стартов капитал; 
 дава възможност за пряко или косвено управление съобразно избора на 

предприемача; 
 данъчно задължено е чрез данък върху печалбата; 
 дава възможност за привличане на капитал; 
 дружеството с ограничена отговорност е юридическо лице. 
6) Кооперацията е една от най-разпространените форми на организация на 

стопанска дейност в нашите условия и има твърде дълга история- още от средата на 20-те 
години. Регламентирана е чрез специален закон. Тя създава някои облекчения при 
регистрацията (примерно не се изискват държавни такси). Изисква минимален брой от 7 
учредители. Позволява същите лица да встъпват в трудово правни отношения със самата 
кооперация. Всеки член на кооперацията записва определен дял от капитала. В края на всяка 
финансова година се отчита дейността и при положителни резултати се получава дивидент. 
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Спрямо изискванията, формулирани и прилагани към другите форми от Търговския закон, 
изглежда по следния начин: 

 осигурява съдружие в осъществяването на дейността; 
 отговорността е ограничена в рамките на записания капитал; 
 минимален дялов капитал; 
 дава възможност за пряко или косвено управление, съобразно избора на 

предприемача; 
 кооперацията е данъчно задължена чрез данък върху печалбата от 01.01.1996г.; 
 дава възможност за привличане на капитал; 
 кооперацията не е юридическо лице. 
Другите възможности, които ТЗ предлага, като командитно дружество с акции, както 

и формите на сдружения на дружествата като холдинг и консорциум, няма да бъдат 
разглеждани, главно поради неприложимостта им за първоначална предприемаческа 
дейност. В същото време, съществуват и редица други възможности, които се създават с 
други закони за осъществяване на нови предприемачески действия. Такива създава Законът 
за задълженията и договорите. Конкретните възможности произтичат от прилагането на 
договорите за: изработка, поръчка, превоз, консигнация, разпространение, представителство 
и др. между физически лица, без регистрация на търговска дейност. 

СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ПЛАН 
В реализацията на предприемаческия процес създаването на предприемаческия план 

заема особено място. Причините за това са две: 
Първо, създаването на предприемаческия план е завършващ, обобщаващ етап за 

усилията на предприемача да отговори на множество въпроси като: какъв продукт (услуга) 
ще произвежда (продава), на какъв пазар ще продава, кои са неговите купувачи и 
конкуренти, какви финансови средства ще бъдат необходими и пр. В търсенето на верния 
отговор на всеки един от тези въпроси предприемачът може (а понякога това е наложително) 
да ползва услугите на консултанти и външни специалисти. При създаването на 
предприемаческия план обаче такава помощ е немислима (тук не става въпрос за техническа 
помощ). Тя не е полезна за самия предприемач. Никой друг не може логически да свърже 
отговорите на всички задавани въпроси в едно цяло, какъвто е предприемаческият план. Ето 
защо непосредственото, личното участие е втората причина, която придава на този етап 
специфично място в предприемаческия процес. 

Второ, предприемаческият план играе роля не само в процеса на създаването, но и в 
процеса на функционирането и управлението на предприемаческата фирма. Практиката 
показва, че съществуват четири причини, поради които е необходимо да бъде написан един 
предприемачески (бизнес) план. Той е: 

 Инструмент за саморазвитие. Изработва се за собствени потребности и служи 
като ориентир в управлението на предприемаческата дейност. Обвързва в едно цяло целите, 
конкретните задачи, ресурсите и средствата за осъществяване на дадената дейност. 

 Средство за привличане (убеждаване) на съмишленици, съдружници. В много 
от случаите, за да убедите един или друг бъдещ съмишленик или акционер, трябва да 
разполагате с подходящ инструмент, обобщаващ всички необходими доказателства за вашия 
бъдещ успех. Най-подходящо средство за това е предпримаческият (бизнес) план. 

 Обяснение (илюстрация) на мисията на стартирания бизнес (дейност). 
Предприемаческият (бизнес) план най-точно отразява собственикът, предприятието, бизнеса, 
мисията, целите, финансовите ресурси в краткосрочен и дългосрочен план. Той е най-
важният официален документ пред банките, доставчиците, кредиторите, в по-широк план 
пред всички заинтересовани страни. 

 Средство за финансиране. В нашата страна тази функция на бизнесплана е 
ограничена, защото не всички банки и кредитни институции отпускат средства срещу защита 
на предприемачески проект, а само срещу ипотека на недвижимо имущество, което младите 
предприемачи обикновено не притежават.  
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Предприемаческият план, независимо от това дали е ориентиран към малкия семеен 
(домашен) бизнес, към малката конструкторска фирма, към малка производствена фирма, 
към малка обслужваща фирма или към големи фирми, има редица общи черти и структурни 
елементи. Те могат да бъдат представени по следния начин: 

1. Уводна част, която съдържа: титулна страница, резюме на предприемаческия 
план, съдържание на предприемаческия план. 

2. Дейност на фирмата и нейния продукт- описание на фирмата или на отрасъла, 
продукт, пазар, конкуренти, клиенти (потребители), маркетинг. 

3. Управление и организация на дейността- производство, управление, развитие. 
4. Финансов план - предфинансови условия, финансов план, детайлизиран финансов 

план, погасителен план. 
5. Приложения. 

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ 
В специализираната научна литература за предприемачество и малък бизнес се 

обсъждат различни принципи, правила и методики за организацията и управлението на 
малките предприемачески предприятия. В тях могат да бъдат намерени твърде полезни 
съвети за това как да се организира отчетността, как и кога да се плащат дължимите данъци, 
акцизи и други такси. Когато обаче стане въпрос за организацията на търговското дружество, 
за организацията на производството, за начина на организация на продажбите, за 
управлението на запасите, за провеждането на рекламата и други важни функции, в повечето 
случаи съветите са твърде академични и много често неприложими в практиката. 

Основната причина за това е, че преобладаващата част от специалистите (поради 
липса на опит в управлението на нововъзникваща предприемаческа дейност) пренасят 
механично решението на проблемите от практиката на управление на големия бизнес, от 
големите организации към малките предприятия. Това е принципно погрешно. Малкото 
предприемаческо предприятие се управлява по различен начин от голямото предприятие или 
държавно търговско дружество. По тази причина прякото пренасяне на практиката на 
управление на големите държавни фирми и организации е погрешно, в основата си и е 
крайно опасно и вредно за новия предприемач. 

Предприемаческото управление на новата дейност е логически обвързано със самото 
развитие на дейността (предприятието). В теорията за управление на малкия бизнес този 
проблем е означен като жизнен цикъл на малкия бизнес (предприятието). Въпреки че 
съществуват различни виждания към съдържанието му, могат да се приемат следните фази 
на жизнения цикъл на новата дейност (предприятието): старт; оцеляване; развитие; 
устойчиво развитие; спад; закриване (Фиг.2.). Практическото приложение на модела на 
жизнения цикъл на малката фирма като инструмент за управлението на предприемаческата 
дейност се модифицира или пречупва от въздействието на няколко фактора: определяне на 
водещия приоритет за предприемача в съответната фаза от развитието на новата дейност; 
целите на предприемача; наличността и достатъчността на ресурсите. 

Промените в предприемаческото управление се осъществяват под въздействието на 
два основни фактора- вътрешен и външен. 

Вътрешният фактор се основава върху обстоятелството, че предприемаческото 
управление (съвкупността от използвани методи и инструменти за въздействие) на новата 
дейност расте заедно с развитието на самото предприятие (дейност). Ключовите дейности 
(сфери) във фирмата, в които се осъществяват промени и подлежат на развитие, са: 
структура и организация на предприятието; пазарни проблеми; финансови проблеми; 
парични фондове; производство; персонал; технически средства за управление; организация 
на труда и заплащане.  
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Фиг.2. Жизнен цикъл на предприемаческото предприятие 

 

Всяка една от посочените дейности в различните етапи отжизнения цикъл на 
предприятието (дейността) има различни параметри, които като цяло определят и характера 
на предприемаческото управление. 

Външният фактор е резултат от агресивността на съвкупното въздействие (натиска) на 
самата външна среда. Водещите фактори тук са натискът, осъществяван от конкурентите, 
подражанието, въздействието на общите икономически условия и др.  

ЗАКРИВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ 
В практиката широко популярно е мнението, че извършваната от един предприемач 

дейност се прекратява най-вече поради недобри стопански (финансови) резултати. 
Причините за закриване на една дейност са много повече. Търговският закон на Република 
България допуска и оздравително производство на търговските дружества, които са в 
състояние на неплатежоспособност. Фалитът на търговското дружество започва с финансова 
криза, но не всяка финансова криза води до фалит. Ето защо този етап от предприемаческата 
дейност също трябва да бъде управляван с антикризисните инструменти на мениджмънт. 

Според някои автори закриването на извършваната от предприемача дейност се 
предизвиква по две основни групи причини: 

Първата е свързана с реализирането на негативни стопански резултати, причинени 
от: лошо управление на ресурсите; лош маркетинг; слаб (неконкурентен) продукт; 
изчерпване на пазарната ниша; остаряване на продукта; липса на достатъчно оборотни 
средства. 

Втората група причини е свързана с промяна в намеренията (целите) на 
предприемача. Те могат да бъдат: реорганизация на дейността и произтичащата от това 
необходимост за промяна на юридическата форма на организация на бизнеса; ликвидация на 
дейността поради промяна на предмета на дейност; преобразуване от публична (акционерна) 
в семейна (еднолична) форма; преобразуване от еднолична в акционерна форма; вливане в 
друга компания (търговско дружество); умишлен фалит. 
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Независимо от конкретната причина за закриването на дейността, във всички случаи 
предприемачът трябва да предприеме следните стъпки: 
 да възложи управлението на закриването на специализирано лице (синдик); 
 да възложи извършването на оценка на активите (материални и нематериални) на 

фирмата на независими експерт-оценители; 
 да възложи на специализирано лице проучване за последствията (финансови, 

материални, юридически и пр.) от закриването на извършваната дейност. 
По този начин предприемачът ще се предпази от последващи действия на лица и 

организации с негативен за него резултат и ще запази доброто публично име (имиджа) на 
своята фирма. 

СРЕДА НА ПРЕДПРИЕМАЧА 
В теорията на управлението на бизнеса се отдава твърде голямо значение на 

изучаването на проблемите, които възникват и се решават по повод състоянието, анализа и 
оценките на въздействие на външната среда. Основната теза е, че колкото по-добре се 
познава средата от мениджъра или предприемача, толкова по-големи са шансовете за успех. 
Практика на повечето от големите компании е да създават специални отдели и звена и да 
наемат специалисти, които се специализиратв управлението на този проблем. Такъв подход е 
трудно приложим в управлението на предприемаческите организации поради две причини:  

Първо, невъзможността да бъдат заделени такива човешки и финансови ресурси за 
такава дейност; 

Второ, въздействието на външната среда е много по-силно върху малките 
предприемачи, отколкото върху големите фирми. 

Множество примери от практиката показват, че въздействието на една и съща среда 
върху собствениците на малкия и големия бизнес е различно, т.е. средата засяга по различен 
начин всеки предприемач. Например, при управлението на ресурсите в организацията се 
сблъскваме с множество проблеми от различен характер, произтичащи от обстоятелството, 
че всички стопански субекти зависят в някаква степен от качеството на околната среда. Чрез 
нея те намират клиенти на своя труд, намират ресурси и срещат своите конкуренти и 
контрагенти. Повечето специалисти определят средата и нейното въздействие върху фирмата 
като пряка и непряка. Основанията за това са, че някои от факторите действат по-силно, а 
други не толкова силно върху нея. Такъв подход може би е плодотворен за някои 
организации, но в реалния пазар всеки фактор може да бъде в даден момент пряко, а в 
следващия, непряко действащ. По тази причина ще разгледаме външната среда на фирмата 
като: глобална, наднационална (европейско икономическо пространство), национална, 
работна и вътрешна среда. 

Външна среда 
Глобална среда.В края на XX и началото на XXI век понятието „глобализация“ става 

синоним на значими промени в управлението на бизнеса. Тези промени се свързват главно 
със следните причини: 

1) Нарастване интернационализацията на пазарите и увеличаване ролята на 
мултинационалните компании (МНК) за трансфера на ресурси. 

2) Нарастване ролята и значението на фирмите от малкия и среден бизнес в глобален 
мащаб, главно под влияние на развитието на средствата за телекомуникация. През 2004г. 
обемът от транзакциите от МСБ за първи път надминава обема на транзакциите на МНК. 

3) Системите за телекомуникации (главно интернет) променят основни категории в 
организацията на фирмата като „маркетинг“, „продажби“, „работно място“, „работно време“, 
„работен ден“ и др.  

4) Политическите промени, които настъпват след 1989г. увеличават съществено броя 
на страните (над 30), които изграждат своите икономики въз основа на принципите на 
пазара. Икономическата и личната свобода, които индивидите в тези страни получават, 
създават възможност за увеличаване на мобилността на бизнеса в световен мащаб. 
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Европейска среда. Присъединяването на България към ЕС създава нова среда на 
функциониране на българските фирми- европейското икономическо пространство. 
Условията, принципите и правилата на неговото функциониране пораждат множество 
въпроси и отправят конкретни предизвикателства към управлението на бизнеса. Някои от по-
значимите са: свободно движение на хора, стоки и капитали; съществени различия в 
минималното заплащане на труда; предимства на чуждите инвеститори; нови изисквания 
към трудовата дисциплина; повишаване конкурентността на трудовия пазар; спазване на 
общите правила на трудови отношения, възможност за наднационална защита.  

Национална среда. Националната среда има важна роля за функционирането на 
системата за управлениена човешките ресурси в организацията, защото въпреки 
възможностите, които предоставя глобализацията и европеизацията на бизнеса, и 
възможността за чужда регистрация, то локализацията на дейността има винаги конкретен 
национален характер. 

Икономически контекст 
Общите икономически условия в страната имат съществена роля и влияние върху 

свободното предприемачество. Към тях се отнасят: данъчен режим- равнището на преките и 
косвени данъци определя в решаваща степен доходите на работниците; защитата на 
основните икономически свободи като: свобода на конкуренцията и защита на 
конкуренцията; регулация на банковата система; концесионни режими; регулиране на 
трудовите пазари; защита свободата за наемане; свободата на отдаване и наемане на труд и 
пр. 

Технологичен контекст 
Съществува пряка зависимост между равнището на използваната технология в 

производството и свободното предприемачество. От нея произтичат основните изисквания 
към знанията, уменията и качествата на предприемачите. Могат да бъдат описани следните 
основни равнища на влияние върху технология и труд в организациите. 

1)Високоразвити технологични промени, свързани главно с използването на 
микропроцесорни системи, автоматизация и роботизация на производствените процеси. 

2)Конвенционални технически промени, невключващи микропроцесорни системи за 
управление. 

3)Организационни промени, свързани главно с използването на нови компютърни 
технологии за дизайн, пренос, регистриране, организация и търсене на данните. 

Политически контекст 
Политическите сили имат различни идеологически платформи и защитават различни 

интереси, съответните правителства имат възможността да изпълняват различни политики за 
постигането на политическите цели на съответните партии. Като правило, десните партии 
имат позитивно отношение към по-голямата икономическа свобода, стимулиране на 
предприемачеството и намаляване на данъците. Левите правителства се водят от социални 
критерии и отдават по-голямо значение на подкрепата на работещите, пенсионерите и 
отделят повече средства за преразпределение от държавата. Това ги принуждава да 
увеличават данъците върху печалбата и доходите на населението. 

Най-важните аспекти от държавната политика към предприемачеството са следните:  
1) степен на защита на индивидуалните права собственост;  
2) степен на регулиране на трудовите (индустриалните) отношения;  
3) размер на данъчното облагане върху доходите на работещите;  
4) размер на облагането върху печалбата на организациите;  
5) защита на конкуренцията и пр. 
Работна среда на предприемача 
Сигурността на средата е сложна, интегративна по своята същност и относителна във 

времето категория, т.е. тя е краен продукт от действието на различни фактори и условия. Те 
имат различни социални, етнически, религиозни и психологически източници. Така 
например за предприемач, израснал в гетото, то е една сигурна и позната среда. Но за 
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външния човек то е източник на несигурност. Според нас оценката на степента на 
сигурност/несигурност за предприемаческия процес се формира от следните компоненти на 
работната среда: 
 гарантиране на реална икономическа свобода; 
 равен достъп до информация; 
 степен на използване на времето; 
 равнище на доверие в бизнеса 

Защита на икономическата свобода 
Ежедневните наблюдения върху практиката на малкия и среден бизнес у нас, 

разговорите и анкетите със собственици на бизнес, както и репортажите в средствата за 
масова информация, извеждат на преден план следния факт. Не правото на собственост само 
по себе си е решаващо за успеха в бизнеса, а степента, в която правото на частна собственост 
е защитена. Не правото да сключиш договор, регламентирано в закона за задълженията и 
договорите, а степента, в която съдебната система те защитава бързо и ефективно при 
неизпълнението на договора от неизправната страна. Подобна участ на неизпълнение на 
договорите имат хиляди дребни подизпълнители на големите фирми. Всеки индивид 
преценява в крайна сметка въздействието на средата главно чрез възможността за избор и 
преследването на собствения си интерес, т.е. ако той индивидуално е свободен и реализира 
своя интерес, той изразява поведението на свободен индивид. 

Правото на избор е най-важният компонент на икономическата свобода. В стопанския 
живот, основан върху частна собственост, свободата е тази, която подтиква индивида към 
инициативност и амбициозност. Тя поставя индивида в нови условия, при които натискът 
върху него е намален, и той трябва да използва много по-добре своите вътрешни ресурси- 
знания, умения, способности, за да реализира намеренията си. Правото на избор е 
субективно дефинирано у индивида от нагласата му за самоизява и реализация в социалната 
среда. 

Практиката на изминалите години, от началото на прехода към пазарно стопанство, 
недвусмислено показва, че афишираната от правителството и държавата свобода на 
размяната е безпредметна без ефективната защита на договора и правото на собственост. 
Съдебната система не осигурява ефективна защита на изправната страна в тези спорове и се 
поддава на натиск. Изследванията на специализираните консултантски фирми показват, че 
България има „... противоречива и непредсказуема правна система“, която отблъсква 
чуждите инвеститори. Нещо повече, съдебната процедура, приложена към защитата на 
договора или на собствеността, е тромава (състои се от 26 стъпки) и продължава средно 
около 410 дни. Сравнителният преглед на съдебните системи показва, че единствено 
Румъния (28) и Литва (30) имат повече стъпки в осъществяването на съдебния процес от 
България, но за сметка на това съответно продължителността е съществено намалена- 
съответно на 225 и 160 дни. Както посочва същото изследване, тази процедура в САЩ 
отнема 54 дни, а в Япония- 60 дни. Това е едно от обясненията, че въпреки сравнително 
високата оценка за честност според индекса на СИС- 6,78, българските предприемачи и 
собственици на малък бизнес, избрали веднъж съдебната система за арбитър на иска си, 
повече не прибягват до нейните нужди. 

Това, което реално има значение за всеки предприемач, както и за всяко друго лице, 
потърсило услугите на съда, е: до каква степен може да разчита на безпристрастността 
на съда; в какъв срок ще получи обезщетението, произтичащо от решението на съда. 

Ако преведем гореизложените същностни характеристики на икономическата свобода 
на ежедневния език на предприемачите от малкия и среден бизнес, ще установим, че 
режимът на ежедневните правила на поведение в бизнеса се различават значително от 
предписаните от закона норми. Това подсказва, че развитието на пазарното стопанство е 
практически ежедневна борба за превръщането на предписаните и изпълняваните правила в 
едно. Стопанската свобода, както показва нашата история, винаги е била най-дефицитната 
„стока“ в българския живот. 
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Режимът на достъп до пазарното знание  
Проблемът за източниците на пазарно знание е бил винаги един от най важните за 

българските предприемачи. Отразявайки сложността на стопанската практика, той е 
еволюирал, както в мащаби, така и в дълбочина на пазарното познание. Изследванията през 
1992г. показват, че най-важните източници на пазарно знание са „държавните доставчици“ и 
„частните клиенти“. Съществен интерес представляват данните относно знанията на 
учредителите на първите МСП. Както показва същото изследване преобладават 
техническите знания (72%). В този период (1989-1992гг.) основните проблеми при намиране 
на пазарното знание са: информация за закони- 45%, финансиране на старта- 47% и намиране 
на помещения, земя- 46%. Данните от проведеното през 2014г. изследване „Българският 
предприемач- 2004“, показват, че най-важните източници за придобиване на пазарно знание 
са „приятелите“ - 87,9%, от конкуренти и контрагенти- 42,1%, собствени пазарни 
проучвания- 39,6% и от интернет - 34,2%. 

Основните насоки за важността и характера на придобиване на пазарни знания могат 
да бъдат получени от изследвания върху състоянието на бизнес средата. Данните показват, 
че най-важни за предприемачите от МСП сазнанията относно пазара - 47,9%, информацията 
за доставчиците - 31,8% и информацията за външния пазар - 26,8 % . 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ МРЕЖИ 
В условията на засилващ се конкурентен натиск върху малкия и средния бизнес както 

от страна на големите международни корпорации, така и от местните големи компании, 
необходимостта от сдружаване на предприемачите, обединяването и групирането им става 
все по-актуална. Нещо повече, постоянният недостиг на ресурси (от технологии до 
суровини) обективно създава условия за развитието на този процес. В тази връзка опитите на 
различните предприемачи за включване в една или друга форма на съдружие, на групиране 
на усилията, стават все по-чести. Това налага необходимостта от разглеждането на проблема 
за предприемаческите мрежи, условията за тяхното възникване, еволюция и функциониране. 

С понятието „предприемаческа мрежа“ ние обозначаваме взаимоотношения на 
сътрудничество, които се пораждат между индивидуални предприемачи или фирми (които се 
ръководят от своите собственици) в процеса на търсене на компенсация на недостига на 
ресурси с цел устойчиво развитие. Този недостиг на ресурси може да бъде от най-различно 
естество- етични, материални, морални, енергийни, човешки, финансови, технически, 
технологични и др. 

Изясняването същността на предприемаческите мрежи е неразривно свързано с 
обстоятелствата за тяхното възникване. Как, по какъв начин възниква една мрежа? Кои са 
факторите, които пораждат една мрежа? Кои са факторите, които я развиват или улесняват 
нейното развитие. Много от специалистите, които работят върху проблемите на 
предприемачеството и малкия бизнес, изтъкват (и с основание), че най-важната цел на 
предприемача е възвръщането на вложените ресурси. Но възвръщаемостта на средствата е 
само краен резултат от действията на предприемача. До постигането на крайния резултат 
предприемачът изминава един дълъг период, в който се вмества и осъществява 
предприемаческия процес. За неговото естествено протичане предприемачът се нуждае от 
наличието на определени условия. Онова, което най-много интересува предприемача в 
осъществяването на този процес, е сигурността на средата, в която ще работи той. 

Сигурността на средата обаче е сложна, интегративна по своята същност и 
относителна във времето категория, т.е. тя е краен продукт от действието на различни 
фактори и условия. По тази причина тя приема различни степени на състояние.От друга 
гледна точка, оценката за сигурността на средата в много голяма степен зависи от 
споделяните ценности, морал, навици и представи на съответния предприемач за понятието 
„сигурност“. Казано по друг начин, оценката за сигурността на средата е въпрос на 
съвпадение на субективната оценка и изисквания на предприемача с реалностите на новата 
работна среда. 



 148

Според нас оценката на степента на сигурност/несигурност за едно предприемаческо 
действие се формира от действието на следните фактори на работната среда: 
 дисциплина в дадената работна среда; 
 гарантиране на икономическата свобода; 
 равен достъп до информация; 
 отношението към времето. 

Тези фактори играят ролята на мрежопораждащи инструменти в процеса на създаване 
на мрежата. Те обаче могат да бъдат налични в една конкретна работна среда, но 
предприемачът да не може да сключи необходимото му мрежово споразумение. Проблемът е 
в това, че „консумирането“ на преимуществата от съществуването на дисциплина, 
гарантиране на икономическата свобода и равен достъп до информацията е индивидуално за 
всеки предприемач и за всеки случай поотделно. Следователно и разходите на предприемача 
ще бъдат различни, което, казано по друг начин, означава, че различните предприемачи 
плащат различна цена за получаването на една и съща „услуга“ от обществото. 

За да минимизира тези разходи, на предприемача му е необходима още една оценка. 
За това е необходимо съществуването и използването от страна на предприемача на още една 
група фактори. От особена важност тук е обстоятелството, че тези фактори се проявяват или 
„работят“ чрез институцията на доверието.Самата оценка предприемачът осъществява по 
следния начин. Той използва институцията на доверието като инструмент за своеобразно 
тестване на новата работна среда. 

Доверието като категория на обществения капитал е своеобразна конвенция между 
членовете на една общност, че споделят едни и същи правила и норми на поведение. В 
ръцете на предприемача, при оценяване на сигурността на новата работна среда, доверието 
играе ролята на фронтиер, на инструмент, с помощта на който той „опипва“ новата работна 
среда. Доверието в бизнеса според нас се основава върху ежедневната персонална оценка за 
(не)спазването или (не)споделянето на: 
 определени норми;  
 определени работни правила;  
 условията на прилагането им;  
 ограничения за действията им;  
 санкциите при неизпълнението им. 

Когато предприемачът установи, че споделяните от предприемачите в новата работна 
среда норми, правила, условия, ограничения и санкции съвпадат или са подобни на 
прилаганите от него спрямо:  
 равнището на дисциплина; 
 гарантирането на икономическата свобода; 
 възможностите за равен достъп до информация. 

За предприемача те са достатъчна и реална гаранция за желаната от него степен на 
сигурност на новата работна среда. Едва тогава предприемачът практически създава „нова 
клетка“ в мрежата. 

Чрез персоналната оценка на нормите, работните правила, условията на пригането им, 
ограниченията за действията им и санкциите при неизпълнението им предприемачът 
реализира практически необходимите връзки с външната работна среда. Това предприемачът 
извършва ежедневно. 

Предприемачът безусловно се интересува от характера и произхода на правилата, 
условията, ограниченията и санкциите, но само дотолкова, доколкото те съвпадат или са 
сходни със споделяните от него. Той се интересува най-вече дали те работят ефективно, т.е. 
дали ще гарантират неговата защита и сигурност. Той не се интересува от това дали те са 
институционално признати и утвърдени, а от това дали работят и на каква цена. Те 
(предприемачите) търсят сигурност и не се интересуват кой я осигурява-държавата или друга 
институция- семейството, етносът, религията и пр. Те се интересуват това да бъде извършено 
на минимална цена, с най-малко разходи и най-висока сигурност. Това обяснява защо голяма 
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част от преприемаческите мрежи преминават или се създават в „сивата“ икономика.По този 
начин съвпадението на: 
 нормите; 
 работните правила; 
 условията на прилагането им; 
 ограничения за действията им; 
 санкциите при неизпълнението им. 

практически ги превръща в основни фактори за организиране и стартиране на 
преприемаческата мрежа. Тези фактори се наричат мрежоорганизиращи и чиято наличност и 
състояние според нас са най-важното основание за създаване и развитие на 
предприемаческите мрежи. 

Видове предприемачески мрежи 
Всеки предприемач желае установената от него сигурност на новата работна среда да 

се превърне в трайно работещ в негов интерес фактор, т.е. да го превърне в съдружие или в 
съвместна дейност, за да може да реализира своите намерения. За да изпълни това си 
намерение, той разполага с три възможни решения или три инструмента: 

 да поддържа продължителността на необходимата сигурност чрез сключването 
на договор;  

 да поддържа продължителността на необходимата сигурност чрез поддържане 
на съвпадение на интересите на двете страни;  

 да поддържа продължителността на необходимата сигурност въз основа на 
споделянето на еднакви или сходни етични ценности. 

Посочените по-горе инструменти за продължаващо действие на необходимото 
съвпадение на нормите, работните правила, условията на прилагането им, ограниченията за 
действията им и санкциите при неизпълнението им между предприемача и новата работна 
среда са достатъчни основания за дефиниране на основните предприемачески мрежи, а 
именно:  

 основани върху сключването на договори;  
 основани върху съвпадението на интереси;  
 основани върху споделянето на еднакви или сходни етични ценности. 
Предприемачески мрежи, основани върху сключването на договори (договорни 

предприемачески мрежи). Договорните предприемачески мрежи са изградени в условията на 
дефицит на доверие. Това по презумпция ги прави по-нетрайни и детерминирани във 
времето на спазването на договорните условия. 

За да си сътрудничат, т.е. да работят заедно, двете страни трябва да договорят 
нормите, работните правила, условията за прилагането им, ограниченията за действията им и 
санкциите при неизпълнението им. По този начин сключеният между тях договор осигурява 
така необходимата сигурност за осъществяване на намеренията. Проблемът обаче е в това, че 
създаването на тези правила, договарянето им, съгласуването им и установяването на 
правилата за оспорването им има определена цена. Тя се заплаща естествено от 
предприемачите и се нарича обикновено разходи по сделката или разходи по преговорите. Те 
обаче увеличават общите разходи, което в крайна сметка намалява конкурентноспособността 
на предприемачите. Това обяснява защо примерно етническите предприемачески мрежи, 
използващи „доверието в семейството“ като основа на мрежово споразумение, имат много 
по-висока конкурентноспособност. 

Типичен пример за договорна предприемаческа мрежа са т.нар. контракторни мрежи. 
Предприемачески мрежи, основани върху съвпадението на интереси 

(предприемачески мрежи по интереси). Предприемаческите мрежи, основани върху 
съвпадението на интереси, също използват договорната форма за регламентиране на 
взаимоотношенията. Водещо значение обаче има съвпадението на интересите. Времето на 
действие на договора се лимитира от общността на интересите между двете страни. 
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Предприемачески мрежи, основани върху технологичната зависимост.В 
предприемаческите мрежи, основани върху технологична зависимост, имаме две страни. 
Едната, която притежава съответната технология и дефинира съответно нормите, работните 
правила, условията за прилагането им, ограниченията за действията им и санкциите при 
неизпълнението, които използва в своята работа. В повечето случаи те представляват един 
общ технологичен „пакет“, който се продава общо. От друга страна, имаме предприемач, 
който има интерес от придобиването им и изразява дългосрочен интерес от поддържането на 
отношения на сътрудничество с новата работна среда.Типичен пример за предприемаческа 
мрежа, основана върху технологичната зависимост, са продуктовите франчайзингови мрежи. 

Предприемаческите мрежи, основани върху ресурсна зависимост. 
Предприемаческите мрежи, основани върху ресурсна зависимост, се изграждат върху 
наличието на общ интерес за дългосрочно придобиване, използване или наемане на 
определен ресурс. В повечето случаи този общ интерес се изразява преди всичко в по-
ниската цена, по-високата отстъпка или друг ценообразуващ фактор. Подобно поведение 
имат обикновено производителите, които образуват сдружения с цел общо изкупуване на 
млякото, покупката на торове, наемането на техника и пр. 

Предприемачески мрежи, основани върху споделянето на еднакви или сходни етични 
ценности.Когато излагахме в по-горните редове обясненията за формирането на 
предприемаческите мрежи, посочихме, че използването на договорите и съществуването на 
взаимен интерес са от голяма важност за създаването им. Но както показва практиката на 
бизнеса, няма съмнение, че най-ефективни сдружения, общности и мрежи се изграждат при 
наличието на еднакви или сходни етични ценности. „В тях са излишни подробни договори и 
законови уредби на отношенията, защото предварително установеният морален консенсус 
създава основата за взаимното доверие между членовете на общността“. 

Следователно съществуването на еднакви или сходни етични норми между членовете 
на еднакви религиозни, етнически, приятелски, образователни и пр. групи и общности е 
обективна предпоставка за улесненото създаване на предприемачески мрежи. Именно 
съществуването на предварително договорени правила, норми, санкции и ограничения прави 
ненужно договарянето им и с това премахва разходите по създаването им. 

Съществува изключително богато разнообразие на обшности с еднакви или сходни 
етични норми, което поражда и голямото разнообразие на възможностите за изграждане на 
предприемачески мрежи въз основата на този признак. Такива признаци могат да бъдат 
семейството, религията, етносът, еднаквият образователен ценц, личното приятелство, 
еднаквото място на раждане, еднаквата съдба и др. 

Най-разпространени са предприемаческите мрежи, изградени върху религиозен или 
етнически признак. 
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KEY COMPETENCES IN ORGANIC PRODUCTION MANAGEMENT 
 

Management in organic production, as a method applying holistic approaches and answering the dimensions 
of sustainable development through an overall process management, requires a number of competences that should be 
considered in developing curricula in different types of training and educational institutions. The investigation takes 



 151

into account strategic priorities for sustainable development, knowledge-based economy and smart specialization 
accenting the significance of provision of knowledge and skills, entrepreneurship encouragement and innovations’ 
transfer. The paper aims at exploring modern challenges to organic management and summarizing basic training 
needs. On that basis it tries to draw general conclusions about organic management competences and proposals of 
building competences in organic management. The study analyses the needs of training in organic sector, and 
particularly management of small and medium-size farms, in connection to the application of business continuity 
management. A portfolio of organic management competences is presented showing the need of providing broad and 
specialized knowledge in organic management curricula and especially assuring acquisition of soft skills. The paper 
proposes a framework and three model training programs in organic management – for colleges and universities, for 
vocational schools / centers and for life-long learning training programs. It concludes that competence-based learning 
should be applied through student-oriented and integrated approaches. The investigation considers the need of binding 
training to the innovation processes and transfer of innovations establishing a close connection to the scientific 
research – in needs’ analyses, development, evaluation, transfer of innovations into practice and permanent feedback. 
That way, the research lays down the bases of a common standard that could be developed and used to guarantee the 
quality of training in organic management as a process of planning, organization, implementation and evaluation 
answering trainees’ needs and establishing close links to practice. A future standardization will give competitive 
advantages to applying institutions and will provide trust in trainees. 

Key words: organic production, business continuity management, competences portfolio, training program 
 

Introduction 
The priorities as set in Europe 2020 [1] of fostering development of smart, sustainable and 

inclusive economy are interconnected and all related to the field of education, research and 
innovation woven in the goals of employment, innovation, education, poverty reduction and 
climate/ energy. European policies, concentrated on sustainable economic, ecological, social and 
cultural development, underline the importance of education and training in establishing 
knowledge-based economies characterized by innovative and flexible behavior and focused on 
smart specialization of national and regional economies, encouraging entrepreneurship in small and 
medium-size enterprises.  

Current challenges faced by educational and training systems in provision of formal, 
informal and non-formal education and training in secondary, vocational and higher education 
institutions are underlined by the development of competence-based approach in teaching and 
learning in Europe providing knowledge, skills and competences according to the training needs – 
those of trainees or of the society and markets.  

Discussing the approach based on competences, first of all some definitive terms should be 
clarified in order to have common and comparable understandings, as provided in the European 
Qualifications Framework (EQF) [2] for life-long learning which emphasizes the results of learning. 
Learning outcomes are specified in three categories – knowledge, skills and competence, are 
considered in terms of what learners should know, understand and be able to do after finishing 
relevant training (Table 1). Qualifications embrace a number of learning outcomes as theoretical 
knowledge, practical skills, technical skills and social skills. 

Table 1 
Definitive terms in the EQF for life-long learning 

Qualification 
a formal outcome of an assessment and validation process which is obtained when a 
competent body determines that an individual has achieved learning outcomes to given 
standards 

Learning outcomes 
statements of what a learner knows, understands and is able to do on completion of a 
learning process, which are defined in terms of knowledge, skills and competence 

Knowledge 
the body of facts, principles, theories and practices that is related to a field of work or 
study 

Skills 

the ability to apply knowledge and use know-how to complete tasks and solve problems. 
Skills could be divided in cognitive (involving the use of logical, intuitive and creative 
thinking) or practical (involving manual dexterity and the use of methods, materials, 
tools and instruments) 

Competence 
the proven ability to use knowledge, skills and personal, social and/or methodological 
abilities, in work or study situations and in professional and personal development. 
Competence is described in terms of responsibility and autonomy. 

 

In order to provide an effective training and learning process a set of learning outcomes 
should be determined. The process has a twofold result – for trainers (learning outcomes inform 
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about the training goals’ set) and for trainees (learning outcomes provide a reference of 
development). Furthermore, the EQF defines eight levels by a set of descriptors as indications of 
relevant learning outcomes for the corresponding level and thus providing a comparable framework 
for national qualifications systems. 

Main results of a public consultation (as stated in Commission staff working document 
accompanying the Communication from the Commission to the European parliament, the Council, 
the European economic and social committee and the Committee of the regions. Improving 
competences for the 21st century: an agenda for European cooperation on schools, 2008) are 
summarized in several points [3]: key competences for all, lifelong learning, the economy, equity, 
inclusion, citizenship, teachers, school communities.  

Based on the Lisbon agenda from 2000, concluding that basic skills provided through life-
long learning is a key measure in European response to globalization challenges and knowledge-
based economies, another important point related to defining competences is set in the 
Recommendation of the European parliament and of the Council of 18 December 2006 on key 
competences for lifelong learning (2006/962/EC) [4]. Competences are accepted as “a combination 
of knowledge, skills and attitudes appropriate to the context”. In development of the key 
competences approach in Europe, key competences are defined as “those which all individuals need 
for personal fulfilment and development, active citizenship, social inclusion and employment”. 
They are the following according to the European reference framework: communication in the 
mother tongue; communication in foreign languages; mathematical competence and basic 
competences in science and technology; digital competence; learning to learn; social and civic 
competences; sense of initiative and entrepreneurship; cultural awareness and expression. 

Formulated that way key competences [4] are equally important and complete each other 
embedded by a number of common themes as critical thinking, creativity, initiative, problem 
solving, risk assessment, decision taking, constructive management of feelings, etc. and 
underpinned by different types of learning activities: associative, cognitive, situative, etc. 

In the EQF learning outcomes are considered according to the field of work on study and 
that way the importance of establishing sectoral frameworks is implied according to the national 
qualifications systems set in accordance to it. In the EQF a sector is defined as “a grouping of 
professional activities on the basis of their main economic function, product, service or 
technology”. Current study is focused on the organic production as a specific sector of agriculture 
and food industry marked by intensive development worldwide recently based on the benefits for 
society and environment, change in consumers’ behavior and support provided by strategic and 
program documents on European and national levels. 

The definition of organic agriculture as given by FAO/WHO Codex Alimentarius 
Commission, 1999 [5]: "Organic agriculture is a holistic production management system which 
promotes and enhances agro-ecosystem health, including biodiversity, biological cycles, and soil 
biological activity. It emphasises the use of management practices in preference to the use of off-
farm inputs, taking into account that regional conditions require locally adapted systems. This is 
accomplished by using, where possible, agronomic, biological, and mechanical methods, as 
opposed to using synthetic materials, to fulfil any specific function within the system" imposes the 
significance of management. Organic production business model assures overall management 
during the whole production cycle in correspondence to strict standards and is considered as an 
opportunity for positive economic and social growth contributing to sustainable rural development. 
The paper accepts the term “organic management” – management in organic production (primary 
production, processing or trade) which is considered on the level of the organic farm, holding or 
enterprise in terms of needed knowledge, skills and competences – learning outcomes of training 
programs, reflecting effectiveness of management in the sector and overall capacity building.  

Organic farming must seek profitability, social goals and ecological balance implying 
responsibilities to farmers, processors and consumers and “education of every segment is very 
important” [6]. The importance of strategic thinking and organizational resources valued by the 
leaders in competitive organizations are underscored when discussing development management 
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competences for getting a competitive position on organic market [7]. The competitive business 
environment imposes intellectual capital development and creative thinking.  

Organic production business model is a guarantee of assuring food quality and safety, 
protecting environment through effective and wise use of farm and natural resources, and thus put 
in the focus of public attention and many initiatives of fostering its development through capacity 
development. Building competences in the sector should be focused not only on the production 
technology but also on more specialized knowledge and management skills taking into account 
current development of good management practices as a whole in the processes of globalization, as 
well as on business continuity management, i.e. holistic management processes providing 
organizational resilience and high level of added value. 

 

Methodology 
Making comparative analyses of projects concerning education and training in organic 

agriculture in relation to capacity building in the sector, the study summarizes basic training needs 
and general themes in organic management competences. The needs of training in organic are 
analyzed in the light of the management of small and medium-size enterprises – agricultural 
holdings / farms or trade enterprises. 

 

Results 
There are a number of projects implementing and implemented under the life-long learning 

initiatives of the European Union (and especially Leonardo da Vinci program) concerning organic 
sector development in terms of qualifications needed, learning outcomes’ descriptions, use of new 
training approaches, provision of tools for e-teaching and e-learning, etc. [8]. Current study presents 
and analyzes some core initiatives aiming at capacity building in the sector through relevant 
education and training based on trainee-oriented approaches and description of competences 
embedded in quality assurance systems in the context of the EQF describing common principles for 
quality assurance in higher education and vocational education and training. They are focused on 
both trainers’ trainings and organic stakeholders’ trainings. 

“Dissemination and implementation of a quality assurance system for further education in 
organic retail trade in Europe” [9] is a project having as a main output a comprehensive European 
Quality Assurance System for further education in organic products retail named “Eco-Qualify” 
which along with certification standards and accreditation rules has as a major outcome a Quality 
handbook providing the main contents of organic vocational training modules as follows: basic 
qualifications, products – total assortment organic food shop, business competencies, sales 
management, qualification standards at the management level, marketing and management. The 
framework created under this project has been a subject of other projects of transfer of innovations 
and vocational / lifelong learning projects. 

Table 2 
Core competences thematic fields according to CerOrganic project 

Organic agriculture 
 Basic principles of organic production, legislation 

and certification 
 Soil fertility and management 
 Weed control and biodiversity 
 Biological control of pests and diseases 
 Organic farm management 
 Post-harvest handling  
 Marketing and e-sales  

Pedagogy 
 Social competence 
 Methodological competence 

 Motivational competence 

E-teaching and e-learning 
 Methodological competence 
 Fostering self-development and self-paced 

e-learning 
 Leadership skills 
 E-Technology 
 Language 
 E-Communication 
 Social competence 
 Motivational competence 
 Individual knowledge management and 

Knowledge Generation 
 Learning competence 
 Managerial competence 

 

One of the deliverables of a latter project having implications with EQF and European 
Credit system for Vocational Education and Training (ECVET) called „Integration of the quality 

http://www.equalita.de/web/en/references/eco-qualify-in-eqf�
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assurance system ECO-QUALIFY into the European Qualifications Framework EQF" [10] is a 
handbook describing learning outcomes in four professions: sales assistant (shop assistant), sales 
manager, shop area manager and general manager, in several units focused on basic knowledge, 
product knowledge and business, management and marketing competences [11]. 

The project named “Quality Certified Training of Trainers on Organic Agriculture” 
(CerOrganic) [12-13] aiming at development of a quality assurance procedure for vocational 
education / training of agricultural advisors / trainers determines core competences in the thematic 
areas of organic agriculture, pedagogy, e-teaching and e-learning (Table 2). 

The project “Training on European standards for ecological agricultural production – 
EcoJob-AP” [14] deals with a transnational qualification framework in EcoFarming development. It 
determines key competences of the professional qualifications EcoExpert-AP and EcoFarmer in 
seven modules: organic principle, organic standards, marketing organic produce, legislation, soils, 
organic crops, organic animals and fodder crops. 

“Education of teachers in the field of ecological food production and management 
(EDUECO)” [15] implemented under Tempus 2007 – 2013 provides six modules targeted to 
trainers (Fig. 1) which are then adopted to university curricula, vocational training programs and 
life-long learning programs [16-17]. The teacher training and vocational training programs 
developed in the framework of the EDUECO project puts an accent on organic management 
(through People & Business module) and entrepreneurship. Special attention is given to risk 
management in organic production and farm resilience [18]. 
 

1. General* 
2. Soil & Ecology* 

3.1. People & Business* 3.2. Risk management* 
4.1. Plant production** 4.2. Animal production** 

5. Processing* 
6. Teaching methods* 

 

Fig. 1. Teacher training modules developed in EDUECO 
* obligatory for all participants, ** optional modules 

 

Organic.Balkanet Project (Developing the skills of Organic Agriculture Trainers for the 
Balkans) [19] aims at facilitation on transfer of innovative practices and e-learning content in the 
field of vocational education of young and unemployed agricultural professionals, as well as to 
agricultural professionals in new EU members [20]. The training curricula are specialized according 
to the corresponding needs. The project offers eight learning modules: pedagogy, technology, 
training scenarios, organic agriculture principles, legislation and standards, organic crops, animal 
husbandry and organic marketing accenting the active participation in the learning process and 
competence-based approach.  

“Innovation-based organic farming through user-friendly training tools” (AGROTRAIN) 
[21] steps on the root principles in organic agriculture and focuses on enhancing the quality and 
performance of VET systems, improving information and guidance systems and strengthening the 
European dimension in organic agriculture management promoting creativity and innovation in the 
topic and aiming at improvement in the employment and people’s capacity resulting in rapidly 
changing management quality in organic agriculture sector. The target group is very broad: VET 
institutes, universities, adult education centers, professional and farmer associations, public body 
advisors, and cooperatives, for wgich vocational training modules are developed for training “well-
skilled professional producers”. The book “Guidelines for organic agriculture” [22] prepared in the 
framework of that project has special chapters on certification, organic food retail and economic 
viability showing the importance of managerial skills in organic agriculture development. 

“Developing the Skills of Organic Agriculture Trainers for the Mediterranean” 
(Organic.Mednet) [23-24] transfers innovative training techniques and materials regarding 
vocational training in organic agriculture and life-long learning needs of farmers through 
acquisition of skills in three directions: participatory training techniques, organic agriculture 
curriculum and techonology enhanced learning tools. The process is of two stages: train the trainers 

http://www.equalita.de/web/en/references/eco-qualify-in-eqf�
http://www.equalita.de/web/en/references/eco-qualify-in-eqf�
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and courses to farmers concentrating on the motivation and sustainability. The project offers 12 
modules: organic principles, organic standards, organic farm management, marketing organic 
produce, soils, organic crop production, organic livestock, organic fodder crops, organic mono 
cropping/orchards, organic extensive grassland/range management, diversification on organic units, 
organic beekeeping, and provides a broad description of professional competences of a professional 
organic farmer in three categories: managerial, production and ICT competences. 

“Training on improved risk management tools for organic inspectors” [25] targets an 
exchange on state of the art-inspection methods and techniques through a train-the-trainer course on 
risk orientated organic inspection. The train-the-trainer course envisages gaining of skills to 
multiply knowledge on risk-oriented inspection methods for a better detection of irregularities, 
infringements and fraud containing not only training sessions on inspection techniques, but also on 
communication, basic didactics and training methods focused on specific inspection methods 
applied in a risk-oriented way [26]. The accent in the program is on the soft skills as organizational 
and observational skills, communication, discussion and question techniques. 

COPCHAVET project (Coping with Challenges on Vocational Education and Training in 
Agriculture Sector) [27] finds out good examples and practices in school-enterprise-community 
cooperation and entrepreneurial competences which are very important in the examined sector. 

The above discussion on the good practices in some of the projects dealing with training in 
organic production is a short overview of the attempts to foster organic sector development by 
capacity building through vocational training and life-long learning. The outcomes of the discussed 
projects are generally based on training needs analyses (made in different countries) and thus 
provide a basis for making comparisons about general training needs in organic capacities 
development as a whole expressed then in developed modules and training programs. Thus, it could 
be concluded that competences related to organic management are paid significant attention and are 
defined as very important in education and training in organic. These will be in the focus of the 
discussion below considering specific characteristics of organic production methods and 
management. 

 

Discussion 
Examining modern challenges to education and training in organic production and the 

essentials of organic production business model, current study attempts to summarize general 
administrative and managerial (incl. commercial) competences in a portfolio of thematic fields 
(Table 3). It does not deal with production competences but underlines the importance of 
specialized managerial skills connected to research and innovation and integrated knowledge from 
different fields.  

The proposed portfolio as thematic management fields implies that all pointed twelve should 
consider and be related to legislative regulation of organic production and trade, organic standards, 
certification, products’ labelling, i.e. breaking management in the light of the holistic approaches in 
organic production and standardization in quality assurance through overall production cycle and 
control over processes rather than only final products. 

Innovation, as a new or significantly improved product, service or process, is in the focus of 
contemporary development in every one sector in social or economic life. The proposed conceptual 
framework of building competences in organic management envisages the central role of open 
innovation – active involvement of end-users (organic stakeholders, consumers and society as a 
whole), and close links of research and development to education and training. The last one is 
considered as consisting of two interconnected and completing each other parts – teaching and 
learning, which influence organic sector development (incl. legislative framework and institutional 
support) and consumers’ behavior and society, but also should provide feedback in a monitoring 
system (Fig. 2). The innovations are scrutinized not only as innovations in the specific sector 
regarding production and management but also innovations in training and capacity development. 

Bearing in mind that educational systems provide education and training on different levels 
and for different professions, it is of crucial importance to define major learning outcomes as 
educational targets which to serve as a basis for further development of training curricula. 
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Table 3 
Portfolio of thematic fields in organic management competences  

1.  Principles of management 

2.  Decision-making 

3.  Strategic management 

4.  Production management 

5.  Human resources management 

6.  Marketing management  

7.  Risk management 

8.  Quality management 

9.  Finance management 

10.  Innovation management 

11.  Investment management 

12.  Web-marketing and e-commerce 

13.  Project management 

14.  Product diversification management 

15.  Public relations management 

Regulation of organic production and trade 
Organic standards 

Organic certification 
Organic products’ labelling 

 

The study accepts a very general division of educational and training institutions in those 
providing higher education (universities and colleges), vocational education (vocational secondary 
schools and vocational colleges) or vocational training (centers of vocational training). These 
implications are based on the educational system of the Republic of Bulgaria but easily could be 
adapted to other national systems developed according to the EQF. Life-long learning training 
programs are separated of the others because different types of institutions could be involved in 
their implementation; moreover they are characterized by the highest level of flexibility and 
independence of the national legislations’ limitations. 
 

 
 

Fig. 2. Conceptual framework of building competences in organic management 
* product, process, organizational or marketing innovations 

 

The proposed models of the three types (as summarized on Table 4) take into account the 
EQF levels and are defined in the competence-based approach and thus provide an opportunity for 
comparisons of training programs and mutual recognition. The professions are also pointed in a 
general way with the following consideration: all should have managerial skills and competences 
because as such formulated organic producers and traders are meant as managers of small and 

Research & Development Innovations* 

Consumers 
Society 

Teaching 

Learning 

Organic 
stakeholders 

Organic development 
legislative framework 
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medium-size holdings with entrepreneurial behavior forced to survive in a globalized, dynamic and 
risky business environment. 

Table 4 
Model training programs in organic management presented as learning outcomes in general 

Higher education provided by 
universities and colleges 

(EQF 6&7) 

Vocational education / training 
provided by vocational 

secondary schools / centers of 
vocational training / vocational 

colleges 

Life-long 
learning training 

programs 

Type of education / 
training and 

professions 
 
 
Learning 
outcomes 

Managers/ 
Advisors / 
Trainers 

Producers / 
Traders 

Producers / 
traders 

(EQF 3&4) 

Operative 
managers 
(EQF 5) 

According to the 
trainees’ needs 

Knowledge 

Organic 
management as a 
subject / a major 

in academic 
curricula 

focused on 
advanced or 
specialized 

knowledge in 
management 
considering 

general 
principles laid 

down in organic 
legislation and 

standards 

Highly 
specialized 

knowledge in 
management of 

organic 
holdings / 
enterprises 

according to 
the specific 

field of study – 
plant or 

animal, food or 
non-food 
products, 

production, 
processing, 
trade etc. 

Factual and 
theoretical 

knowledge in 
organic 

management 

Comprehensive, 
specialized, 
factual and 
theoretical 

knowledge in 
organic 

production and 
management 

Tailor-made 
programs 

Targeted at 
specific groups of 

learners 

Advanced skills demonstrating 
mastery and innovation 

Cognitive and practical skills 
Skills 

Critical observation, communication skills, teamwork and collaboration, negotiating, 
adaptability, problem solving skills, conflict resolution 

Competences 

Manage complex activities 
Responsibility and contributing to 

professional knowledge and 
practice 

Exercise management and supervision 

 

Conclusion 
Building competences in organic management is a task influenced by a number of 

international challenges imposing comparable basis’ establishment and mutual recognition of 
qualifications and national legislative limitations. One of the main conclusions of current study is 
that training and innovation processes should be interlinked each other and with scientific research 
organizations (in which main category are universities and institutes) activities. The last one usually 
provides extended and training services in addition to the main fields of work and could be the 
uniting link between development and transfer of innovation and education and training in organic 
sector according to the proposed conceptual framework of building competences in organic 
management assuring a holistic approach towards and interconnectedness between innovation and 
training processes - needs’ analyses, development, evaluation, link to the real practice and feedback. 
The basis of a common standard are laid down which could be a subject of further investigation and 
development aiming at provision of quality of trainings in organic management embracing a 
number of processes of planning, organization, implementation and evaluation in correspondence to 
training needs and in close link and use in practice. In principle, such a standard if used in a 
standardization procedure could give competitive advantages to educational institutions answering 
it by providing guarantees of quality and trust in trainees as users of training services. 
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The variety of activities which are carried out on the farms in the agricultural sector suggest various forms of 
work organization, working time and a place, as well as work communication and interaction. In order to achieve 
effective management of the human resources, the establishment and maintenance of effective work organizationis 
required, ensuring optimal use of the labor potential of the workers in such establishments. 

The purpose of this article is to present opportunities for efficient organization of work, ensuring optimal use 
of the labor potential of workers on the farms in the agricultural sector. 
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Introduction 
In recent years, the development of the farms in the agricultural sector has been 

accompanied by drastic changes in the way of work, the participation of employees in its 
implementation, their expectations, values and skills. The changes in job content, in the employees 
and the farm as a whole, necessitated a change of the traditional models of the human resources 
management. They are mainly related to the stimulation of the members of the organization to make 
their best to achieve the overall organizational goals. 

In this sense, the effective management of the human resources requires the establishment 
and maintenance of an effective work organization, which to ensure optimal use of the labor 
potential of the workers in the farms in the agricultural sector. 

It should be emphasized that the development and implementation of an effective 
organization of work is unthinkable without the presence of strategic economic interests not only in 
the management but also in the executive staff. As stated by prof. D. Shopov "... Only with such 
interests present, it is possible to seek and find organizational solutions to ensure high-performance 
of the human resources" [6]. 

The purpose of this article is to present opportunities for efficient organization of 
work, ensuring optimal use of the labor potential of the workers on the farms in the 
agricultural sector. 

The wider application of flexible forms of employment and utilization of the human 
resources is more appropriate in developing an effective work organization. The interest in them is 
growing steadily over the past two decades. They allow for easer adaptation of the farms to the 
constantly changing conditions in the economic environment. Through them is achieved better 
professional qualification and mobility, which ensure adequate perception of the innovations in 
engineering and technology. 

Selection of an Appropriate Form of Organization of the Labor in the Farms in the 
Agricultural Sector 

The variety of activities, taking place in the companies, suggests various forms of work 
organization. In general terms, they can be differentiated as individual organizational forms and 
team organizational forms. 

Although relatively rare, the individual organizational forms are useful for application in 
the organization of work in the agricultural farms. This is possible when labor tasks can be 
individualized and their implementation does not require immediate employment links with other 
workers in the company. In this case, the employee bears personal responsibility for the accuracy 
and quality of the task. 
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The team work organization represents the connections and interaction in a certain group of 
farm workers, in order to realize their assigned work tasks and duties. The optimum use of the 
human resources in the development of the work organization requires more often the preference of 
teamwork for the following reasons: 

• The modernization of the work and work processes in the farms of agriculture hamper the 
customization of the job tasks and responsibilities. This requires joint efforts of more workers when 
performing certain activities. 

• The efficient and quality service of modern equipment and technologies require 
interchangeability and commitment among the employees of different positions. This requires 
professional qualification and mobility in performing job tasks and responsibilities. 

• The achievement of high production and economic performance is easily feasible in team 
activities. The collaboration involves joint efforts to carry out work tasks and duties. In this sense 
the economic objectives of the farms as a whole, and the particular economic objectives of the 
individual workers are interrelated. 

• The team organization helps to enable closer relationships and interactions between the 
employees, which favors the development of a positive environment in the organization. 

Various constructive ideas for the optimum use of the human resources in the business 
organizations were also offered by more flexible forms of work organization. They gained 
popularity in the 60s and 70s of the twentieth century with the introduction of the so-called 
"Flexible-work schedule" in the United States and some Western European countries. 

At present, the flexible forms of work organization are considered to be a leading trend in 
the development of the employment and the creation of a flexible labor market. They are seen as 
one of the important conditions for economic competitiveness. The flexibility of employment is 
seen as: 

• Freedom of the employers to choose the kind of employment contracts - temporary or 
permanent, respectively temporary work, part-time work or permanent employment; 

• The duration of working time - flexible work schedule (flexi time), a shortened workweek 
(compressed work week); 

• The functional flexibility is associated with the internal mobility of the workers within the 
enterprise - division of the workplace (job-sharing), variable workplace (flexi-place); 

• Flexibility of payment - payment at total time calculation (annualized- hours). 
The following varieties are relatively easy to implement on the farms in the agricultural 

sector: 
Professional flexibility - it is a form of work organization which allows the employees in the 

organization to perform more than one job, thus ensuring their full use at any stage of the 
manufacturing process. 

The application of professional flexibility on the farms in the agricultural sector is possible 
when the employees have broad-spectrum training, are motivated to increase their professional 
knowledge and are willing to accept the challenges of the changing positions. In turn, the obligation 
of the employers is to establish a system to work, motivating the employees to develop their 
professional profile. A mandatory condition for the widespread use of this form of organization is 
the development and implementation of a system for continuous training and qualification of the 
human resources. 

Rotational employment - a form of flexible working arrangement where there is an 
alternation of one post to another or temporary employment with temporary unemployment periods. 

At the present stage of development of the farms in the agricultural sector, of greater interest 
is the first variant of the rotation of jobs. It allows for optimizing production processes and 
organizing additional activities during periods of lower intensity of work. This form of flexible 
work arrangement is particularly advantageous for temporary employed people. By alternating one 
post to another, they ensure themselves relatively stable employment, which guarantees them year-
round income. 

The other variation of the rotation of jobs - alternating temporary employment with 
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temporary unemployment periods–is not a good alternative because it demotivates and reduces the 
efficiency of utilization of the human resources. 

In selecting the most appropriate form of labor organization, it must be consistent with the 
goals and strategy of the farm and it must meet the requirements for handling the equipment and 
technologies. 

Optimization of the Working Time and Place in the Farms of the Agricultural Sector 
The organization of the working time includes activities related to the duration and methods 

of reporting of the working time, elaborating work schedules, regulation of the limits of the working 
hours and breaks. 

The elaboration of the shift schedule sets alternating days of work with days of rest. The 
one-shift work schedule is most common in the farms in the agricultural sector. Its main advantage 
is the ability to choose the most appropriate times to start, break and end of the workday. Two-shift 
and three-shift schedule allows extended use of the equipment and the operating resources. The 
introduction of a two-shift work schedule is also recommended in some of the flexible forms of 
employment. 

In terms of the duration of working time, the legally regulated options are:  
• Working hours with normal duration - 40 hours working week, 8-hour working day; 
• Extended working time - observing the legal requirements, the employer may increase 

working time to 10 hours a day, in a maximum of 60 days per year; 
• Reduced working time - provided for working individuals between 15 and 18 years of age; 
• Part-time work - if necessary, the employer may reduce the duration of the working time; 
• Irregular working hours - related to the nature of the work in certain professions.[2] 
The Labor Code and other regulations settle all requirements concerning working time and 

the options for modification. One of them is the application of flexible working hours or flexi time. 
This is an alternative form of organization in which only the obligatory time of presence of the 
workers is fixed. For the rest of the workday, they are given the opportunity to allocate time to work 
and rest. It is believed that the provided freedom and autonomy in allocating the work in time will 
lead to more effective labor, production and technological discipline.  

Table 1 
Benefits for the employers and the executive staff in the implementation of flexible forms of 

organization 
Benefits for the Employers 

1. Improving the profitability and efficiency from labor cost savings. 
2. The issue with the seasonal nature of the farm work in the agricultural sector is overcome. 
3. Managers and employees with a higher level of knowledge, skills and qualifications are attracted, because of the 
possibility of hiring them part-time or for a certain period of time. 
4. Creating possibilities for self-planning and organizing of the workflow, increasing job satisfaction. This leads to higher 
motivation to achieve even higher production and economic results. 
5. Reduction of the periods of staff absence (due to sickness, vacation, personal reasons etc.). 
6. The improvement of work relations, motivation and commitment of the executive staff helps keeping them employed 
on the farm and significantly reduces staff flow. 

Benefits for the Executive Staff 
1. The flexible work organization enables the executive staff to successfully combine service with personal commitments. 
2. These forms of work organization are particularly useful for employees who have young children or caring for 
dependent family members. 
3. The flexible work organization forms provide an opportunity for additional employment and thus for extra income. 
4. The mobility of the executive staff is facilitated and the stress from commuting during peak hours is avoided. 
5. Some of the flexible forms of organization favor the rapid and efficient acquiring of new knowledge and skills, as well 
as the integration of work and personal responsibilities. 
6.This way of organization is also an opportunity to partially deal with persistent unemployment, a major problem in rural 
areas. 

Adapted from FLEMCEE project of the Bulgarian Industrial Association 
The flexible working time is a form of organization difficult to apply, but if purposeful 

efforts are made towards the improvement of self-discipline and self-responsibility of the human 
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resources, it is a particularly good prospect. 
Positive Aspects in the Implementation of Flexible Forms of Organization of the Human 

Resources in the Farms of the Agricultural Sector 
The application of flexible forms of organization of the human resources carries a number of 

benefits for both the employers and the executive staff. /Table 1/ 

Conclusion 
The achievement of effective management of the human resources requires the 

establishment and maintenance of effective work organization, ensuring optimal use of the labor 
potential of the workers on the farms in the agricultural sector. 

The organization of work requires a number of activities related to: 
 Selection of the most appropriate form of work organization, which must be 

consistent with the goals and strategy of the business organization, and must meet 
the requirements to work with the equipment and technologies. 

 Optimization of working time and place which includes activities related to the 
duration and methods of calculating work time, elaboration of shift schedules, 
regulation of the limits of working hours and rest periods, as well as activities related 
to organization of the workplace. 

 The optimization of the communication, links and interaction between the individual 
structures and work places in the farms create conditions for effective coordination 
and integration of the activities in the organizations. 

The organization of work and optimization of the use of the human resources in the farms of 
the agricultural sector is unthinkable without the involvement of well-trained, qualified and 
motivated managers and specialists in human resources management. Their main activity must be 
related to the support of managers from other departments and optimization of the main activities of 
the human resource management. 
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В cтаті розглянуто управлыння та оцінка ризиків реальних інвестицій. Проаналізовані критерії 
оцінки ефективності реальних інвестицій та охарактеризовано методологію управління ризиками реальних 
інвестицій в умовах невизначеності. 
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В сучасних економічних умовах ефективність діяльності будь-якого підприємства 
вимірюється обсягами інвестицій . Реальні інвестиції відіграють важливу роль в розвитку 
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підприємств, підвищенні їх конкурентоспроможності , тому здійснення управління та оцінки 
ризиків реальних інвестицій є актуальним на сьогоднішній день. 

Сучасні процеси, які пов’язані зі  впровадженням та  реалізацією реальних інвестицій, 
супроводжуються елементами невизначеності та випадковості подій, які можуть виникати у 
процесах інвестування. Тому, при здійсненні інвестування необхідно досліджувати і вивчати 
основні ризики, які можуть негативно вплинути на результат вкладання коштів. 

Визначення основних завдань управління ризиком є певним кроком у правильній 
організації захисту підприємства від ризиків. До основних завдань відносяться: виявлення 
ризиків, які можуть впливати на діяльність фірм, впровадження процедур управління 
ризиками, формування програм, що включають сукупність заходів по зниженню, 
запобіганню і ліквідації несприятливих наслідків.  

Реальні інвестиції можуть розглядатися, як інвестиції у матеріальні активи 
(оновлення, модернізація, реконструкція, розширення тощо.) та в нематеріальні активи 
(інвестиції в раціоналізацію управління, науково-дослідні та дослідно-конструкторські 
роботи). Класифікація реальних інвестицій на матеріальні та нематеріальні активи, поділ їх 
на окремі процеси зумовлена появою різного роду ризику. 

Інвестування реальних інвестицій проводиться в умовах невизначеності. 
Невизначеність – це стан, за яким конкретні події є неоднозначні у розвитку в 

майбутньому, і можуть понести як позитивні, так і негативні зміни в ефективність реальних 
інвестицій. Ризик є проявом невизначеності, це ймовірність повного або частково 
недоотримання вкладень, очікуваних інвесторами, як результат вкладення інвестицій [1]. 

Існує велика сукупність факторів, які спричиняють майбутню невизначеність 
інвестиційних процесів. Їх можна розглянути в кількох групах [2]: 

1. Фактори, які залежать від змін природних та кліматичних умов. 
2. Складові, які пов'язані з недосконалістю способів обробки інформації до наступних 

періодів. 
3. Категорії в яких зібрана інформація є недостовірною, та яка використовується для 

планування наслідків інвестування.  
4. Людський фактор, поведінка та психологія працівників які відповідальні за 

впровадження та реалізацію інвестиційного проекту. 
5. Помилки або невдалі управлінські рішення менеджерів або керівників 

інвестиційного проекту. 
6. Різноманітні випадковості в економічних процесах (рівень інфляції, нестабільна 

політична ситуація тощо)ю 
7. Поломка обладнання та інвентарю, або програмного забезпечення, яке 

використовується в процесі інвестиційного проекту. 
8.  Фактори кризового рівня : технічні аварії, вибухи, пожежі. 
Ризик – це категорія, яка завжди існує в будь якій ситуації прийняття рішень, його не 

можливо уникнути, але ризиком можна управляти [3]. 
Економічний суб’єкт (інвестор), який бажає вкласти свої капіталовкладення, має 

звернути увагу на  загальноприйнятий набір інвестиційних ризиків: 
- діловий ризик 
- ризик ліквідності 
- фінансовий ризик 
- ризик обмінного курсу 
- політичний ризик 
Встановлення мети і задач системи управління ризиком є певним кроком у правильній 

організації захисту підприємства від ризиків [4]. Тобто, навіть при ситуації, при якій 
підприємство несе економічні збитки, реалізація заходів по управлінню ризиком повинна 
забезпечити фірмі можливість продовження основних виробничих процесів та операцій, 
їхньої стабільності і стійкості відповідних грошових потоків, забезпечення прибутковості й 
економічного зростання, задоволення суспільних потреб. 
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Доцільно розглянути наступні етапи управління ризиком: 
Перший етап – це аналіз та ідентифікація ризиків. Аналіз та ідентифікація ризиків 

характеризується виявлення ризиків, їхню структуру та властивості, які обумовлені 
природою чи іншими визначними рисами ризиків, виявлення основних особливостей по їх 
реалізації (аналіз збитків підприємства, зміна ризику в часовому просторі, ступінь 
взаємозалежності між ризиками і вивчення критеріїв, які мають на них вплив).  

Другий етап полягає в  аналізі альтернативних варіантів управління ризиком. 
Завдання даного етапу є дослідження шляхів уникнення та зменшення впливу ризику на 
інвестиційний проект. До основних шляхів зменшення ризику реальних інвестицій можна 
віднести: 

- диверсифікація; 
- достовірність і повнота інформації 
-лімітування; 
-страхування й самострахування. 
Але, найбільш ефективним способом зниження ризикованості інвестування є 

страхування. За цих умов інвестор відкладає певну частку власних коштів на укладання 
договору страхування на початку інвестиційного процесу з метою зменшення ризику втрати 
частини або всіх своїх ресурсів у майбутньому. Угода страхування укладається, як правило, 
на строк окупності інвестованого капіталу, адже метою страхування є захист інвестора від 
можливих збитків інвестиційної діяльності або втрати коштів. 

Третій етап полягає у виборі методів управління ризиками. Цей етап необхідний для 
проведення політики фірми, для подолання  ризиків та невизначеністі. Ці методи 
передбачають здійснення попередніх випробувань з діагностики ризиків, які характерні 
визначеному інвестиційному проекту. Причому чим вища якість діагностики, тим за інших 
умов вище достовірність результатів аналізу ризиків і оцінки їх впливу на прийняття рішення 
про доцільність (або, навпаки, недоцільності) здійснення інвестування. До основних методів 
аналізу та управління ризиків можуть бути віднесені наступні [5]:  

- імітаційне моделювання (Метод Монте-Карло); 
- методи експертних оцінок; 
- аналіз імовірнісних потоків розподілу платежу; 
- метод дерева рішень; 
- методи аналізу сценарію; 
- аналіз чутливості критеріїв ефективності; 
На четвертому етапі обирають метод управління. Особливості процедур на даному 

етапі проявляються в специфіці управління керівником, який приймає рішення, а не в тому, 
як вони реалізуються. 

Останній етап полягає в моніторингу результатів та вдосконалення методології 
управління ризиком. На цьому етапі відбувається відновлення та отримання інформації про 
ризики, що є важливою умовою аналізу ризиків на першому етапі. Цей етап забезпечує 
зворотній зв’язок у поданій системі. На цій основі відбувається оцінка ефективності 
проведених заходів за допомогою критеріїв оцінки реальних інвестицій. 

Для оцінки ефективності реальних інвестицій або капітальних вкладень існує 
наступна система показників, за якими можна порівнювати різні (альтернативні) варіанти 
проектів [6]: 

- чистий приведений дохід (NPV); 
- індекс дохідності(RД); 
- період окупності(РР); 
- внутрішня норма прибутковості(IRR). 
Чистий приведений дохід (NPV) – це критерій, який  дозволяє отримати загальну  

характеристику результату вкладання інвестицій. Сутність критерію полягає в порівнянні 
поточної вартості вигоди та втрат. Чистий приведений дохід розраховується за формулою 
(при постійній нормі дисконту): 
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Етап 1  

                (1) 
де Вt/(1+R)t – поточна вартість вигоди; 
Зt/(1+R)t – поточна вартість витрат; 
Вt – вигоди t-року; 
Зt – витрати t-року; 
R – ставка дисконту; 
n–термін проекту. 
Якщо чистий дисконтований дохід більше за нуль, інвестиційну програму можна 

здійснювати. Крім того, можна порівнювати NPV різних інвестиційних проектів, якщо вони 
розраховані за однією ставкою дисконту.  

Індекс дохідності RД  собою відношення суми приведених ефектів до величини 
капітальних вкладень:                                      

                                          (2)                  
де К – сума дисконтованих капіталовкладень. 
Між показником чистого дисконтованого доходу та індексу дохідності існує пряма 

залежність. Проте, під час здійснення порівняльної характеристики між інвестиційними 
проектами, доцільно обчислювати обидва критерії з метою поглибленого дослідження 
наявних інвестиційних проектів і добору найкращого. 

Термін окупності — це критерій, протягом якого початкові вкладення та інші витрати, 
пов'язані з проектом, покриваються сумарними результатами від виконання інвестиційного 
проекту. Показник терміну окупності визначається за формулою: 

                                                                                         (3) 
де РР- показник окупності інвестиції; 
ІО – розмір початкового вкладення; 
Р- сумарний результат від здійснення інвестиційного проекту. 
Внутрішня норма прибутковості (IRR) є складним критерієм, який відображає, 

наскільки інвестиційний проект є прибутковим, виражається через ставку дисконту та 
обчислюється за формулою: 

                        0              (4) 
 
Всі розглянуті критерії знаходяться в тісному взаємозв'язку між собою, відіграють 

важливу роль в аналізі ризиків, так як, відображають загальну характеристику вкладання 
інвестицій. 

Як вже зазначалось, запропоновані етапи не обов’язково реалізуються послідовно. На 
схемі (рис. 1) подані логічні зв’язки між етапами управління ризиком.  

 

 
 
 

 
Рис 1. Логічні зв’язки між етапами управління ризиком 

Таким чином, головною метою системи управління  ризиками реальних інвестицій  є  
забезпечення  успішного  функціонування  підприємства  в умовах ризику і невизначеності 
за допомогою методології управління ризиком реальних інвестицій. 

 

Етап 4  Етап 3  Етап 2  Етап 5  
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 У роботі авторами здійснено  систематизацію  теоретико-методичних підходів  до адміністрування 
оцінки ефективності інвестиційних проектів підприємства; розглянуто  методі дослідження 
адміністративного менеджменту та практика їх застосування.  
 Ключові слова: адміністративне управління, оцінка ефективності, показники ефективності, методи 
оцінки ефективності, реальні інвестиційні проекти, моделі адміністрування, ефективне управління, 
адміністрування організації. 
 

Сучасний стан економіки України потребує вирішення багатьох кардинальних 
проблем. Успішне проведення ринкових реформ в Україні неможливе без ефективної 
інноваційно-інвестиційної політики, перебудови економіки з метою створення сприятливого 
інвестиційного середовища. У процесі структурної перебудови економіки України,  в умовах 
динамічного та турбулентного характеру розвитку ринкового середовища, опанування 
інноваційного шляху відтворення підприємств сприятиме економічному і соціальному 
розвитку держави. Європейський вибір України на шляху інтеграції у високотехнологічне 
конкурентне середовище зумовив необхідність формування та запровадження інноваційної 
моделі розвитку, яка повинна забезпечити високі та стабільні темпи економічного зростання, 
вирішити певні соціальні й економічні проблеми. Однак на практиці інноваційний розвиток 
не став однією з головних характеристик зростання економіки України. Багато експертів в 
Україні вважають, що головною причиною гальмування інноваційного розвитку в країні є 
дефіцит фінансових ресурсів. Інвестиційна безпека виступає важливим фактором подолання 
фінансово-економічної кризи. Масштабні капіталовкладення у стратегічні сфери народного 
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господарства, зрушення у їх адміністративно-правовому забезпеченні  сприятимуть 
економічному відродженню України.  

Розвиток ринкового середовища потребують кардинальних змін форм організації 
суспільного господарства та зміни в  управлінському аналізі інноваційно-інвестиційної 
діяльності вітчизняних підприємств.  Високий рівень економічного розвитку, як показує 
досвід промислово розвинених країн світу, забезпечується низкою умов, головними з яких є 
накопичений науково-технічний, індустріальний   інвестиційний потенціал, інституційні 
чинники технологічного прогресу і державна підтримка інноваційних перетворень. 

Вагомий внесок у розвиток теорії інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств, 
дослідження процесу прийняття управлінських рішень зробили вітчизняні та зарубіжні 
науковці.  Дослідження сутності інноваційного потенціалу  виробництва, його структури та 
методів оцінки, інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств, процедур прийняття 
управлінських рішень відображено у працях вчених: О.Балана, І.Бланка, М.Бондар, І.Боярка, 
Л.Гриценка, В.Гриньової, П.Григорук,  В.Захарченка,  Н.Ілишевої, С. Крилова, В.Коюди, Д. 
Пірс, О.Сухарева, В.Узунова, Ф.Фабози, С.Філиппової,  Н.Хрущ, А.Яковлєва, О.Ястремської 
та ін. Аналіз останніх наукових праць  свідчить про наявність результатів комплексних 
досліджень щодо розвитку та впровадження елементів ефективного механізму управління та 
розвитку підприємства,  удосконалення управлінського клімату, певних-економіко 
статистичних розрахунків за обраною проблематикою [1, с.392-393]. 

Метою роботи є систематизація  теоретико-методичних підходів  до адміністрування 
оцінки ефективності інвестиційних проектів підприємства; розгляд  методів дослідження 
адміністративного менеджменту та обґрунтування їх застосування.  

У системі управління реальними інвестиціями оцінка ефективності інвестиційних 
проектів являє собою один з найбільш відповідальних етапів. Від того, наскільки об’єктивно 
і всебічно проведена ця оцінка, залежать строки повернення вкладеного капіталу, варіанти 
альтернативного його використання, потік прибутку підприємстві в майбутньому періоді, що 
додатково генерується. Ця об’єктивність і всебічність оцінки ефективності інвестиційних 
проектів значною мірою визначається використанням сучасних методів її проведення. 

Розглянемо базові принципи і методичні підходи, що використовуються у сучасній 
практиці оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів. Основні з таких принципів 
базуються на такому: 

І. Оцінка ефективності реальних інвестиційних проектів повинна здійснюватися на 
основі зіставлення обсягу інвестиційних витрат, з одного боку, і сум та строків повернення 
інвестованого капіталу, з іншого.  Це загальний принцип формування системи оціночних 
показників ефективності, відповідно до якого результати будь-якої діяльності повинні бути 
зіставлені з витратами (ресурсами, що застосовані) на її здійснення. Стосовно до 
інвестиційної діяльності він реалізується шляхом зіставлення прямого і поверненого потоків 
капіталу, що інвестується. 

2. Оцінка обсягу інвестиційних витрат повинна охоплювати всю сукупність ресурсів, 
що використовуються, пов’язаних з реалізацією проекту. У процесі оцінки повинні бути 
враховані всі прямі та непрямі витрати коштів (власних і позикових), матеріальних і 
нематеріальних активів, трудових та інших видів ресурсів. Як показує сучасна практика, у 
більшості випадків оцінка обсягу інвестиційних витрат не відображає непрямі витрати, 
пов’язані з підготовкою проекту до реалізації, формуванням необхідного обсягу 
інвестиційних ресурсів, контролем за реалізацією проекту і т.п. Це не дозволяє здійснювати 
порівняльну оцінку ефективності інвестиційних проектів. 

3. Оцінка повернення інвестиційного капіталу повинна здійснюватися на основі 
показника «чистого грошового потоку» [net cash flow]. Цей показник формується за рахунок 
сум чистого прибутку і амортизаційних відрахувань у процесі експлуатації інвестиційного 
проекту. При проведенні різних видів оцінки цей показник може розглядатися як 
середньорічний, так і диференційований по окремих періодах експлуатації інвестиційного 
проекту. 
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4. У процесі оцінки суми інвестиційних витрат і чистого грошового потоку повинні 
бути приведені до дійсної вартості. На перший погляд здається, що інвестиційні витрати 
стосовно чистого грошового потоку завжди виражені у дійсній вартості, тому що значно 
передують йому. У реальній практиці це не так  - процес інвестування у більшості випадків 
здійснюється не одночасно, а проходить низку етапів. Тому, за винятком першого етапу, всі 
наступні суми інвестиційних витрат повинні приводитися до дійсної вартості (з 
диференціацією кожного наступного етапу інвестування). Точно так само повинна при-
водитися до дійсної вартості і сума чистого грошового потоку (по окремих етапах його 
формування). 

5. Вибір дисконтної ставки у процесі приведення окремих показників до дійсної 
вартості повинен бути диференційований для різних інвестиційних проектів. У процесі такої 
диференціації повинні бути враховані рівень ризику, ліквідності й інші індивідуальні 
характеристики реального інвестиційного проекту. 

З урахуванням вищевикладених принципів розглянемо методи оцінки ефективності 
реальних інвестиційних проектів на основі різних показників: чистого приведеного доходу, 
індексу доходності, індексу рентабельності, періоду окупності, внутрішньої ставки 
доходності. Разом з тим, залежно від методу обліку фактора часу у здійсненні інвестиційних 
витрат і отриманні поворотного інвестиційного потоку, всі розглянуті показники 
підрозділяються на дві основні групи - дисконтні та статичні (бухгалтерські). 

Показники оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів, що базуються на 
дисконтних методах розрахунку передбачають обов’язкове дисконтування інвестиційних 
витрат і доходів по окремих інтервалах розглянутого періоду. У той же час показники 
оцінки, що базуються на статичних (бухгалтерських) методах розрахунку, передбачають 
використання у розрахунках бухгалтерських даних про інвестиційні витрати і доходи без їх 
дисконтування у часі. Розподіл розглянутої системи показників оцінки ефективності 
реальних інвестиційних проектів наведено на рис. 1.  

 
Рис. 1. Групування показників оцінки ефективності інвестиційних проектів  

за методами розрахунку 
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У сучасній інвестиційній практиці показники оцінки ефективності реальних проектів, 
засновані на використанні дисконтних методів розрахунку, є переважними. Вони 
обов’язково повинні розраховуватися по всіх середніх і великих реальних інвестиційних 
проектах, реалізація яких носить довгостроковий характер. Показники, засновані на 
використанні статичних методів розрахунку, застосовуються, як правило, для оцінки 
ефективності невеликих короткострокових реальних інвестиційних проектів [2, с. 86].   

У контексті даної наукової роботи  інтерес авторів висвітлюється у вивченні  
адміністративного супроводження обґрунтованої інвестиційної стратегії розвитку 
підприємства. 

Дослідження та супроводження процесу постановки та досягнення певний цілей 
організації базується на адмініструванні. Поряд з традиційними для більшості наук 
підходами, в адміністративному менеджменті, як ні в якій іншій області і сфері діяльності, 
палітра сучасних методів дослідження використовується найбільш різноманітно й 
універсально. Це обумовлюється широким полем трансформації сутності і характеру 
процесів і систем, в яких об’єднуються об’єкти та дії практично всіх відомих сфер 
досліджень і впливів адміністративного менеджменту. Це положення робить систему методів 
дослідження адміністративного менеджменту змістовною основою розробки й побудови 
прикладного інструментарію більшості конкретних сфер діяльності. Роль методології 
дослідження адміністративного менеджменту ще й тому, що, лягаючи в основу розробки 
інструментарію прикладних досліджень, вона стає також і фундаментом побудови та 
застосування конкретної методики реалізації адміністрування. Це забезпечує не тільки 
методичну спадкоємність, але й реальну інтеграцію теорії і практики в найскладніших 
процесах дослідження і вдосконалення адміністрування організації [3, с. 73].  

Палітра методів, ефективно застосовуваних при дослідженні та здійснення 
адміністрування, оцінці його результатів, виключно широка і різноманітна. Поряд з 
існуючими методами дослідження важливо виділити і такі досить складні інструменти, як 
прогнозування, програмування і моделювання. Вони відносяться вже не тільки і не стільки 
до методів дослідження, скільки до методів розробки і здійснення адміністрування 
організації. Справа в тому, що вивчення комплексу обґрунтування їх застосування, що 
вимагає адаптації використання більш складного науково-практичного інструментарію у 
вигляді похідних, комбінованих утворень, що складаються з методів аналізу, проектування, 
конструювання та розробки форм, структур і процедур. 

Дослідження адміністрування організації, у числі інших конструктивних результатів, 
повинно подати те, до чого організація може прийти в майбутньому. У цьому зв’язку 
визначальну роль у розробці та поданні перспектив розвитку організації грає такий 
інструмент, як прогнозування. Він базується на комплексі методів, що розкривають і 
відображають результати побудови та реалізації причинно-наслідкових зв’язків, процесів і 
систем у перспективі розвитку організації [4, с. 327].   

Адміністративне дослідження за своєю суттю і цілі проведення спрямовано у 
майбутнє, навіть якщо розглядає і аналізує минуле. Воно в кінцевому рахунку намагається 
попередити, підготовитися до зустрічі з тими чи іншими проблемами. Всі вони так чи інакше 
визначаються передбачуваними, що приводяться або здійснювалися раніше причинно-
наслідковими зв’язками самих різноманітних організацій. Застосування інструментарію 
прогнозування стає основою виділення і формування нових наукових напрямів і галузей 
знань   

Природно, що при постановці і вирішенні завдань адміністрування організації 
первинними стають положення, що відображають організаційні стандарти, зміни та 
побудову форм, структур, процедур, і в подальшому вже на цій основі - сутності та змісту 
процесів, що відбуваються. На дослідженні  ймовірних наслідків таких змін і будуються 
інноваційні методи пізнання, що відкривають можливості аргументованого уявлення 
майбутніх наслідків здійснюваних перетворень. 
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Прогнозування як практичне застосування змісту та результатів передбачення стає 
першим розрахунковим методом адміністративного дослідження. У практичній діяльності 
моделі адміністрування послідовно перетворюються й інтегруються в загальну систему 
професійного освоєння і застосування теоретичних знань і практичних навичок. Велика 
кількість чинників, дискретність і комплексність цього процесу забезпечують необхідність і 
можливість адміністрування ефективного поділу і спрямованої кооперації продуктивної 
суспільної праці. Таким чином, адміністративний менеджмент - упорядкована система 
методів дослідження взаємозв’язків організації [5, с. 161].   

Систематизація методів дослідження адміністративного управляння підприємствами 
представимо на рис. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Методи дослідження адміністративного управляння підприємствами 
 

На рис. 2 модель контрастно виділила зв’язок між методами і підходами, їх єдність, 
об’єктивну і цілеспрямовану взаємодію, що забезпечуються загальною методичною основою 
накоплення і застосування знань.  

Тому, роль адміністративних методів у процесі адміністративної діяльності полягає в 
наступному: 
 забезпечують чіткий розподіл обов’язків в апараті управління; 
 забезпечують дотримання правових норм та повноважень у господарській 

діяльності; 
 здійснюють координацію трудових зусиль шляхом адміністративного впливу;  
 сприяють контролю за роботою підприємств, колективів та окремих працівників; 
 застосовують міри дисциплінарної відповідальності [6, с. 458].  

Нова сінергетико-інституційна парадигма управління інвестиційними проектами 
заснована на системних концепціях складності й розвитку. тобто визначається переходом від 
інформаційної інженерії до інженерії складних організованих систем. Вона розглядає 
економічні структури як багатоаспектні і багатовимірні образи, що визначають і проявляють 
внутрішній устрій суспільства і його складові - від соціально-економічних систем до 
індивідів. Вони є по суті основою економічних систем, що забезпечує їм якісну особливість і 
стійкість [7, с. 56].    

Слід наголосити, що завдяки адмініструванню формується досить різноманітний 
спектр функцій, в якому виділяються загальні, конкретні, приватні, похідні та інші 
специфічні види відокремленої діяльності.  Впровадження  адміністрування представляє 
палітру дій, що забезпечує формування та здійснення реакції організації на конкретно 
виникаючі проблеми. У їх складі, змісті, послідовності застосування відображаються 
практично формований підхід, місце і роль виробничих та управлінських служб в 
адміністративному супроводі взаємодії. Саме адміністрування забезпечує базову організацію 
функціональної взаємодії, освоєння, кооперацію, виконання функцій менеджменту 
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організації через обґрунтування доцільності прийняття управлінських рішень, надання 
оцінки економічної ефективності інвестиційної діяльності підприємства.  

Таким чином, в управлінській діяльності організацій адміністративний метод 
управління посідає важливе місце. Він забезпечує чіткий розподіл обов’язків в апараті 
управління, додержання правових норм і повноважень у вирішенні питань господарської 
діяльності.  

Підводячи підсумки дослідження обраної проблематики, наголосимо, що в Україні є 
передумови активізації інноваційно-інвестиційного сектору розвитку  підприємств.  
Здійснення глибоких соціально-економічних перетворень вимагає обліку потенціалу й 
особливостей розвитку підприємств кожної галузі економіки у межах зваженої державної 
політики регіонального розвитку, у тому числі у такій ключовій галузі, як інвестиції. У цих 
умовах зростає необхідність прискорення розробки наукової концепції інноваційно-
інвестиційної політики розвитку вітчизняних підприємств, адміністративного 
супроводження інвестиційних проектів та надання обґрунтованої економічної оцінки 
доцільності їх впровадження.  
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Стаття відображає результати ретроспективного аналізу виникнення та розвитку сорсингу. 
Проаналізовано історичні передумови становлення та розвитку аутсорсингу на основі наукових праць 
вітчизняних і зарубіжних вчених. Запропоновано авторський підхід до визначення основних етапів розвитку 
аутсорсингу.  

Ключові слова: сорсинг, аутсорсинг, виробничий аутсорсинг, ІТ-аутсорсинг, аутсорсинг бізнес-
процесів, аутсорсинг знань. 

 

Аутсорсинг визнаний сьогодні одним з найдієвіших способів підвищення 
конкурентоспроможності, за рахунок економії коштів та можливості зосередитися на 
основному виді діяльності. Не зважаючи на широке використання аутсорсингу дискусії 
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стосовно історії виникнення, становлення та розвитку актуальні й сьогодні, так як серед 
науковців нема єдиної думки на рахунок етапів еволюції аутсорсингу. 

Питанням історії становлення та розвитку аутсорсингу присвячені праці багатьох  
зарубіжних  і  вітчизняних  науковців,  серед  яких:  О.  Альохін  [1], Б.  Славін  [3],  І.  
Водянова  [5],  А.  Шабанов  [6],  Б.  Анікін  [8],  І.  Руда  [9], Г. Маркєєва і С. Міхнєва [10] та 
ін.  

Мета дослідження полягає в аналізі розвитку аутсорсингу та визначенні історичних 
передумов виникнення. 

Сорсинг – це інструмент менеджменту, що підвищує ефективність і маневреність 
управління за рахунок трансформації частини бізнес-процесів підприємства і 
використовуваних ними активів в проміжні комерційні продукти з стійкими 
характеристиками, наданими внутрішніми або зовнішніми надавачами послуг [1]. 

У бізнесі під терміном «сорсинг» розуміють ряд дій, спрямованих на знаходження, 
випробування і залучення постачальників товарів і послуг [2]. Сьогодні розрізняють наступні 
види сорсингу: ін-, аут-, крауд-,  ноосорсинг, еволюцію зображено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Еволюція сорсингу (розроблено автором на основі [3], [4]) 

 

На світовому ринку сорсингу найбільш популярним є аутсорсинг. Термін 
«аутсорсинг» (outsourcing) має англомовне походження і дослівно переводиться як 
«використання зовнішнього джерела / ресурсу». В українській бізнес-мові використовується 
без перекладу і передбачає передачу непрофільних бізнес-процесів підприємства на 
виконання сторонній організації. У країнах з ринковою економікою термін офіційно почав 
використовуватися у 1989 р. Не зважаючи   на   те   що,   об’єктом   наукових   досліджень   
аутсорсинг   став   у 80-90-х рр. ХХ ст., серед науковців немає єдиної думки щодо питань 
коли саме і як зародився аутсорсинг.  

І. Водянова пов’язує виникнення аутсорсингу з ремісничою діяльністю у ХVIII ст. 
Задовго до виникнення аутсорсингу ремісники почали закуповувати деталі у інших 
ремісничих майстернях (наприклад, виробник екіпажів замовляв колеса у майстра який 
спеціалізувався на цьому, а майстер коліс, у свою чергу, замовляв металеві деталі у коваля). 
Ремісники виготовляли не тільки готову продукцію, а й координували між собою 
постачальників, інших ремісників і споживачів, тобто у своїй діяльності залежали від значної 
кількості зовнішніх зв’язків, які є нічим іншим як коопераційні зв’язки [5]. 

А. Шабанов досліджуючи історію HR-аутсорсингу (аутсорсинг людських ресурсів), 
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дійшов висновку що останній бере початок за часів Римської імперії. За тих часів були групи 
рекрутерів (праобраз нинішніх кадрових агентств) які наймали матросів на гребні човни, 
такий вид діяльності залишався прибутковим аж до ХІХ ст. Науковець називає першим 
рекрутером висококваліфікованих кадрів Петра І, який залучив до роботи на Російську 
імперію декілька сотень європейських інженерів, корабелів та фінансистів. Кадрові агентства 
в сучасному їх розумінні з’явились у час парової революції у середині ХІХ ст. і були 
представлені широкою мережею агентств з підбору домашньої прислуги [6]. 

Якщо розуміти під аутсорсингом залучення послуг і ресурсів спеціалізованої фірми 
для рішення окремих питань, пов’язаних з діяльністю компанії, то одними з перших 
аутсорсерів бізнес-процесів стали юридичні та бухгалтерські фірми у країнах, законодавство 
яких засновано на прецедентному праві.  

Розвиненість практики судового вирішення ділових суперечок, потреба у високій 
кваліфікації та спеціалізації адвоката, а також наявності у нього вже виграних аналогічних 
справ, призвели до того що у Великобританії та її колоніях з’явились приватні юридичні 
бюро. Розширюючи перелік послуг, з часом вони перетворились на консалтингові фірми, а 
потім – в аутсорсингові. На початок ХХ ст. сумарний оборот таких компаній в економічно 
розвинених країнах склав біля 50 млрд. дол. в рік. З таких юридичних та бухгалтерських 
контор була створена «велика четвірка» провідних світових аудиторських компаній 
сьогодення: PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, Deloitte Tohmatsu Limited, KPMG. 

Джерелом практичного аутсорсингу як методу виробничої кооперації і високої 
технології управління в промисловості, більшість науковців, відносять до періоду 
конкурування двох менеджерів Генрі Форда (1863-1947 рр.) і Альфреда Слоуна (1875-1966 
рр.) та очолюваних ними провідних компаній автомобільної промисловості (Ford i General 
Motors). А. Слоун розробив і реалізував проект по завоюванню автомобільного ринку, який 
того часу належав Форду. На реалізацію проекту знадобилося п'ятнадцять років, але з самого 
початку він був результативний. Новацією у проекті Слоуна стала методологія аутсорсингу, 
заснована ним за сімдесят років до появи терміну в науковій літературі. Методологія 
аутсорсингу була реалізована у двох напрямках діяльності: в організації систем управління 
компанією і організації виробництва. В основу організації виробництва було покладено 
метод кооперації вузькоспеціалізованих виробництв як всередині власної компанії, так і за її 
межами. 

Конкуренція      підприємств      автомобільної     промисловості      ще     в 30-хх рр. 
ХХ ст. підтвердила, що в умовах жорсткої конкуренції жодна компанія не може бути 
самодостатньою, розраховуючи лише на власні ресурси. Ряд процесів, забезпечуючих 
функціонування великого підприємства, доцільно передати спеціалізованим організаціям.  

Винесення виробничих функцій і функцій управління за межі підприємства поклало 
початок практичного аутсорсингу. З 70-х рр. ХХ ст. аутсорсинг у виробництві автомобілів 
став основою організації виробничого процесу. 

Історію виникнення аутсорсингу також пов’язують з іменем американського 
бізнесмена Росса Перро, який у 1963 р. заснував компанію «Electronic Data System» (EDS). 
На початкових етапах своєї діяльності EDS надавала послуги зі складання балансів 
декільком фінансовим установам, а згодом автомобільній корпорації «General Motors», 
орендуючи у нічний час мейнфрейми (високопродуктивний комп’ютер зі значним обсягом 
оперативної та зовнішньої пам’яті, призначений для організації централізованих сховищ 
даних великої місткості та виконання обчислювальних робіт). Використовуючи послуги 
EDS, «General Motors» за рік зекономила 44 %, тобто 4 млрд. дол., цей показник економії 
Росс Перро трактував як новий напрямок розвитку способів ведення бізнесу і нову, можливу, 
структуру бізнес-суспільства [7; 8]. 

Термін «аутсорсинг» вперше було використано для визначення нової концепції 
управління, коли  компанія «Eastman Kodak» у 1989 р. використала послуги сторонньої 
компанії для придбання, запуску і супроводу своїх систем обробки інформації. Компанія 
«Kodak» була заснована в 1881 р. і до 1980 р. здійснювала діяльність на основі вертикальної 
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інтеграції. У середині ХХ ст. штат працівників нараховував 100 тис. співробітників. 
Починаючи з 1980 р. на ринок вийшли японські виробники «Fuji» і «Konica», внаслідок 
загострення конкуренції компанія скоротила товарну лінію і передала на аутсорсинг позиції 
теслярів, мулярів, служби харчування та клінінгу. У 1968 р. в компанії вирішили 
консолідувати свої ІТ-системи по всьому світу, знизити витрати і підвищити якість сервісу 
передавши функцію на аутсорсинг.  Так у 1989 р. компанія «Eastman Kodak» уклала 
десятирічний контракт вартістю 250 млн. дол. з корпорацією «International Business 
Machines» (IBM) на передачу в операційне управління п’яти дата-центрів Kodak в США, де 
вперше було використано термін «аутсорсинг» [9, с. 9].  

Серед науковців нема єдиного погляду щодо етапів розвитку аутсорсингу. Так, вчені 
Г. Маркєєва і С. Міхнєва  виділяють 3 етапи розвитку [10, с. 108]: 

1-й етап (80-90-ті рр. ХХ ст.) – активне розповсюдження міжнародного виробничого 
аутсорсингу і аутсорсингу інформаційних  технологій; 

 2-й етап (кінець 90-х рр. ХХ ст. – початок XXI ст.) – розвиток аутсорсингу бізнес-
функцій і аутсорсингу бізнес-процесів (BPO, SKM);  

3-й етап (початок XXI ст.) – розвиток аутсорсингу знань (KPO). 
Вчені Б. Анікін і  І. Руда виділяють 7 етапів розвитку практичного аутсорсингу [7, с. 

20-21]: 
1-й етап (початок ХХ ст.) – залучення підприємствами спеціалізованих фірм для 

вирішення юридичних проблем; 
2-й етап (1920-1930-ті рр.) – застосування методу кооперації вузькоспеціалізованих 

виробництв в автомобілебудуванні; 
3-й етап (1950-ті рр.) – розвиток процесів економічної інтеграції у післявоєнному 

економічному просторі; 
4-й етап (1960-1970-ті рр.) – широке використання аутсорсингу як методу виробничої 

кооперації  в промисловості; формування нового сектору бізнесу – послуги в галузі ІТ-
технологій; 

5-й етап (1970-1980-ті рр.) – ріст об’ємів ринку аутсорсингу у юридичній і 
банківській сферах, управлінні фінансами, промисловості, ІТ-технологій, державному 
управлінні. Широке розповсюдження аутсорсингу допоміжних і обслуговуючих видів 
діяльності. 

6-й етап (1980-1990-ті рр.) – формування: глобальних інформаційних мереж, ринку 
on-line сервісу, ринку офшорного програмування; розповсюдження: концепцій TQM і BPR у 
практиці менеджменту, систем ERP і CRM в промисловості; 

7-й етап (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) – розвиток глобальних інформаційних мереж і 
широке промислове використання у сфері ІТ і телекомунікацій. Використання принципів 
процесного управління; впровадження єдиних міжнародних стандартів якості; розвиток 
логістичного сервісу і супутніх інформаційних і комунікаційних технологій; глобальний 
аутсорсинг; формування мережевих виробничих структур; реалізація масштабних проектів у 
сфері ІТ-аутсорсингу промисловими корпораціями і великими банками; виникнення 
віртуальних корпорацій [7, с. 20-21].  

Автором на основі досліджених наукових праць запропоновано виокремлювати 4 
етапи розвитку практичного аутсорсингу, відповідно до чотирьох основних видів останнього 
(рис. 2). 

Можна виокремити наступні історичні передумови що сприяли виникненню 
аутсорсингу: 

- наявність технологічних переваг; 
- значна різниця між оплатою праці на підприємстві і вартістю послуг 

аутсорсингової фірми; 
- наявність висококваліфікованого персоналу, розвинута інфраструктура, 

належний рівень інтелектуальної безпеки; 
- розвинена система комунікацій, для забезпечення ефективного дистанційного 
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керування; 
відносно стабільна політична ситуація у світі, що сформувалась після Другої світової 

війни. 

 
Рис. 2. Еволюція практичного аутсорсингу (розроблено автором) 

 

Таким чином можна зробити висновок, що аутсорсинг зародився ще у 
доіндустріальну  епоху,  але  відліком  практичного  аутсорсингу  є  30-ті  рр. ХХІ ст., коли 
найбільшого розвитку набув виробничий аутсорсинг. Найбільш доцільно виділяти 4 етапи 
еволюції аутсорсингу, так як у міжнародній науковій спільноті визнано чотири основні види 
аутсорсингу, розвиток яких припадає на конкретний період. Представлені результати 
дослідження доповнюють теоретичні надбання у сфері управління підприємством на основі 
аутсорсингу та можуть бути  підґрунтям подальших наукових досліджень у даному напрямі. 
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У статті виявлені особливості розвитку органічного виробництва в Україні та у світі. Визначені його 
проблеми та перспективи. Обґрунтована визначальна роль інституційного середовища у функціонуванні 
органічних підприємств. Здійснена класифікація складових інститутів. Виявлені його вузькі місця та 
запропоновані заходи й механізми щодо удосконалення. 

Ключові слова: інституційне середовище, інститути, органічна продукція, органічні підприємства, 
екологія, довкілля, криза, інтенсивність, збереження. 

 

Визначальною тенденцією розвитку сучасного ринку продовольства є підвищення 
рівня диференційованості попиту та вимог до якості харчової продукції та 
сільськогосподарської сировини. У відповідь на це, а також на загострення глобальних 
проблем виснаження ресурсів, забруднення довкілля та погіршення здоров‘я населення, 
внаслідок споживання значної кількості продуктів харчування, вироблених із застосуванням 
синтетичних речовин, відбувається інтенсифікація органічного виробництва. Базовою 
умовою його розвитку є наявність ефективного інституційного середовища − сукупності 
формальних і неформальних організацій і правил, що визначають межі та можливості 
суспільної органічної діяльності. 

Проблемам та перспективам розвитку органічного виробництва в Україні присвячено 
багато праць вітчизняних науковців, таких як І. Брижань, В. Душка, М. Клітна, О. Колос, Н. 
Тіхонова та ін. Дослідження окремих аспектів формування та розвитку інституційного 
середовища здійснюють О. Амоша, В. Геєць, А. Гриценко, В. Кредісов, Ю. Лопатинський, В. 
Чудовиська, А. Чухно, О. Шпикуляк та інші. Незважаючи на важливість наукових досягнень 
та практичну значимість розробок вчених, слід вказати на необхідність поглиблених оцінок 
стану та потенційного впливу складових інституційного середовища на органічні 
підприємства в Україні. 

В  умовах економічної та екологічної кризи з‘явилась ціла низка екологічних, 
економічних та соціальних проблем, що зумовлюють необхідність  розвитку органічного 
виробництва сільськогосподарської продукції [1]. Найбільш гострою проблемою є посилення 
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інтенсифікації виробництва в сільському  господарстві, що має негативний вплив не лише на 
навколишнє середовище, але і виснажує природні ресурси, без яких ведення агровиробництва 
неможливе. На відміну від традиційного інтенсивного сільського господарства, ведення 
органічного  виробництва має екологічні переваги.  

Вони  проявляються у більш раціональному використанні природних ресурсів, 
зменшенні викидів вуглекислого газу, закису азоту й метану, викиди яких це шлях до 
подальшого глобального потепління. Також, органічне сільське господарство має значні 
переваги в соціальній сфері, оскільки споживання та вирощування органічної продукції 
знижує ризик втрати здоров‘я, як для виробника так і споживача. Адже при органічному 
виробництві не застосовуються пестициди та інших хімікати, які використовує конвенційне 
(традиційне) виробництво. 

Україна, маючи значний потенціал для виробництва органічної сільськогосподарської 
продукції, її експорту, споживання на внутрішньому ринку, досягла значних результатів 
щодо розвитку власного органічного виробництва. У відповідь на підвищення світового та 
внутрішнього попиту на екологобезпечну продукцію інтенсифікується виробництво та 
переробка органічної сільськогосподарської сировини [2, с. 231]. Про це свідчить збільшення 
сертифікованих органічних площ та місткості національного споживчого ринку органічної 
продукції (рис. 1). Так, площа сертифікованих сільськогосподарських угідь в Україні, 
задіяних під вирощування різноманітної органічної продукції, складає вже понад чотириста 
тисяч гектарів, а наша держава займає почесне двадцяте місце серед країн – світових лідерів 
органічного руху. 

 
Рис. 1. Тенденції розвитку органічного виробництва в Україні (побудовано на основі [3])   

Відтак, лише за 2010-2014 рр. місткість органічного ринку зросла у 6 разів. При цьому 
площі, що використовуються для органічного вирощування сільськогосподарських культур 
збільшилися лише на 48,3 %. Це свідчить про збільшення на ринку частки продукції 
тваринництва та продуктів її переробки. Однак, сертифіковані органічні підприємства в 
Україні переважно спеціалізуються  на виробництві рослинної продукції. 

Частка сертифікованих органічних площ серед загального обсягу 
сільськогосподарських угідь України складає близько 1%. При цьому Україна займає перше 
місце в східноєвропейському регіоні щодо сертифікованої площі органічної ріллі, 
спеціалізуючись переважно на виробництві зернових, зернобобових та олійних культур. Крім 
того, в нашій державі сертифіковано 530 тис. га дикоросів (станом на 31.12.2014 р.) [3]. 
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Рис. 2. Загальна кількість органічних господарств в Україні (побудовано за даними [3]) 

 

В останні роки спостерігається тенденція активного наповнення внутрішнього ринку 
власною органічною продукцією за  рахунок налагодження власної переробки органічної 
сировини. Зокрема, це крупи, борошно, молочні та м'ясні продукти, соки, сиропи, повидло, 
мед, олія, чаї, лікарські трави. Офіційні статистичні огляди IFOAM підтверджують, що якщо 
на початок 2003 р. в Україні було зареєстровано 31 господарство, що отримало статус 
“органічного”, то в 2014 р. нараховувалось вже 182 сертифікованих органічних господарства, 
а загальна площа сертифікованих органічних сільськогосподарських земель склала 400,76 
тис. га [3]. 

Складові інституційного середовища органічного виробництва визначають “правила 
гри” в рамках триєдиної системи соціально-економічних, законодавчих або політичних 
інституцій формального змісту та неформальних ідеологічних інституцій (табл. 1).  

Таблиця1 
Інститути органічного господарювання, які забезпечують інтеграцію 
сільськогосподарського виробництва та природно-ресурсної сфери* 

Вид інституцій Інститути органічного господарювання 
органічної стандартизації та сертифікації 
ліцензування 
екологічного аудиту та моніторингу 
субсидування та штрафних санкцій 
кредитування та оподаткування 
страхування та компенсацій 

Формальні 

правової відповідальності та влади 
громадського контролю 
освіти і виховання 
екологічної самосвідомості 
професійної самосвідомості 
етики та моралі 

Неформальні 

культурних цінностей 
* Джерело: складено автором за [4]. 
 

Формальні інституції окреслюють напрями розвитку органічного землеробства, 
особливості виробництва та формують умови щодо створення ринку органічної продукції. 
Вагомою складовою інституційного середовище є неформальні інституції. Однак, 
визначення їх впливу на розвиток органічного підприємництва є складним. Це пов‘язано з 
тим, що період зародження органічного руху перш за все суттєво вплинув на психологію 
аграріїв та мешканців сіл, зміну їх способу мислення, укладу життя та відродження забутих 
традицій ведення господарства.  

Активні представники сільської громади та підприємці стали ініціаторами 
ідеологічних та культурних змін щодо переходу на органічний тип розвитку сільського 
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господарства і відмови від сучасних та інколи і надмірно швидких методів вирощування агро 
продукції [5, с. 95]. Відбувся також і злам стереотипів та поведінки споживачів, що 
пояснюється можливістю ведення здорового способу життя і вживання безпечної продукції. 

Окремою складовою інституційного середовища органічного виробництва в Україні є 
сукупність інститутів, які активно сприяють його розвитку та адаптації до міжнародних 
стандартів. Найбільш впливовими та органічно зорієнтованими є такі як: Міжнародна 
громадська асоціація учасників біовиробництва – «БІОЛан Україна», Спілка учасників 
органічного агровиробництва – «Натурпродукт». Активним учасником удосконалення 
інституційного середовища є Федерація органічного руху України, що створена з метою 
активізації органічного виробництва у контексті консолідації зусиль наукових та бізнес-
структур, зацікавлених у виробництві та поширенні екологічно безпечної продукції, 
вирощування та переробка якої здійснюється з дотриманням норм дбайливого ставлення 
людей до довкілля [6, с. 147]. Досягнення зазначеної мети відбувається через практичне 
впровадження діяльності за такими напрямами, як:  

- збереження та відтворення навколишнього природного середовища  завдяки  
впровадженню органічних технологій у виробництво; 

- допомога в розробці систем органічного та біодинамічного сільського господарства 
для виробників сільськогосподарської продукції з використанням найкращого вітчизняного 
та іноземного наукового і виробничого досвіду, пропаганда відповідних програм; 

- сприяння розробці нормативних документів у галузі органічної освіти, в написанні 
та виданні науково-методичної літератури, підручників, посібників, періодичних видань; 

- сприяння формуванню в усіх регіонах України мережі виробників та переробників 
органічної продукції та розвитку не лише її експорту, але й, особливо, створенню ринку такої 
продукції в самій Україні. 

Визначальним чинником інституційного середовища органічного виробництва, 
враховуючи його специфіку, є гарантійна система, складовим якої є сукупність стандартів та 
установ, спеціалізованих на інспектуванні та сертифікації органічних підприємств та їх 
продукції. Провідним інститутом сертифікації в Україні є Органік Стандарт – державний орган, 
акредитований Міжнародною Федерацією органічного сільськогосподарського руху (IFOAM), 
спеціалізований на інспектуванні та сертифікації процесу виробництва, переробки та маркетингу 
органічної сільськогосподарської продукції. Такий елемент інституційної структури розвитку 
органічного руху здійснює сертифікацію органічних підприємств та продукції на основі базових 
міжнародних стандартів. 

Варто зазначити, що органічною продукція вважається лише тоді, коли виробництво 
цієї продукції пройшло сертифікацію у встановленому  порядку, а сам продукт відповідає 
затвердженим стандартам на має відповідне маркування. Оцінка продукції відбувається з 
урахуванням  національного та міжнародного стандартів, які враховують не лише 
відповідність стандарту самого продукту, а й усіх етапів його виготовлення з точки зору 
впливу на навколишнє середовище [7, с. 10]. В Україні існує 19 організацій, які можуть 
сертифікувати  господарства  відповідно до законодавства ЄС, що дає право вітчизняним 
виробникам експортувати органічну продукцію в Євросоюз за спрощеною процедурою (без 
отримання додаткового імпортного дозволу). Але, по суті, такі господарства в Україні не 
можуть бути визнані офіційно органічними, оскільки наша законодавча база не приведена у 
відповідність до європейських вимог, не розроблені нормативно-правові документи, які б  
визначали процедуру господарської діяльності. 

До інституційно-правових проблем впровадження органічного землеробства в Україні, 
які потребують першочергового вирішення,  відносяться: 

1) відсутність відповідної законодавчої й нормативної бази, передусім базового 
закону про органічне землеробство та сертифікацію органічної продукції, узгодженого з 
вимогами міжнародного законодавства;  

2) відсутність ефективної  національної системи сертифікації та контролю органічних 
господарств і виробленої ними продукції; 
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3) відсутність відповідної внутрішньої інфраструктури (асоціацій/спілок/осередків 
виробників органічної  продукції);  

4) необхідність інтеграції в міжнародні структури (ЄС, IFOAM) та забезпечення 
доступу на зовнішні ринки органічної продукції;  

5) необхідність належного інформаційного забезпечення (популяризація технологій 
органічного землеробства, екологічна освіта населення та виробників сільськогосподарської 
продукції, консультаційна підтримка виробників, спеціалізовані тренінги для керівників і 
працівників господарств). 

Інтеграція України у світову економіку, а саме наміри вступу до Європейського 
Союзу, членство в СОТ, інших міжнародних організаціях, спілках та угодах в умовах 
посилення глобалізації призводить до росту конкуренції на внутрішньому та зовнішньому 
ринках. Це викликає необхідність виробництва високоякісної конкурентоспроможної 
продукції, якою є, перш за все, органічна (екологічна) продукція. 

В Україні напрямок органічного виробництва в сільському господарстві тільки 
починає розвиватися. Такому розвитку сприятиме нова нормативно-правова база. Так, з 2014 
р. в Україні вступив у дію Закон  “Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської 
продукції та сировини”. Його прийняття посилить відповідальність всіх виробників 
аграрного ринку, адже документ передбачає впровадження системи контролю на всіх етапах 
виробництва органічної продукції [8]. Також йдеться про процедури інспектування та 
сертифікації її виробництва і переробки. 

Отже, складові інституційного середовища органічного  виробництва  в Україні 
мають дещо різновекторний, однак переважно стримуючий, вплив на розвиток ринку 
органічної аграрної продукції. При цьому до негативних чинників варто віднести такі, як: 
недосконалість нормативно-правового забезпечення, зокрема державної системи 
сертифікації, стимулювання та регулювання діяльності органічних підприємств; низький 
рівень розвитку інфраструктурного забезпечення інспектування та сертифікації органічної 
продукції, зокрема науково-дослідних установ підтвердження її якості та відповідності 
стандартам; нерозвиненість інфраструктури органічного ринку, зокрема її інформаційної та 
маркетингової складових. 
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СИСТЕМА АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 
 

Main tools of crisis management organization were discussed in the article. Procedures restructuring and 
reengineering were investigated and identified the possibility of implementing in a crisis situation. Innovation and 
investment policy of the company discussed. Crisis Human Resources Management was defined priority in crisis 
management. The structure of the individual components of the administration system was formed. Requirements for the 
anti-crisis program were identified. It was noted that anti-crisis program, could be the basis of such documents as a 
business plan for financial recovery and rehabilitation plan. 

Keywords: crisis management, system, technology, tools, crisis team, crisis program. 
 

У статті розглянуто основний інструментарій організації антикризового управління, що сформовано 
у систему. Визначено особливості маркетингового антикризового управління. Процедури реструктуризації та 
реінжинірингу були досліджені і визначені можливості їх реалізації в кризових ситуаціях. Було досліджено 
напрями прийняття управлінських рішень у інноваційній та інвестиційній політиці компанії в кризових умовах.  
Як пріоритет в антикризовому управлінні було визначено управління людськими ресурсами та формування 
антикризової команди найважливішим завданням якої має бути розробка, впровадження  та виконання 
антикризової програми  підприємства. 

Ключові слова: антикризове управління, система, технології, інструменти, антикризова команда, 
антикризова програма 

 

Однією з ключових проблем сучасної  економічної науки є проблема ефективного 
управління підприємством в умовах кризи. На сьогодні кризові явища на підприємствах 
часто мають загальносистемний  характер  і далеко не обмежуються фінансовою сферою. 
Тому, в сучасних умовах жодне підприємство не може працювати стабільно та ефективно, 
якщо не активізує всі можливі механізми антикризового управління та активно не 
використовує сукупність його інструментарію з максимальною віддачею.  

Проблеми антикризового управління в цілому та окремі його інструменти 
досліджуються у працях таких зарубіжних та вітчизняних вчених, як: E. Aльтман, В. 
Вінцент, Л. Брантон, І. Дональд, В.Бівер, Н.Е. Брюховецька, А.С. Гальчинський, В.М. Геєць, 
Л.О. Лігоненко, Л.С. Ситник, О.О. Терещенко, А.М. Чернявський. Позитивно оцінюючи їх 
суттєвий внесок у вирішення багатьох теоретичних і практичних питань антикризового 
управління підприємствами, слід зазначити, що існуючі теоретичні розробки та підходи 
щодо вирішення цієї проблеми охоплюють лише окремі аспекти антикризового управління 
підприємствами, залишається актуальною потреба в комплексному дослідженні та 
формуванні цілісної системи антикризового управління організацією.  

До основних складових, що визначають систему антикризового управління та можуть 
бути використані для розробки антикризової програми необхідно віднести: аналіз та 
діагностику, маркетингове антикризове управління; інноваційно-інвестиційне антикризове 
управління; антикризове управління персоналом тощо. Систему антикризового управління 
представлено на рис.1, розглянемо коротку характеристику її складових. 
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 Аналіз та діагностика фінансово-економічного стану має за мету визначити та 
виділити найбільш суттєві проблеми або вузькі місця у виробничо-господарській та 
фінансовій діяльності підприємства. У передкризовій стадії розвитку менеджменту перевага 
має  надаватись дослідженню факторів, що запобігають кризовим ситуаціям, розробці 
стратегічних бізнес-планів з маркетингу, програмно-цільовим і корпоративним структурам, 
мотивації кінцевих результатів, контролю факторів ризику. Все це разом дозволяє швидше і 
оперативніше реагувати на зміну ситуації на ринку, уникати можливих втрат та негативних 
наслідків. 

Антикризовий маркетинг є комплексною системою організації виробництва й збуту 
товарів, що орієнтована на задоволення потреб конкретних споживачів і одержання прибутку 
на основі вивчення та прогнозування ринку. Однією з ключових функцій антикризового 
маркетингу є моніторинг зовнішнього середовища організації для визначення сигналів, які 
свідчать про загрозу погіршання стану організації на ринку, втрату конкурентоспроможності, 
зниження платоспроможності й керованості або навпаки - можливості позитивних  змін, що 
з’являються в окремих сферах діяльності. Організаціям, що знаходяться в кризовому стані, 
для вирішення проблем на початковому етапі, краще використовувати оперативний 
маркетинг, оскільки позитивний результат необхідно одержати в короткостроковому періоді. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Система антикризового управління 
 

Розробка інвестиційно-інноваційної стратегії у антикризовому управлінні буде 
стосуватись таких напрямів прийняття рішень: забезпечення здійснення ефективної виробничої 
діяльності, що базується на оптимальному використанні виробничих ресурсів; створення 
механізму ефективного фінансування, що передбачає вибір та обережне використання джерел 
фінансування; ефективного інвестування, що базується на розрахунку та оцінці інвестиційних 
рішень.  Для реалізації інвестиційно-інноваційної стратегії необхідно виконати пошук нових 
джерел фінансування, визначити нові фінансові інструменти, що дозволяють вирішувати 
ключові фінансові проблеми підприємства (прибутковість, платоспроможність, стійкість). 

Актуальним в антикризовому управлінні  підприємством  є використання процедур 
реструктуризації, реорганізації  та реінжинірингу. Реструктуризацію варто використовувати 
тоді, коли існуюча система управління неспроможна забезпечити ефективне управління 
розвитком усіх підсистем одночасно і вона має бути спрямована переважно на подолання 
причин стратегічної кризи та кризи прибутковості. Реструктуризаційна модель має включати 
такі напрямки, як: внутрішній розвиток, дискретний ресурсний обмін, міжорганізаційні 
альянси, приватизацію підприємств. Вибір тієї чи іншої альтернативи проведення кожного 
етапу реструктуризації доцільно виконувати на підставі побудови «дерева рішень» разом з 
імовірнісною оцінкою успішності завершення етапу. Реінжиніринг краще використовувати в 
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антикризовому управлінні тоді, коли є потреба здійснити серйозний прорив, фундаментальне 
переосмислення  та радикальне перепроектування бізнес-процесів. 

У процесі антикризового управління персоналом важливо, поряд із традиційною 
організацією роботи з персоналом, використовувати ще й сукупність факторів соціально-
психологічного, морального характеру тощо. Для реалізації  ефективного антикризового 
управління персоналом на підприємстві може бути  створена тимчасова спеціальна  
антикризова  група, яку  доцільно виділити в окрему структурну одиницю або надати їй 
статус консультативного органу при апараті управління організацією.  Найважливішим 
завданням антикризової команди має бути розробка, впровадження  та виконання 
антикризової програми  підприємства, що має бути  координуючим, адресним документом, 
котрий являє собою сукупність економічно та науково обґрунтованих заходів, що 
зорієнтовані на запобігання, подолання кризових явищ різного типу, взаємопов'язаних за 
термінами, місцями виконання, а також забезпечені необхідними ресурсами. Виведення 
підприємства зі стану кризи може розглядатися як стратегічна мета, на реалізацію якої 
повинен працювати весь потенціал підприємства. В міру завершення реалізації антикризової 
програми та отримання позитивних результатів потреба в розробці стратегії діяльності 
актуалізується, оскільки саме в стратегічному плані мають бути закріплені отримані 
результати та створені передумови для запобігання повторення кризових явищ. В основу 
цільової антикризової програми має бути покладено відповідний антикризовий 
«стратегічний набір»,  орієнтований  на розробку та балансування стратегій диверсифікації 
джерел постачання, фінансової реструктуризації, інвестування та коригування «портфелю», 
подолання локальних криз в окремих функціональних сферах підприємства.  

Вимоги до антикризової програми: комплексно вирішувати питання фінансового 
оздоровлення та відновлення ліквідності й платоспроможності організації; визначати поточні 
цілі (чітко сформовані, кількісно оцінені) та механізм їх контролю; бути привабливою та 
враховувати інтереси власників, персоналу, зовнішніх інвесторів; містити антикризові 
заходи, спрямовані на ліквідацію (зменшення) встановлених проблем у роботі організації; 
конкретизувати завдання у розрізі центрів відповідальності підприємства; передбачати 
наслідки запропонованих заходів та мінімізувати їх ризики. 

Робота над антикризовою програмою передбачає проведення  великого  обсягу   
дослідницько-аналітичної  і   планової роботи, а також  організаційно – економічного   та  
соціального  забезпечення. Антикризову програму краще  розробляти в цілому по 
підприємству, але  за потреби можуть розроблятись антикризові підпрограми за окремими 
підрозділами або функціональними службами підприємства. Антикризова програма, з 
врахуванням зазначених вимог, може стати необхідним підґрунтям інших похідних 
спеціальних планових документів, що мають вузьке функціональне призначення, зокрема, 
бізнес-плану фінансового оздоровлення та плану санації. 

Таким чином, у статті розглянуто основні технології та інструменти організації 
антикризового управління організацією, що об’єднані у систему. Визначено особливості 
антикризового маркетингу. Розглянуто процедури реструктуризації та реінжинірингу, 
визначено можливості їх реалізації в кризових ситуаціях. Досліджено напрями прийняття 
управлінських рішень у інноваційній та інвестиційній політиці компанії в кризових умовах.  
Як пріоритет в антикризовому управлінні було визначено управління людськими ресурсами 
та формування антикризової команди найважливішим завданням якої має бути розробка, 
впровадження  та виконання антикризової програми  підприємства. 
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У статті представлено методичний підхід до визначення інвестиційної привабливості 
машинобудівних підприємств на прикладі 19 підприємств Харківського регіону. Систему показників 
інвестиційної привабливості обґрунтовано методами багатовимірного факторного аналізу та кластерного 
аналізу. 

Ключові слова: інвестиційна привабливість, машинобудівне підприємство, багатовимірний 
факторний аналіз, кластерний аналіз. 

  

Підприємства машинобудівного комплексу України територіально зосереджені в усіх 
областях. У кожному регіоні розвиток машинобудівної галузі має специфічні особливості. 
Для Харківської області характерною рисою є поєднання високої концентрації наукових 
установ та різноманітних машинобудівних підприємств, що створює умові для розвитку 
галузі. Важливою проблемою залишається розвиток машинобудування на основі 
інвестування їх інноваційної діяльності, що зумовлюється інвестиційної привабливістю [1 – 
8], визначення якої доцільно удосконалити щодо машинобудівної галузі та сучасних 
особливостей господарювання. 

У статті представлено результати дослідження специфіки інвестиційної привабливості 
19 машинобудівних підприємств Харківської області за показниками, що характеризують 
результати використання економічних ресурсів за такими групами: ліквідності; 
рентабельності; ділової активності; фінансової стійкості підприємства; ефективності 
використання основних виробничих фондів; питомої ваги обігових засобів на грошову 
одиницю продукції у різних економічних сферах; ефективності використання трудових 
ресурсів; структури операційних витрат; структури витрат реалізованої продукції; структури 
матеріальних ресурсів в обігових коштах; ефективності інвестицій; джерел фінансування 
інвестицій; ефективності інновацій; оновлення продукції. Склад показників визначено за 
аналізом літературних джерел [1, 5, 6], але значна кількість показників зумовила 
необхідність їх ущільнення за допомогою визначення наявності кореляційних зав’язків [9]. 
Тобто перше відсікання показників дозволило уникнути дублювання інформації при 
визначення інвестиційної привабливості машинобудівних підприємств. Критеріям для 
вилучення показника стало значення коефіцієнта кореляцій між показниками – 0,6. За три 
ітерації була визначена сукупність з 45 показників результатів фінансово-господарської 
діяльності машинобудівних підприємств, які характеризують їх інвестиційну привабливість 
щодо здійснення інноваційної діяльності. 

Друге відсікання показників, оскільки їх кількість також є значною, здійснено для 
виділення найбільш значущих, таких, що характеризують сучасні тенденції інвестування в 
інноваційну діяльність. Використання спеціалізованого статистичного програмного 
забезпечення – інтегрованої системи STATISTICA.7 [10], що дозволяє застосувати 
багатовимірний факторний аналіз, дозволило здійснити подальшу редукцію вихідних даних 
[9, 10]. У результаті розрахунку основних компонент показників визначено найбільш 
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інформативні з них. Мінімізація кількості показників з високим факторним навантаженням 
(більше 0,7) та збереження ортогональності факторів при застосуванні методу обертання 
факторів «Varimax» полегшило інтерпретацію їх сукупності. 

У результаті розрахунків з використанням методу багатовимірного факторного 
аналізу сформовано головні компоненти, що пояснюють 77,08 % загальної дисперсії 
вихідних даних, яка є достатньою для повної інтерпретації результатів [9]. У відповідності із 
значущістю показників інформативна структура компонент є такою: І компонента 
характеризується показником питомої ваги витрат на дослідження й розробки у загальному 
обсязі витрат на інновації; ІІ компонента – обсягом амортизаційних відрахувань; ІІІ 
компонента – показником питомої ваги інвестицій у нематеріальні активи у загальній 
вартості необоротних активів; ІV компонента – витратами на рекламу та збут; V компонента 
– показником питомої ваги інвестицій вітчизняних інвесторів у загальному обсязі інвестицій 
на інновації; VI компонента – коефіцієнтами фінансової стійкості та автономії; VII 
компонента – показником питомої ваги витрат на дослідження в загальному обсязі витрат на 
інновації; VIII компонента – показниками питомої ваги капітальних інвестицій у матеріальні 
активи в загальному обсязі  капітальних інвестицій та питомої ваги фінансування 
капітальних інвестицій за рахунок власних коштів підприємства у загальній сумі джерел 
фінансування; IX компонента – показником питомої ваги інвестицій у рекламу; X 
компонента – показником питомої ваги працівників, навчених новим професіям; XI 
компонента – обсягами матеріальних витрат; XIII компонента – показником питомої ваги 
працівників, які зайняті в умовах, що відповідають санітарно — гігієнічним нормам (за 
результатами атестації робочих місць за умовами праці); XIV компонента – коефіцієнтом 
відновлення основних виробничих фондів; XV компонента – коефіцієнтом оборотності 
готової продукції та показником фондовіддачі; XVI компонента – показником питомої ваги 
інвестицій на інновації у власному капіталі. 

За результатами використання багатовимірного факторного аналізу набілиш 
інформативною є І компонента, що пояснює 11,31% загальної дисперсії, а найбільш 
інформативним показником – питома вага витрат на дослідження й розробки у загальному 
обсязі витрат на інновації (факторне навантаження — 0,835). 

Таким чином, відзначені показники у кількості 19 і є такими, які інформативно і 
повно характеризують інвестиційну привабливість підприємств щодо здійснення 
інноваційної діяльності.  

Об’єднання обґрунтованих дев’ятнадцяти показників у інтегральний методом 
адитивної згортки дозволить однозначно кількісно визначити інвестиційну привабливість 
підприємств для здійснення інноваційної діяльності. Проте розрахунок інтегральних 
показників необхідно здійснити по однорідних групах підприємств, які можливо виділити на 
основі застосування кластерного аналізу. Здійснення кластерного аналізу із використанням 
програмного продукту STATISTICA.7 [10] дозволило визначити кластерну (однорідну) 
структуру машинобудівних підприємств Харківської області. Перевагою кластерного 
аналізує те, що він дає можливість розподіляти об'єкти за низкою ознак. Алгоритми 
кластерного аналізу можна поділити на ієрархічні та неієрархічні. При цьому послідовно 
були використані методи агломеративні, методи мінімальної дисперсії — ієрархічної 
кластеризації (деревоподібної кластеризації, treeclustering) та дівізівний метод k-середніх (k-
meansсlustering). Для розрахунку відстані між двома кластерами застосовано метод Уорда 
(Ward'smethod), який значно змінює метричний простору ознак і за рахунок цього дозволяє 
отримати чітко виражені кластери [10].  

Використання першого методу надало можливість визначати кількість кластерів в 
сукупності машинобудівних підприємств Харківської області, що досліджуються, а 
застосування другого методу дозволяє безпосередньо визначати структуру кластерів 
однорідних машинобудівних підприємств [3, 9, 10]. Графоаналітичний аналіз дозволив 
зробити припущення про наявність трьох кластерів взаємопов’язаних однорідних 
машинобудівних підприємств. Використання методу k-середніх при заданій кількості 
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кластерів дозволило побудувати три максимально різних кластера, розташованих на 
можливо великих відстанях один від одного. Результати формування кластерів 
машинобудівних підприємств Харківської області за виділеними показниками інвестиційної 
привабливості підприємств за методом k-середніх наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 
Склад кластерів машинобудівних підприємств та відстань 

№ 
підприємства 

Назва підприємства Кластер 
Відстань у 
кластері , од 

1 ПАТ «Харківський машинобудівний завод 
«Світло шахтаря» 

1 0,26 

2 ПАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» 3 0,31 
3 ПАТ «Електромашина» 3 0,23 
4 ПАТ «Харківський завод Гідропривід» 3 0,21 
5 ПАТ «Харківський верстатобудівний завод» 3 0,12 

6 ПАТ «Харківський завод штампів та 
пресформ» 

3 0,49 

7 ПАТ Науково-виробниче підприємство 
«Теплоавтомат» 

3 0,18 

8 ПАТ «Завод ім. Фрунзе» 2 0,09 
9 ПАТ «Куп'янський машинобудівний завод» 1 0,23 

10 ПАТ «Ізюмський тепловозоремонтний завод» 2 0,14 

11 ПАТ «Харківський електротехнічний завод 
«Трансзв`язок» 

2 0,21 

12 ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. 
Орджонікідзе» 

3 0,33 

13 ПАТ «Турбоатом» 2 0,27 
14 ПАТ «Харківський електроапаратний завод» 2 0,14 

15 ПАТ «Харківський підшипниковий завод» 3 0,12 
16 ПАТ «Завод Промзв'язок» 2 0,13 
17 ПАТ «Вовчанський агрегатний завод» 1 0,41 
18 ПАТ «ФЕД» 3 0,15 
19 ПАТ «Мереф'янський механічний завод». 3 0,13 

 

У цілому можна відмітити, що для трьох кластерів характерними є однакові тенденції, 
але необхідно зауважити розбіжності безпосередньо між величинами середніх значінь 
показників. Більш високими значеннями відрізняють значення таких показників як: питома 
вага інвестицій нематеріальних активів у загальної вартості необоротних активів, питома 
вага інвестицій на інновації у власному капіталі. Це свідчить про наявність значних 
відмінностей на підприємствах щодо інвестування заходів їх інноваційного розвитку. 

Розрахунок інтегральної оцінники інвестиційної привабливості машинобудівних 
підприємств Харківської області за період з 2011 по 2015 рр. здійснено за трьома виділеними 
кластерами методом адитивної згортки. Для уникнення впливу суб’єктивних чинників на 
результати дослідження визначення вагових коефіцієнтів показників, які увійшли в 
інтегральний  здійснено за методом безпосередньої оцінки факторного навантаження 
показників діяльності машинобудівних підприємств Харківської області, що надало 
можливість отримати їх об’єктивну кількісну оцінку. 
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Результати розрахунків інтегральної оцінки інвестиційної привабливості 
машинобудівних підприємств довели її недостатньо високе значення, оскільки кількісний 
інтервал інтегрального показника, який є стимулятором, знаходиться у межах від 0 до 1, а 
середні його значення для першого кластера склали 0,547, для другого кластера – 0,34, а для 
третього – 0,29. Щодо підприємств, стабільне провідне місце посідає підприємство І 
кластеру ПАТ «Харківський машинобудівний завод «Світло шахтаря». Протягом десятиліть 
це підприємство було монопольним виробником потужних шахтних скребкових конвеєрів, за 
цей час завод накопичив унікальний досвід у проектуванні продукції і розробленні 
технології її виготовлення. Сьогодні основною продукцією підприємства є вибійні скребкові 
конвеєри, скребкові перевантажувачі, шахтні дробарки, середні і легкі скребкові конвеєри 
для проходки і роботи у допоміжних виробках, запобіжні гідравлічні муфти, вибухобезпечні 
головні акумуляторні світильники, в тому числі оснащені метансигналізаторами, фари для 
електровозів і навантажувальних машин, товари народного споживання. Підприємство 
успішно експортує свою продукцію в країни обліжного та дальнього зарубіжжя. 

Друге місце посідає також підприємство І кластеру ПАТ «Вовчанський агрегатний 
завод», основними напрямками діяльності якого є: розробка і виробництво агрегатів 
управління і регулювання газотурбінних приводів для авіаційної, нафтогазової та 
енергетичної галузей; виробництво гідравлічних агрегатів літальних апаратів; проектування, 
виготовлення пневматичних і комбінованих гідро-, електропневматичних агрегатів; 
виробництво гідравлічних агрегатів автомобільних транспортних засобів. Ці підприємства є 
найбільш інвестийційно привабливі для розвитку інновацій та здійснення інноваційної 
діяльності. 

Таким чином, у статті представлено методичний підхід до визначення інвестиційної 
привабливості машинобудівних підприємств для здійснення інноваційної діяльності, 
основними етапами якого є такі: 

визначення первинних показників, які повно й дозволяють охарактеризувати 
інвестування в інновації; 

виявлення множинних кореляційних взаємозв’язків між виділеними показниками для 
усунення дублювання інформації; 

застосування багатовимірного факторного аналізу для скорочення кількості 
показників та виділення з них найбільш значущих для аналізу інвестиційної привабливості 
шодо здійснення інноваційної діяльності; 

формування скороченої й обґрунтованої системи показників для визначення 
інвестиційної привабливості машинобудівних підприємств; 

розрахунок вагових коефіцієнтів для кожного показника інвестиційної привабливості 
за їх факторними навантаженнями;  

групування підприємств у кластери з використанням кластерного аналізу для 
виділення однорідних груп показників з метою підвищення обґрунтованості вибору 
еталонних показників для розрахунку інтегрального показника інвестиційної привабливості 
для кожного підприємства в однорідній групі показників; 

інтерпретація значень інтегральних показників інвестиційної привабливості 
машинобудівних підприємств для прийняття обґрунтованих управлінських рішень про 
інвестування в інновації.   

Таким чином, використання обґрунтованого методичного підходу дозволить 
визначити інвестиційну привабливість підприємств для інвестування в інновації, які 
забезпечать зростання ефективності господарювання та конкурентоспроможності суб’єктів 
господарювання на ринку. 
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This report is dedicated to the strategic importance of the Danube riparian ports and towns, especially those 
that are located in the North Central Planning Region. The report is an attempt to systematize the problems of regional 
development in the area, оn overview of all key ports derived proposals for regional development as outlined respective 
views on socio-economic development of the planning area and its regional development. 
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Introduction 
The outlining of directions of development of Bulgarian regions  have to be realistic. The 

reason of that realistic point is nessecery because there are functional opportunities that can be used  
for their development. Theory and practic  will be used for resolving problems and making analysis. 
It is for period of 2014-2020. In approach to Nortern-central region we can agree that river Danube 
has strategic  importance. It is obvious the deficit of our national development in that area and that 
the economy of north Bulgaria is not connected with the river and town near river and ports. Instead 
it is connect to inside part of the country. As a result of Bulgaria's membership in the EU, it was 
imposed vision of regional integration and policy coherence in Europe of strategic importance for 
the development of the planning area may have Danube to promote socio-economic development of 
ports and villiges near  the river with to become urban focus of regional development and the 
possibility of economic recovery in the Bulgarian Danube area, as well as development of cross-
border cooperation and tourism. So in this report we shall attempt to do the analysis, evaluation and 
drawing up the possibilities for socio-economic development of the planning area in the context of 
its strategic location and a natural border with the Danube. 

1.Short characteristic of the North Central Region. 
North Central Region (NCR) covers five areas in the territory between the Balkan 

Mountains and the Danube - Veliko Tarnovo, Gabrovo, Razgrad, Ruse and Silistra. The area is 
bordered on the east by the North-west to north-west and south to Southeast regions. The 
composition of NCR included 36 municipalities, its area is 14,974.0 square kilometers and its 
population, according to data from the 2011 census is 861,112 inhabitants. The area is bordered by 
Romania, as four of the five areas covered by the Danube border region - Silistra, Razgrad, Ruse 
and Veliko Tarnovo. The main axes of urbanization are parallel Pleven - Ruse and Pleven - Veliko 
Tarnovo and meridional Ruse - Veliko Tarnovo - Gabrovo - Kazanlak - Stara Zagora - Haskovo - 
Kardzhali - Makaza. This axis continues north in the direction of Ruse - Giurgiu - Bucharest and 
expect its transnational importance to continuously grow. The region has develped all transport 
modes - road, rail, water and air. The territory of the region is a corridor № 7 - Trans-European 
waterway Rhine - Main - Danube from Rotterdam to Sulina and Corridor № 9, which connects the 
Northern, Central and Eastern Europe with the Aegean Sea. The region has 5 universities and 
specialized universities. The region has very well developed network of vocational schools after 8th 
grade and vocational colleges, which is a prerequisite for qualification of the workforce in the 
manufacturing sectors of industry and services and modern development of the agrarian sector. 

2.Evaluaton of opportunities of the planning area of the Danube. 
In recent years the Bulgarian state constantly retreat from the responsibilities associated with 

the development of the Danube coast. There are opportunities for the development of passenger 
river transport on the Danube. Danube between Bulgaria, Romania and the countries of Western 
Europe. There are almost no initiatives from Bulgarian side. At this point there are substantial in 
size and annually increasing cruise voyages, as most of them stop at the port of Ruse. This suggests 
to think strategically about the development of the Danube region in particular Danube coast in at 
least three directions. First action on creation of the State Agency "Danube fleet" to succeed to 
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restore the activity of the liquidated in 1961 Danube fleet and thus to optimize the security of the 
border river, which takes place now only by Border police. In practice, the restoration of the 
Danube fleet will help to efficiently and timely monitoring of the border and the management of 
shipping on the river. The state may assign additional competencies of the Agency on the protection 
of the aquatic environment, implementation of registration fishing and shipping, crisis management, 
monitoring river level, monitoring of dredging activities and cabotage. In our country it is 
appropriate to set up a new strategy for self naval doctrine, a concept or program for construction 
and development of river fleet in terms of Bulgaria's membership in the EU and the new realities in 
the XXI century. On the other hand Bulgaria must create security in the region by encouraging trust 
with its neighbors. This implies to seek opportunities to establish joint ventures between Bulgaria 
and Romania to the promotion of coastwise and the development of dredging activities along the 
river, as well as joint military exercises on the Danube, why not create joint military forces and 
formations. In this respect regional integration is well between Bulgaria, Romania and Germany to 
build coastwise, nameless joint-stock company to develop the facilitating trade and travel and river 
connections between cities and industrial facilities located on the coast, mainly in Romania and 
Bulgaria, in particular and Danube bank, and contribute to the development of trade, industry, 
industry and agriculture in the region "Lower Danube." This suggests a second place for the 
development of the Danube to pay special attention to investment in marinas and fishing harbors 
that have municipal or local significance and are used for commercial and sport fishing and 
recreation, as well as available two ports with a special purpose: port Agency "Exploration and 
maintenance of the Danube" (APPRD), which is used for steaming and ship repair for insurance 
navigational environment and waterway maintenance on the river. River, and port "Rousse 
Shipyard", which is used for construction and repair of ships. Thirdly strategically economic 
activity in the Danube may have a different focus. This is an opportunity for development of 
dredging operations, which effectively assist navigation on the river. Historically dredging company 
create on March 1, 1963 for extraction and processing of aggregates in the whole Bulgarian valley 
of the Danube.Its management is in Rousse. This company have logged Chambers of Vidin, Lom, 
Kozloduy, Nikopol, Svishtov and Silistra. In the years the company developed a powerful fleet, 
which at the end of the 80s of the twentieth century makes it stable state company not only for the 
extraction and processing of aggregates, and for transport on the Danube from Vidin to Silistra. 
Then dredging fleet has more than 100 boats - 9 dredgers, barges, self-propelled units, ships, four 
ports with the installations for processing the raw ballast in graded sand for concrete and other 
factions of concrete products. After the changes of 1989 Danube coastwise fleet crashes during 
1991 was declared bankrupt and started the first restructuring. The 100-percent state-owned 
company it was divided into six companies, "Budin" -Vidin, "Almus" -Lom "Donim" -Kozloduy 
"Easter" Svishtov, "Sexaginta Prista" in Rousse and "Polaris" -Silistra. These companies are 
privatized, but their prestige decreases in new conditions. It can not resist the competition and 
gradually decline. Step in the right direction is to seek opportunities for European funds to promote 
their development or to build a common stock company, which can be competitive on the market in 
the European Economic Area. Great potential in terms of resources to produce electricity from 
water sources represents the Danube. Despite the large-scale development plans for hydropower 
unit near Svishtov, so far the project has not found its realization. The development of this type of 
energy production in the NCR is an exceptional opportunity that should be carefully examined. Last 
but not least is the need to develop a strategy for tourism development and saving of cultural 
heritage and ecology in the Danube region. In practice strategically North planning region has 
exceptional opportunities to develop because it combines two European corridors №7 and №9, still 
has great demographic potential and most population compared with other regions is more low 
average age. So efforts over the next 10 years should be turning witch will direct the economic a to 
the river and create sustainable practice for socio-economic development of the Danube coast. 

3. Basic and smaller ports on Danube in North Central Region 
Danube coast in the North Central region includes three areas, Veliko Tarnovo, Ruse and 

Silistra regions. In a spatial view of the Veliko Tarnovo region shows stable outlet to the Danube 
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via Svishtov municipality, which covers the northern part of its territory. In the northern direction 
Svishtov is connected with the Danube, where is the most southern point of the river. Svishtov, 
which is an administrative center,is on a distance of 2295 km from its springs and 555 km from its 
mouth vessel. Svishtov is one of the largest towns of Bulgaria and is located approximately 230 
kilometers from the capital, 70 km from Ruse and 270 km from Plovdiv. International Port Svishtov 
is located 554 km from the mouth of the Danube and 1825 km from the port of Regensburg. This is 
the most southern point of the Bulgarian section of the river Danube. From here it stretches the 
shortest way to the passes of the Balkan Mountains and then to Turkey, Greece and the Middle 
East. The port performs loading, unloading, storing, forwarding and repairs. It has modern port and 
auxiliary equipment and can process all kinds of dry goods and non-dangorous liquid products. As a 
priority public intervention is displayed specific recommendation to the transport infrastructure of 
Svishtov on the improvement of port infrastructure and measures for the development of cultural 
heritage and tourism. Importance of tourism development has Vardim Island, located east of the 
town of Svishtov, north of the village with same name. It is the third largest among the Bulgarian 
Danube islands after Belene and Kozloduy. The island has a unique vegetation - along with 
hygrophytes white willow, black and white poplar, here is the kingdom of Vardimskiya oak. 
Vardim Island, along with Belene and another 17 Danube islands formed Belene Danube 
Archipelago. It is included in the National Plan for the conservation of the most significant wetlands 
and global wetlands. Meanwhile particularly appropriate Vardim village (1108 inhabitants) for 
tourism development. Suitable for recreation and relaxation. You might be thinking, as well as to 
build new tourist objects to create opportunities for ecological tourism, especially for making 
modern port of the river to allow him to disembark cruise ships in order to tour the area of the 
village. After Veliko Tarnovo region going into the wide opening of the Ruse area of the Danube, 
which is a good prerequisite for its overall development Ruse and settlements around the river 
account transport function of the river and the potential that it provides for the development of 
industry, agriculture, transport and transnational cooperation. Field begins with Batin (589 
inhabitants) for it also fits the concept of modernization of its port and the development of 
ecological and cultural tourism in particular if Batin Island, the island is part of the state game farm 
"Danube", Ruse, such as here it was built one of the most luxurious hunting lodges in north-eastern 
Bulgaria. North-west of Batin is Doychov .It is a small island that was declared a protected area 
"Doychov island." The focus of the Danube area should however be to Rousse as the pearl of the 
Danube coast. It is relatively remote from other major cities in Bulgaria (Sofia - 324 km, Plovdiv - 
300 km, Varna - 200 km Bourgas - 294 km, Pleven - 148 km), making it an important urban 
concentrated on northern Bulgaria. However, it is located about 70 km from Bucharest, near which 
creates conditions for demographic and economic potential and opportunities for economic relations 
between the two cities. Business and administration certainly are aware of this possibility. But the 
interaction between Bucharest and Ruse must have its transport, communications and 
socioeconomic attractiveness, both management and the business and mostly be linked to the 
overall economic benefit that encourages market goods and services, combined tourism programs 
and others. After Rousse city follows Martin (3768 people). The city is located on the banks of the 
river at an altitude 20 meters. Around the city is the March castle / Tigra or Tigris / near the 
Danube. This area is now known as the March kale. So along with the modernization of the port can 
create conditions for development of tourism and generate revenue for local development. Further 
on the Danube we see Protected Area Complex Aleko Telika taken up habitat / habitat / called 
riparian floodplain forests or galleries, dominated mainly by white willow, white and black poplar 
and less red willow. Then we enter the village Ryahovo (1504 people), which is located in the 
municipality of Slivo pole. Local landmarks are the church "Sv. Georgi", built in 1887, and the 
Danube River provides opportunities for river and fishing. The area around the port has attractive 
nature of Bulgarian islands in that part. In the village Ryahovo is the ancient castle "Apiariya" - 
located on the high side of the Danube riverside, known as "fortress" or "Hisar". All this gives you 
also seek funds for modernization of the port and implementation of projects under the EU funds for 
development of rural, ecological and fishing tourism. After the village Ryahovo we enter in a 
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protected area "Kalimok Brushlen." This is territory habitat for many rare plant and animal species 
at national and European scale. Kalimok Brushlen covers an area of about 6,000 hectares. It is 
situated on the territory of Tutrakan Valley and includes Bulgarian Danube islands Mouse, Small 
Brushlen, Great Brushlen Sandstone, Nameless, Kalimok and Radetzky. After entering the 
protected area we go in the borders of town Tutrakan. Situated along the river with a population of 
9503 inhabitants. It is 58 kilometers east of the town of Ruse, 62 km west of Silistra and 74 km 
north of the town of Razgrad. Its port facilitates communication and determines the role, which 
continues to development. The port complex in practice does not work in 2009 and the main reason 
is the lack of adequate infrastructure to be used as cargo. Information is available for the existing 
problem of accessibility due to the passage of road infrastructure in residential areas of the town. 
Currently port is performed for passengers. For those who travels by cruise ships, are creaing visits 
to area attractions - the lake with white water lilies in with. Small Preslavets, fishing neighborhood, 
the Museum of Danube Fishing and Boat Construction and the remains of the Roman fortress in the 
municipality. Important for the city is building a ferry-steamer between Turtucaia-Oltenitsa, to 
promote socio-economic relations between both sides of the river. After Turtucaia along the Danube 
there is a village Dunavets (12 people), which has the potential to develop rural and ecological 
tourism, especially in combination with the village Pozharevo (97dushi). Around two villages is a 
protected area "Pozharevo Island." Its area is 71.0 hectares, representing forests. Managed by the 
State Forestry "Tutrakan". Important for the development of rural tourism has Popina village (535 
people) in municipality Sitovo, Silistra. Located 35km from Silistra and 15km from Sitovo. Popina 
is located on the Danube river. The village is picturesque, with lush vegetation and is famous for its 
apricot arrays suitable for rural tourism and fishing. Every summer, usually in the first ten days of 
August, the Feast is held on the Danube shore of river. Typical traditional games saved from the 
past are swim the Danube grip of a pig walking on greased grease wooden beam above the water. In 
Silistra direction along the coast of the river lies the village of Vetren (203 people). The old part of 
the village is nestled around the river valley springing from the village, near the lake is situated 
"Silver", declared a biosphere reserve. The proximity of the village Vetren the Danube defines 
fishing as the main livelihood of the people on the riverbank there are fishing village and tourist hut 
guarded beach, which creates opportunities for tourism development. Bulgarian Danube coast ends 
in Silistra (34 526 people), an important naval center in northeastern Bulgaria. It is the 
administrative and economic center of the municipality and region. Silistra is one of the oldest 
Bulgarian towns with a rich and ancient history. In the town of Silistra nowadays there are not many 
large factories. The city was heavily industrialized, but since 2000 many large enterprises were sold 
or closed. This development is related to the Danube mainly the construction of a new bridge over 
the river "Silistra-Calarasi" development of food and light industry, and the transformation of the 
city as a starting point to the markets of Ukraine, Belarus, Moldova, Poland, Lithuania, Latvia and 
Russia. It is important to modernize the port Silistra, to seek opportunities and to restore the airport 
and electrification, doubling of rails Samuel Silistra. 

Conclusion 
The development of the Danube coast in the North Central region is essential for our 

national priorities and programs related to regional development, tourism and preservation of 
cultural heritage. In practice, the approach requires major investments and formation of Svishtov, 
Ruse, Silistra and Tutrakan as key ports and urbanization centers that generate growth, to develop 
cross-border cooperation to implement sustainable tourism policies and have traction importance 
for other settlements. In line with this role are CBC programs and connectivity of the European 
Union, which means that the Danube coast and its development should become a national priority 
and the foundation of the policy of the local municipal authorities of planning regions. 
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У статті досліджено теоретичні засади визначення сутності регіонального розвитку, розкрито 
економічну сутність, специфічні характеристики регіонального розвитку. Основний акцент зроблено на 
методологічних підходах до аналізу поняття регіон, регіональна політика та регіональний розвиток. Виділені 
основні напрями регіонального розвитку з урахуванням особливостей регіональної політики та специфічних 
регіональних інтересів окремих регіонів. 

Ключові слова: регіон, район, регіональний розвиток, регіональна політика, моделі розвитку, територія. 
 

В умовах становлення і розвитку ринкових відносин особливого значення набувають 
питання, пов’язані з дослідженням теоретичних підходів до регіонального розвитку.  

Не дивлячись на те, що на сьогодні в науці накопичений достатній теоретичний базис у 
дослідженні питань, пов’язаних із регіональним розвитком, невирішеними залишаються питання 
формування уніфікованої теорії регіонального розвитку, яка б враховувала сучасні 
трансформаційні перетворення та виклики і загрози процесів глобалізації. 

На сьогодні існує низка теорій і концепцій регіонального економічного розвитку, 
спрямованих на аналіз і оцінку розвитку регіонів, визначення перспективних напрямків 
регіональної політики, а також обґрунтування й реалізації стратегій регіонального розвитку. В 
останні роки проводяться дослідження з розробки моделей регіонального розвитку, які 
дозволяють так чи інакше вирішувати проблеми збалансованого розвитку регіонів.  

Задля осмислення сутності та особливостей просторового розвитку регіонів необхідно 
розглянути наукові підходи до визначення певних категорій. Змістовна сфера регіонального 
розвитку зв’язана з багатьма поняттями, але в даній статті ми зупинимося на такому ланцюгу 
понять як «регіон – регіональна політика – регіональний розвиток», оскільки регіон є одним із 
базових понять регіонального розвитку, а розвиток економіки регіонів є невід’ємною частиною 
регіональної політики. 

Наукові погляди  представників різних наукових шкіл щодо визначення сутності категорії 
«регіон» відрізняються між собою. Узагальнення теоретичних підходів до визначення поняття 
«регіон» дозволило виокремити декілька методологічних підходів до трактування 
вищеозначеного поняття та розуміння сутнісних характеристик цієї дефініції (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Систематизація наукових підходів до визначення сутності «регіону» 

Підхід, визначення Автор, джерело 
Територіально-адміністративний підхід 

Регіон – територія АР Крим, області, міста Київ та Севастополь. Закони України «Про стимулювання  
розвитку регіонів» [1], Про засади 
державної регіональної політики 

[26] 
Регіон – це окрема самоуправна адміністративно-територіальна одиниця, 
що може складатися з АР Крим, області, району, міста, селища, села. 

Закон України «Про засади мовної 
політики» [2] 

Регіон – це «найбільша адміністративно-територіальна одиниця 
субнаціонального рівня, яка має виборну владу, юридичну незалежність 
та власний бюджет».  

С. А. Романюк [3, с. 3]. 

Регіон – це «територіальне утворення, встановлене, згідно з 
законодавством, на рівні, який є безпосередньо нижчим після державного 
і наділене правом політичного самоврядування. Регіон визнаватиметься 
національною конституцією або законодавством, яке гарантує його 
автономію, самобутність, владні повноваження та організаційну 
структуру».  

Асоціація європейських регіонів 
[4, с. 108]. 

Регіон – це «вираження відмінної політичної самобутності, яка може 
приймати різні політичні форми, що відображають демократичну волю 
кожного регіону приймати ту форму політичної організації, яку він 
вважатиме кращою. Регіон сам вибирає своє керівництво й встановлює 
відмінності його представництва».  

Декларація Асамблеї європейських 
регіонів про регіоналізм в Європі [5] 

Територіально-просторовий підхід 
Регіон – це «певна територія, яка відрізняється від інших територій за 
багатьма ознаками і яка володіє деякою цілісністю, взаємозв’язаністю 
елементів, які її складають». 

А. Г. Гранберг [6, c. 16]. 

Регіон – це цілісна, складна система з відповідними соціально-
політичними й економічними процесами, наявними об’єктами та 
суб’єктами управління. 

З.С.Варналій, 
В.С.Воротін, 

В.С.Куйбіда [7] 
Регіон – це «локалізована територія, яка «володіє єдністю, 
взаємозв’язаністю елементів, які її складають, цілісністю, причому ця 
цілісність – об’єктивна умова і закономірний  результат розвитку даної 
території». 

Е.Б.Алаєв [8, c. 67] 

Економіко-географічний підхід 
Регіон – це «велика територія країни з більш-менш  однорідними 
природними умовами, а головним чином – характерною спрямованістю 
розвитку продуктивних сил на основі поєднання комплексу природних 
ресурсів із відповідною складеною і перспективною соціальною 
структурою». 

Н. Некрасов [9, c. 32] 

Регіон – це а) «область, район, частина країни, що відрізняється від інших 
областей сукупністю природних і (або) історично сформованих, відносно 
стійких економіко-географічних та інших особливостей, які часто 
поєднуються з особливостями національного складу населення;  
б) група сусідніх країн, близьких за національним складом і культурою 
або однотипних за суспільно-політичним устроєм, що виділяються в 
окремий економіко-географічний район світу».  

Д. M. Стеченко [10, с. 216]. 
 

Регіон – це «територія країни із специфічними природно-кліматичними та 
економічними умовами і характерною спрямованістю розвитку 
продуктивних сил з урахуванням демографічних, історичних, соціальних 
особливостей, розвиток якої здійснюється на основі законів національної 
та регіональних економік, у результаті чого формуються регіональні 
економічні відносини».  

В. Куйбіда, 
А. Ткачук, 

Т. Забуковець-Ковачич 
[11, с. 5]. 

Регіон – це «область, район; частина країни, що відрізняється від інших 
областей сукупністю природних і (або) історично сформованих, відносно 
стійких економіко-географічних та інших особливостей, що нерідко 
поєднуються з особливостями національного складу населення».  

Малий енциклопедичний словник 
[12]. 

Економічний район (регіон) – це невід’ємна  частина господарства країни, 
що займає певну територію. Основні його риси є наступні: продуктивна 
спеціалізація, рівень і структура виробництва, економіко-географічне 
положення, природні і трудові ресурси.  

З. С. Варналій, 
Д. Д. Буркальцева, 

О. С. Саєнко 
[13, с. 46]. 
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Крім того, в основу визначення регіону можуть бути покладені філософський, історичний, 
демографічний, політико-правовий, соціально-економічний, еколого-економічний, 
інституціональний та інший підходи. В цьому контексті В. Н. Лексин [14], дає визначення 
регіону як частини економічного, соціального, природно-ресурсного, екологічного, культурно-
історичного, власне просторового потенціалу держави в межах встановлених адміністративно-
територіальних одиниць, які мають управлінські структури, покликані забезпечити інтереси 
регіонального розвитку. 

Не дивлячись на різноманіття визначень регіону, всіх їх об’єднують такі риси як: 
цілісність, комплексність, відкритість, керованість, взаємозалежність складових.  

Таким чином, поняття регіон здебільшого розглядається як частина країни або великого 
простору, складний територіально-географічний, екологічний, виробничий, соціально-
економічний комплекс, що відрізняється від інших сукупністю економічних, соціальних, 
культурних та інших особливостей. 

Американські вчені П. Джеймс и Дж. Мартін у своєму фундаментальному дослідженні 
«Всі можливі світи» [15], акцентуючи увагу та синонімізації понять «регіон» і «район», пишуть: 
«Як правило, під словом «регіон» розуміють цілісну ділянку території, яка відрізняється деякою 
однорідністю в своїй основі, але яка не має чітких меж. Це слово часто використовують для 
позначення досить великих територій, які утворюють головні підрозділи континентів. На 
професійній мові географів слово «регіон», або «район», застосовують відносно територій різної 
площі, які характеризуються певною специфічною однорідністю, що служить основою для 
виділення цих територій».  

Російські вчені Ю. Н. Гладкий, А. І. Чистобаєв [16], наголошуючи на тому, що деякі 
автори ототожнюють поняття «регіон» і «район» вважають, що термін «район» використовується 
для визначення співставних таксонів, які належать до різних систем таксонування, а термін 
«регіон» використовується для визначення будь-яких територій, які за своїми ознаками не 
підходять до вже прийнятої системи територіального поділу.  

Розвиток регіонів на сучасному етапі є одним із найпріоритетніших напрямків державної 
регіональної політики. Термін «регіональна політика» є досить поширеним у сучасних працях, 
присвячених проблемам регіонального розвитку.  

Так, на думку російських учених В. В. Кістанова, Н. В. Копилова, регіональна політика – 
це система цілей і задач органів державної влади з управління політичним, економічним і 
соціальним розвитком регіонів і всієї регіональної системи, а також механізм їх реалізації [17, с. 
63]. 

А. Г. Гранберг дає наступне визначення регіональної політики – це  система державних 
заходів, які визначають взаємовідносини держави з регіонами на різних етапах соціально-
політичного розвитку [18]. 

Дещо змістовніше визначення дає М. І. Долішній, який визначає регіональну політику як 
систему дій і цілей, спрямованих на реалізацію державних інтересів щодо регіонів і внутрішніх 
інтересів регіонів, що реалізується із залученням методів, якими враховується історична, етнічна, 
соціальна, економічна та екологічна специфіка територій [19, с. 17]. 

У доповіді по регіональній політиці ЄС-2014 Єврокомісією пропонується таке визначення 
регіональної політики ЄС – це стратегічна інвестиційна політика, яка охоплює всі регіони і міста, 
орієнтована на їх економічний ріст і покращення якості життя, вираження солідарності і надання 
підтримки менш розвинутим регіонам [20]. 

Регіональна політика спрямована на забезпечення сталого розвитку регіонів. Термін 
«регіональний розвиток» в науковій літературі інтерпретується як складний, комплексний, 
соціально-економічний процес. Так, зокрема А. Гапоненко [21] регіональний розвиток трактує як 
комплексний процес зміни його екологічної, економічної, соціальної, просторової, політичної, 
духовної сфер, що призводить до їх якісних перетворень і, зокрема, до змін умов життя людини.  

Закон України «Про засади державної регіональної політики» від 5 лютого 2015 р. № 156-
VIII визначає регіональний розвиток як процес соціальних, економічних, екологічних, 
гуманітарних та інших позитивних змін у регіонах [26]. 
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Низка вчених [22; 23; 24] трактують регіональний розвиток як «такий режим 
функціонування регіональних систем, який орієнтований на позитивну динаміку параметрів 
рівня і якості життя населення, за рахунок сталого, збалансованого і взаємонеруйнівного 
відтворення соціального, економічного, ресурсного й екологічного потенціалів території». 

Заслуговує на увагу визначення регіонального розвитку, дане Д. Стеченко, за яким – це 
«зміцнення потенціалу території з орієнтацією на соціальні пріоритети, що пов’язане із 
забезпеченням природно-господарської та структурної збалансованості, створенням нових 
необхідних ланок, подоланням деструктивності окремих компонентів, стимулюванням 
внутрішніх та міжрегіональних зв’язків» [10, c. 216]. 

На думку російського вченого Е. Г. Аніміци [25, с. 70], регіональний розвиток (який із 
змістовної точки зору розглядається як синонім територіального розвитку) включає і процеси 
динаміки (в тому числі циклічності, стадійності) територіальної структури господарства, 
населення, і процеси зміни територіальних зв’язків (як матеріальних, так і інформаційних), і 
перетворення конфігурації і просторової структури як самої території, так і систем, що її 
складають, ареалів і комплексів. 

Регіональний розвиток як стратегія держави, спрямований на адміністративно-економічну 
оптимізацію регіональної структури країни і відносин між центром і територіями з метою 
забезпечення збалансованого розвитку за рахунок максимально ефективного використання 
існуючих внутрішніх і зовнішніх ресурсів [27, c. 128]. 

Автори наукової розробки [28, с. 17] регіональний розвиток розглядають із позицій 
зростання соціально-економічного стану регіону та зміцнення потенціалу певної території, її 
конкурентоспроможності, а також підвищення рівня та якості життя її населення.  

Виходячи із перспектив регіонального розвитку, в основу вивчення певної території 
мають бути покладені такі регіональні парадигми, які ґрунтується на наділенні регіону різним 
концептуальним змістом (регіон-квазідержава, регіон-квазікорпорація, регіон-ринок, регіон-
соціум) [18, с. 83]. 

Таким чином, регіон, як учасник економічних відносини, з метою позитивних змін у 
ньому, потребує формування ефективної регіональної політики, спрямованої на створення 
відповідних умов для динамічного, збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів та 
визначення дієвих стратегічних напрямків регіонального розвитку. Водночас розв’язання 
конкретних економічних питань вимагає диференційного підходу до кожного регіону залежно 
від його можливостей і особливостей. 

 Регіональний розвиток як один із найпріоритетніших напрямків державної регіональної 
політики, має бути спрямований на підвищення рівня життя та досягнення високої якості життя 
населення регіону.  
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Одним із шляхів розв’язання проблеми доступу сучасних вітчизняних підприємств до 
передових технологій, виробничих ресурсів, фінансових коштів, є розвиток інноваційної 
інфраструктури регіону, удосконалення системи державного управління інноваційним 
розвитком, що має подолати цілу низку фінансових та організаційно-управлінських бар’єрів. 

Сьогодні на території України функціонує певна кількість різновидів організаційних 
форм інноваційної інфраструктури, таких як технопарки, технополіси, бізнес-інкубатори, 
інноваційні центри тощо. Український досвід створення технопарків досить унікальний, 
оскільки згідно з вітчизняним законодавством технопарк та його учасники не обмежуються 
територією розташування, як це прийнято в інших країнах, а можуть утворюватися як 
договірні об'єднання підприємств з метою реалізації інноваційних проектів, що пройшли 
відповідну державну реєстрацію в Міністерстві освіти і науки України [3, с. 62].  

Визнано, що у нашій країні найсприятливіші умови для створення технопарків і 
технополісів мають великі міські агломерації (Київська, Харківська, Дніпропетровська, 
Одеська, Львівська, тощо), яких вирізняє [8, с. 119-120]: 

– потужний науково-технічний потенціал, представлений провідними науково-
виробничими об'єднаннями, академічними і галузевими науково-дослідними установами, 
вищими навчальними закладами, що мають високий рівень наукових розробок і досвід 
науково-технічного співробітництва із зарубіжними країнами; 

– наявність значної частки наукомістких підприємств, які зацікавлені у 
вдосконаленні технологічних процесів; 

– концентрація банків та інвестиційних фондів, згодних брати участь у створенні 
венчурних інноваційних фірм; 

– розгалужене міське господарство та сфера обслуговування, транспорт і зв'язку. 
В умовах фінансового та ресурсного дефіциту орієнтація на максимальне 

використання потенціалу існуючої інфраструктури великих міських агломерацій може 
розглядатись як передумова розвитку нових форм інтегрованих корпоративних структур 
інноваційного сектору економіки. На відміну від більшості зарубіжних технопарків, у 
парках, створених в Україні згідно із Законом України «Про спеціальний режим 
інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків», фінансування здійснюється 
шляхом реінвестування коштів, що нараховуються на спеціальні рахунки виконавців 
інноваційно-інвестиційних проектів та самих технопарків. Таке фінансування має 
здійснюватися за умов спеціального режиму діяльності та розвитку власної науково-
технічної, дослідно-експериментальної бази та виробничої інфраструктури (наприклад, за 
таким режимом працює технопарк «Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона») [8]. 

Досвід діяльності 8 зареєстрованих вітчизняних технопарків свідчить про певні 
досягнення в створенні сприятливого клімату щодо інноваційної діяльності регіональних 
підприємств: використання переваг пільгового режиму, за якого відбувається інноваційна 
діяльність у межах вітчизняних технопарків; поліпшення фінансування дослідницько-
прикладних розробок, розвитку власної науково-технологічної та дослідно-
експериментальної бази [8]. 

Відповідно до Закону України «Про загальні засади створення і функціонування 
спеціальних (вільних) економічних зон», технопарки і технополіси відносять до спеціальних 
економічних зон разом із комплексними виробничими зонами, експертними, транзитними, 
митними зонами, тощо, хоча основною метою створення останніх є залучення іноземних 
інвестицій, сприяння їм, активізація спільно з іноземними інвесторами підприємницької 
діяльності для формування експорту товарів і послуг, поставок на внутрішній ринок 
високоякісної продукції та послуг [7, ст. 676]. 

Якщо здебільшого технопарки зорієнтовані на розроблення високих технологій для 
великих підприємств, то інноваційну діяльність малих і середніх підприємств підтримують 
переважно бізнес-інкубатори та інноваційні центри [4, с. 63]. За даними 
Держкомпідприємництва в Україні діє низка інноваційних центрів, засновниками яких стали 
як державні, так і недержавні установи (Інноваційний центр «MAGIC Solutions», м. Харків, 
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Центр розвитку інновацій, м. Київ) та іноземні організації (Міжнародний центр високих 
технологій, м. Київ) [3, с. 64].  

З метою підвищення ефективності функціонування бізнес-інкубаторів, враховується 
досвід створеного за ініціативою місцевих органів влади при технічному університеті 
Київського інноваційного бізнес-інкубатору [5], до складу якого ввійшли: головний центр 
управління, координаційні центри для забезпечення співробітництва з міською 
держадміністрацією; самостійні центри, які забезпечують обслуговування інкубованих фірм; 
безпосередньо фірми. Інкубовані фірми займаються інноваційним проектуванням та 
користуються всіма пільгами, наданими бізнес-інкубатором (пільгові оренда приміщень, 
отримання сервісних послуг тощо). Територіально вони розташовані в приміщенні бізнес-
інкубатора, проте термін дії їх перебування в складі бізнес-інкубатора обмежується 2-3 
роками.  

На відміну від промислово розвинутих країн, в Україні функціонування перелічених 
вище організаційних форм інноваційної інфраструктури не приводить до значного зростання 
обсягів НДДКР, що, як відомо, є необхідною умовою ефективного інноваційного розвитку. 
Більш того, на початку поточного сторіччя зменшилася кількість організацій, що виконують 
НДДКР [9, с. 22]. У найбільш невигідному стані перебувала прикладна наука, представлена, 
передусім, її заводським сектором.  

До специфічних факторів, що спонукають вітчизняні підприємства до об’єднання у 
великі структури, можна віднести не прагнення посилити свою інноваційну активність, а 
бажання мінімізувати трансакційні витрати, що зростають у результаті відмови від прямого 
державного управління. Слід також враховувати, що може скластися ситуація, коли 
досягнення мети мінімізації трансакційних витрат в інтегративних корпоративних 
структурах типу стратегічних альянсів, венчурних холдингів, ФПГ тощо приведе до появи 
так званих специфічних активів взаємодіючих підприємств, що забезпечить ефективність 
функціонування створених корпоративних структур саме в інноваційній сфері. Надалі 
відносини довгострокової контрактації можуть переходити у партнерські відносини щодо 
взаємоучасті в інноваційній діяльності, як це відбувається у сучасних західних інтегрованих 
корпоративних структурах.  

Теоретичні аспекти функціонування перелічених вище організаційних форм 
інноваційної інфраструктури перебувають у центрі уваги українських науковців, які 
відмічають, що практична реалізація цих форм потребує адаптації до конкретних умов 
розвитку регіонів, характеру взаємовідносин між підприємствами, системи зв’язків із 
владними структурами [10, с. 40]. У сучасному світі конкурентоздатність фірми стали 
безпосередньо пов’язувати з її належністю до тієї або іншої системи взаємодії підприємств. 
Якщо раніше ефективність окремої господарської організації визначалася через 
співвідношення її витрат і результатів, то тепер основним фактором впливу на цю 
ефективність є взаємодія фірми з контрагентами [6, с. 42] щодо: спільних проектів; 
створення координаційно-дорадчих органів, відповідних підрозділів у виконавчих органах; 
преференційних умов інституційного забезпечення інновацій і комерційного використання 
технологій; форм солідарної участі місцевої влади у реалізації інноваційних програм тощо.  

Таким чином, можна зробити наступні висновки: 
– по-перше, незавершеність формування інституційної (законодавчої, нормативно-

розпорядчої та інфраструктурної) бази гальмує перехід вітчизняної економіки на 
інноваційний шлях розвитку [2, с. 38];  

– по-друге, процеси становлення інноваційної інфраструктури є досить повільними 
та переслідують, передусім, соціально-економічні, а не інноваційні цілі розвитку регіонів 
при недостатній підтримці цього процесу з боку державних органів управління на 
центральному і регіональному рівнях; 

– по-третє, недосконалість механізмів фінансового, податкового, кредитного 
регулювання інноваційних процесів з боку держави. Багатьма інноваційними фондами та 
структурами (наприклад, Державним інноваційним фондом або його майновим 
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правонаступником – Українською державною інноваційною компанією) до їхньої ліквідації 
користувалися, головним чином, як додатковим джерелом фінансування галузевої науки та 
деяких міжгалузевих науково-дослідних робіт і заходів щодо освоєння нових технологій та 
виробництва нових видів продукції [8]. Дослідники вважають, що за умови створення 
реального механізму функціонування Компанії її діяльність могла стати одним із 
інструментів фінансового забезпечення інноваційної діяльності вітчизняних підприємств;  

– по-четверте, в умовах трансформаційної економіки нашої країни реалізується 
стратегія «запозичення» інновацій. Як відомо, на початкових етапах реалізації модель 
стратегії «запозичення» полягає в тому, що, спираючись на дешеву робочу силу та 
використовуючи частину науково-технічного потенціалу власної країни, освоюється випуск 
наукомісткої продукції, що вироблялася раніше в розвинутих індустріальних країнах. 
Збільшення обсягу витрат на науку дає можливість перейти до виконання пізнавальної 
функції (збереження існуючого рівня наукового потенціалу країни) або навіть до його 
економічної функції (економічний розвиток країни шляхом активного використання 
науково-інноваційного потенціалу) [8; 11, с. 5]; 

– по-п’яте, досвід запровадження спеціальних режимів господарювання, тобто 
режимів функціонування СЕЗ чи ТПР, дає підставу визначити, що їх ефективна дія 
передбачає: формування сприятливого правового поля, що дозволить уникнути законодавчої 
нестабільності, недотримання державними органами своїх зобов’язань та недосконалості 
системи управління інноваційним розвитком економічних суб’єктів [8, с. 8]; 

– по-шосте, специфіка рольової функції спеціальних економічних утворень у 
перехідних економіках певною мірою ототожнюється з впливом прямих зарубіжних 
інвестицій на економіку приймаючої країни, проте, як відомо, зарубіжний капітал не є 
визначальним чинником не лише інноваційної, але й інвестиційної активності національних 
підприємств. Слід також зауважити, що у розвинених країнах спеціальні утворення 
еволюціонували у напрямі вирівнювання регіональних диспропорцій соціально-
економічного розвитку, посилення факторних переваг територій у глобальній конкуренції, а 
у країнах з нижчим рівнем розвитку – у напрямі стимулювання дефіцитних факторів 
виробництва, насамперед, капіталу. Отже, слід вважати доцільною ідею обґрунтування 
орієнтації вітчизняних СЕЗ і ТПР на залучення прямих зарубіжних інвестицій у будь-яких 
обсягах саме з точки зору вирішення проблем забезпечення умов для інноваційного розвитку 
національних підприємців: створення нових або збереження існуючих робочих місць, 
становлення і розвиток фондового ринку (як передумови розширення портфельного 
інвестування), стимулювання інвестицій у сферу послуг, формування регіональної мережі 
трансферу технологій тощо [1, с. 27; 8, с. 7-9]; 

– по-сьоме, створення великих корпоративних структур (типу ФПГ) в інноваційній 
сфері обумовлює низку не лише позитивних наслідків, а й значні негативні наслідки, що 
стримує інноваційних розвиток регіону, країни в цілому, отже, має бути здійснено 
виважений аналіз результатів запровадження цього виду структур за ознаками 
«інноваційності» подібно до СЕЗ і ТПР.  
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У статті запропоновано концепцію стратегічного управління індивідуальної тудової діяльності 
людини, а також алгоритм функціонування сукупної системи активної трудової діяльності членів суспільства 
в соціально-економічній системі регіону. 

Ключові слова: система стратегічного управління, індивідуальна творчо-трудова діяльність, 
соціально-економічна система регіону.  

 

Система стратегічного управління індивідуальної творчо-трудової діяльності людини 
(СУІТТДЛ) є динамічним процесом. А це означає, що процес носить стратегічний характер 
[1]. Тому, кожній освіченій людині потрібно навчитися управляти цим процесом.  

Стратегічне управління індивідуальною творчо-трудовою діяльністю людини 
обумовлене процесами освоєння, переробки і генерування професійної інформації в період 
переходу індустріального суспільства в інформаційне. 

Масу різнорідної і різнорівневої інформації доводиться збирати і обробляти фахівцеві 
впродовж його активної творчо-трудової діяльності, особливо з питань формування і 
розвитку професійної підготовки і майстерності, яка відповідала б потоками різної 
професійної інформації, що протікає через свідомість фахівця, що все більш 
інтенсифікуються. 

Стратегічне управління індивідуальною творчо-трудовою діяльністю людини 
базується на дослідженні системи «середовище-людина», яке дозволяє людині при взаємодії 
з окремими елементами зовнішнього середовища підтримувати своє стійке положення і 
виживати в умовах, які постійно змінюються. 

Система стратегічного управління індивідуальною творчо-трудовою діяльністю 
людини – це сукупність елементів, підсистем і комунікацій між ними (рис. 2). 

Для визначення послідовності стратегічних змін відносно індивідуальної творчо-
трудової діяльності людини необхідно навчитися розробляти стратегічний план цієї 
діяльності з розбиттям його на середньострокові та короткострокові, і так само здійснювати 
їх реалізацію та в міру зміни ситуації проводити коригування. 
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Система стратегічного управління індивідуальною творчо-трудовою діяльністю 
людини впродовж її життя в масштабах суспільства об’єднаного в регіони, що поєднуються в 
сукупну систему творчо-трудової діяльності членів суспільства в соціально-економічній 
системі регіону, яка теж потребує стратегічного управління з боку держави і суспільства. 
Сукупна система творчо-трудової діяльності членів суспільства в соціально-економічній 
системі регіону є інтегрованою цілою зі всієї маси індивідуальної системи творчо-трудової 
діяльності людини впродовж всього його життя. В процесі такої інтеграції відбувається 
наступне. 

По-перше, нейтралізуються особисті психологічні елементи, пов'язані з 
психологічними реакціями людини в процесі його активної трудової діяльності впродовж 
всього її життя, починаючи від навчання, виховання і закінчуючи досягненням вищої 
майстерності. 

 
Рис. 2. Структура підсистем і елементів системи стратегічного управління 

індивідуальною творчо-трудовою діяльністю людини в соціально-економічній системі 
регіону 

 

В сукупній системі творчо-трудової діяльності членів суспільства в соціально-
економічній системі регіону індивідуально-психологічні особливості окремого працівника 
нейтралізуються тому, що в масштабах суспільства їх практично врахувати неможливо. У 
той час, суспільство зобов'язане представити всім членам в регіоні, з позиції ресурсного 
забезпечення за рахунок держави, рівні можливості в частині розкриття і застосування свого 
трудового потенціалу. Звичайно, суспільству потрібно прагнути до створення найбільш 
сприятливих умов для прояви своїх індивідуальних дарувань його членами. 

По-друге, сукупна система творчо-трудової діяльності членів суспільства в соціально-
економічній системі регіону набуває нової якості-здатності активної дії на систему 
індивідуальної творчо-трудової діяльності людини, і яка реалізується з напрямів: 
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 професійної орієнтації людей, перш за все, дітей і молоді; 
 інформування, щодо потреби членів суспільства у фахівцях різних 

професій, як на тривалий період часу, так і на поточний; 
 тестування людей на їх придатність до певних професій; 
 створення умов, сприяючих ефективнішому розподілу працівників щодо 

робочих місць; 
 створенню стимулів для громадян стосовно всіх елементів системи 

індивідуальної активної трудової діяльності людини; 
 ресурсного забезпечення заходів, необхідних для функціонування 

сукупної системи індивідуальної трудової діяльності членів суспільства; 
 впливу держави методами (програмування, регулювання, фінансування) 

на створення ефективної системи робочих місць в регіоні. 
Всі перераховані елементи, взаємодіючи один з одним, утворюють в своїй єдності в 

динаміці алгоритм функціонування сукупної системи творчо-трудової діяльності членів 
суспільства (рис. 3). 

Сукупна система творчо-трудової діяльності членів суспільства в соціально-
економічній системі регіону впливає на систему індивідуальної творчо-трудової діяльності 
людини з двох основних позицій: 

а) в рамках підприємств, де формується колективна система творчо-трудової 
діяльності персоналу підприємства в соціально-економічній системі регіону; 

б) створення для членів суспільства «правил гри» і надання їм допомоги. 

 
Рис. 3. Алгоритм функціонування сукупної системи творчо-трудової діяльності членів 

суспільства в соціально-економічній системі регіону 
 

На відміну від сукупної системи творчо-трудової діяльності членів суспільства в 
соціально-економічній системі регіону, колективна система творчо-трудової діяльності 
персоналу підприємства покликана максимально ефективно використовувати психологічні 
особливості окремих працівників на благо підприємства. Підприємство, на відміну від 
регіону, в своєї колективній системі активної трудової діяльності персоналу не в змозі 
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охопити весь життєвий цикл трудової активності своїх працівників, починаючи від 
виховання в дитячому віці і закінчуючи виходом на пенсію. 

Підприємство, яке розташовано в регіоні, впливає на працівника впродовж тільки 
певної частини періоду його трудової активності. Виключення може складати ситуація, коли 
діти працівників підприємства відвідують дитячий сад, навчаються в підшефній школі, а 
потім у ВНЗ, створених при цьому підприємстві, а після працюють все життя на даному 
підприємстві до виходу на пенсію. 

У ряді країн ця система має широке розповсюдження, перш за все в Японії 4, тут 
використовується система довічного найму працівників. Перевага цієї системи:  

 високий рівень соціальної захищеності працівників і членів їх сімей; 
 оволодіння певними видами професій від покоління до покоління, що дозволяє 

досягти високого рівня майстерності в складних видах професійної діяльності; 
 розвиток колективних форм організації праці, як мотиваційний чинник 

виробництва. 
До недоліків системи довічного найму працівників можна віднести: 
 перешкода професійної мобільності (зміна професії або виду праці); 
 надмірний тиск на особу працівника з боку адміністрації або трудового колективу; 
 недопущення ініціативи працівника з пошуку властивої йому професії шляхом зміни 

різнорідних робочих місць. 
Ряд вчених економістів, зокрема Н.К. Ларіонов, Т.Р.Темербулатов 2 пропонують 

формувати крупні багатогалузеві корпорації наукоємного типу, розглядаючи їх як 
найважливіший важіль наукоємної корпорації і завоювання сегменту світового ринку 
наукоємної продукції. До складу таких корпорацій пропонується включати, крім головних 
наукоємних підприємств і їх суміжників, науково-дослідні інститути, ВНЗ, будівельні, 
сільськогосподарські і харчові підприємства, а також самоорганізації, що надають широкий 
комплекс послуг населенню, зокрема у сфері житлово-комунального господарства, охорони 
здоров'я, культури. При цьому будівельні підприємства покликані зводити житло для 
працівників корпорації спільно з супутніми йому об'єктами, а сільськогосподарські і харчові 
підприємства забезпечувати працівників екологічно чистим продовольством. 

У таких корпораціях система довічного найму працівників, коли має місце спадкова 
передача дітям професії батьків, може набути значного поширення. У такому науково-
виробничому комплексі система індивідуальної активної трудової діяльності людини може 
бути задіяна для значної частини працівників. 

На рис. 4 представлена розроблена модель системи активної трудової діяльності 
персоналу наукоємного багатогалузевого науково-виробничого комплексу, виходячи з їх 
створення для найбільш сприятливих умов праці, формування соціально-психологічного 
клімату корпоративної солідарності, дієвих стимулів до ефективнішої праці, що 
супроводжується підвищенням соціальної захищеністі працівників. 

Таким чином, індивідуальну трудову активність людини впродовж всього її життя 
можна відобразити моделлю, яка є чіткою системою з формування трудової діяльності 
людини. Місія цієї системи, перш за все, визначається самою людиною, що є в своїй суті 
триєдністю: духовності, особистого зростання і фізіології організму. Ця система є 
динамічним процесом, який носить стратегічний характер. Тому кожній освіченій людині 
потрібно навчитися управляти цим процесом і розробляти стратегічний план її 
індивідуальної активної трудової діяльності, оскільки стратегічне управління цією 
діяльністю обумовлене процесами освоєння, що ускладнюються переробкою і генеруванням 
професійної інформації в період переходу індустріального суспільства в інформаційне. 

Розроблено модель системи індивідуальної трудової діяльності людини впродовж її 
життя в масштабах суспільства в соціально-економічній системі регіону, що об'єднується в 
сукупну систему активної трудової діяльності членів суспільства, а в рамках 
багатогалузевого наукоємного підприємства в регіоні в систему активної трудової діяльності 



 205

персоналу підприємства, які також потребують стратегічного управління з боку держави, 
регіону, підприємства. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Модель системи активної трудової діяльності персоналу науково-виробничого 

комплексу 
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STAGES IN THE EUROPEAN REGIONAL POLICY AND ITS EFFECT ON 
BULGARIA 

 

Following the country's accession to the EU regional policy of Bulgaria aims to comply with that of the 
European Union (EU), known as the cohesion policy. Based on the principle of solidarity, European regional policy 
focuses on reducing disparities in the level of development of the regions, providing equal opportunities for access to 
quality education and training, obtaining suitable employment, provision of clean environment and a favorable 
business environment. In the field of regional development state policy is directed to "reducing interregional and 
intraregional differences in the degree of economic, social and territorial development" (RDA, 2008). Purpose of this 
study is to trace the main stages in the development of European regional policy and its impact on the economy of the 
country. 

Key words: politics, regional development stages, the EU, Bulgaria. 
 

INTRODUCTION 
The main objectives of regional development policy related to overcome the territorial 

disparities of development in socio-economic terms of certain territorial communities - regions 
within a country or group of countries (countries of the Black Sea, Southeast Europe, etc.). The 
impact on regional development in practice consists in carrying out the policy of the particular 
country or community of countries through legislative and administrative measures on the 
development of a territory they are directing resources, infrastructure, organization of social and 
economic activities. As a process, regional policy is implemented through various instruments and 
mechanisms that involve interaction between general and structural policies conducted by 
individual institutional entity on a certain territory.  

The regional development policy is implemented at the subnational, national and regional 
level. The implementation of the policy, and therefore - and the desired impact on regional 
development depends on legislative decisions regarding the territorial structure of countries, the 
promotion of socio-economic development in the regions, administrative subdivision of individual 
countries, their local and regional government and not finally, the active role of the administration. 
The main regulatory mechanisms are governed by national laws and regulations in accordance with 
the legislation of the larger countries or communities such as the European Union. Practical 
constructive solutions to regional policy of these countries are becoming reality through the system 
chosen by political documents, strategies, plans and programs to ensure regional development. 

MATERIALS AND METHODS 
Regional Policy of the European Union (EU) has been developed on the basis of the 

achievements of European economic theory for regional development, the diversity of approaches 
to imbalance in spatial structures and tools of modern regional policy - in particular, regional 
planning and programming. In the scientific theory of the origin of European regional policy is 
described as destined for reasons having both historical, political, social and economic nature. As 
such can be mentioned: impact on spatial "unjust" mechanism of income distribution; supporting 
structural problems of the economies in transition and subjected to shocks; reduction of 
unemployed labor resources; optimizing spatial location of economic activity by reducing 
congestion in certain regions and other costs arising from the accumulation of economic activity in 
rich regions. 
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In Europe, the implementation of regional policies has almost 70 years of history7,  as from 
the very beginning they have mostly local and sectoral nature of the Community. For example the 
rehabilitation of industrial zones in the UK began in the 30s of the twentieth century and after 
World War II appears the need to quickly restore infrastructure and fixed assets, problems arise 
with high unemployment and migration of the population as a result of the decline agriculture and 
traditional heavy industry in most European countries. In the 50s and 60s of last century began 
active work by governments for regional cohesion and solving the problems of employment, the 
depopulation of rural areas and the geographical concentration of unemployment. The economic 
crisis in Europe in the mid-70s led to the reduction of state intervention, which raises concerns 
about the effectiveness of policies. Year, which conditionally can be considered the beginning of a 
regional policy action is 1975, when establishing the European Fund for Regional development.8 
Since the mid-80s through regional policy starts purposeful application of economic, social and 
cultural development measures of regions and countries. 

RESULTS AND CONCLUSIONS 
Classification of stages in the development of European theory and practice in the period 

after the Second World War gave Dr. A. Atanasov. Table 1 systematize lots of it four phases in the 
development of European integration of the countries.9 Following the main stages of European 
regional policy, it is clear that there is no single reason for the creation of the Community regional 
policy. Her appearance is due to a complex of factors of historical, socio-economic and political 
nature. Undoubtedly, the fact remains that the arguments for social justice are much stronger than 
those of the effectiveness of its operation. Proof of this are the increased economic and social 
disparities that are more than twice as large for the 27 Member States compared with Europe of 15 
countries before 2004. Interest in the study represent the views of Graham  

Table 1 
Main stages in the development of European integration 

Main stages Duration Characteristic 

First phase: post-war 
period 
 

Period of 5-10 years after 
World War II 

- Domination of purely economic-call approaches to positioning of
European countries; 

- Technical and spatial planning; 
-Construction, reconstruction and expansion of regional businesses. 

Second phase:  
organization of social 
space 

Period until the early 80s of 
the twentieth century 

- Uneven socio-economic development of individual countries; 
- Formation of emerging areas, "old industrial Rotating centers" peripheral

areas; 
- Social approach to development; 
- Building a European poly-ticks Community (European Regional

Development Fund, 1975). 

 
Third phase: neo-
conservatism 

Period in the mid-80s of 
the twentieth century 

- Freedom of private capital - no limits on the concentration; 
- The only criterion - economic efficiency; 
- "Concentrated decentralization" in the areas of concentration of activities

and resources. 

 
Fourth phase:  
sustainable 
development 

Period from the beginning 
of the 90s 

- Concept of sustainability in regional development - "Sustainable
Regional Development"; 

- Ecological approach; 
- Renewed political action program Member; 
- Implementation of adequate tools and mechanisms; 
- New forms of partnership. 

 

Meadows (Graham Meadows) cohesion policy410 "... which exists to balance growth." The 
Union has three policies for growth: the single market (incl. Trade agreements with third countries), 
                                                 
7 Mollov B. Regional Policy of Bulgaria in the process of EU accession. S., Institute for Public Administration and 
European Integration, 2005, p. 14. 
 
 
8 Both sector-oriented financial instruments - European Social Fund and the European Agricultural Guidance and  

Guarantee agriculture were established back in 1958 
9 Atanasov, A., Y. Spiridonova. Problems of regional development. S., National Centre for Regional Development and 

Housing, 1992, p. 5-14. 
10 Discussion between officials in the European Commission "Looking back to 1988." Journal "Inforegio Panorama", 
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the single currency and cohesion policy. Regional policy and cohesion policy seeking to balance the 
inequalities that are constantly created by growth and to help regions with lower growth to grow 
faster and reach total growth of the Union. 

Analyzing part of presented in this discussion expertise, allowing it to be expressed support 
for the idea of Meadows that "economic growth that drives the economy and making disparities 
grow needs to be balanced and the Union needs an economic policy which has this purpose. This is 
a permanent, not temporary argument ... ". 

Must not be looking for another "great European cause," continued Meadows, which may be 
resentment of climate change or social problems in gradovete.11 Again European regional policy 
and cohesion policy are undervalued. They can contribute to solving environmental problems and 
can help to overcome the difficulties due to delocalisation, which is part of the process of induction 
of growth. But the more attention is focused on an issue such as the environment, the more we enter 
into conflict with the principle of subsidiarity as regions to decide how to use resources and the 
regions have definite economic targets. In this sense, Cohesion Policy is more than environmental 
policy. Its main goal should stem from this "to put an end to people's poverty through economic 
growth." Regional policy and cohesion policy seeking to balance the inequalities that are constantly 
created by growth and to help regions with lower growth to develop faster, striving to reach a total 
growth rate of the EU. This argument can be stated as the main reason for the existence of regional 
policy - it allows to achieve growth by Member States "more balanced" way. However, historically, 
the first "inconsistencies" which recognizes the European Union in the first years of existence of the 
European Economic Community, are just social and employment. 

The main objectives of European regional policy are addressed to support economic growth 
and sustainable development and support for underdeveloped regions by investing in human and 
physical capital in several key areas of concern: 

- Regions lagging behind in their socio-economic development; 
- Reconstruction of the regions affected by regressive industrial development; 
- Combating long-term unemployment and integration in the labor market; 
- Support for rural areas and provinces; 
- Facilitate adaptation to change and restructuring of production processes; 
- Assisting regions with low population density and more. 

Regional policy is an essential element of the overall economic policy framework of the 
European Community. This policy is created as a result of merger of regional, social and certain 
agricultural policies, is motivated by the need for better coordination between the three areas. The 
importance of policy on economic and social cohesion is confirmed by the fact that its 
implementation, the European Community directs more than one third of its total budget. The legal 
framework of regional development policy of the EU reveals both the primary level in major 
contracts of the European Community (EC) and secondary level - in the contracts of Community 
authorities. 

Basic instrument is the Treaty establishing the European Community (TEC), which represent 
the essence and basic principles of regional policy.12 It settled principles of the EU's structural 
policy and structural policy measures to support the EC. With TEC was established and the legal 
framework of the Committee of the Regions as an advisory body of the Community.13 

In the consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the 
Functioning of the European Union14 to the scope of the policy of economic and social cohesion in 

                                                                                                                                                                  
number 26, June 2008, p. 29-30: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag26/mag26_bg.pdf 
 
11 Again there, p. 35 
12 Consolidated Version of the Treaty Establishing the European Community, Title XVII Economic and Social Cohesion, art. 158-162, Official 

Journal p. 325, 24 December 2002 
13 Again there, Part 5: Institutions of the Community, Chapter 4 the Committee of the Regions, art. 263-265 
14 Official Gazette N 115, 09/05/2008 p. 0001-0388, 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0001:01:BG:HTML 
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Section XVIII (Art. 174-178, previous chl.158-162 TEC) is added and the territorial dimension as 
third main pillar of the Community regional policy. As stated in the EC Treaty and the Treaty on 
the Functioning of the European Union, all initiatives taken aim at reducing disparities between the 
levels of development of the various regions and the backwardness of the least favored regions. In 
line with territorial cohesion, the list of regions with specific needs is completed, they added areas 
affected by industrial transition, and areas which suffer from severe and permanent natural or 
demographic handicaps. The Lisbon Treaty, signed on 13 December 2007 by the 27 member states 
of the EU, effective December 1, 2009 amended two core treaties: the Treaty on European Union 
and the Treaty on the Functioning of the European Union. That political document of the XXI 
century is a new generation, as assessed by experts for it is not perfect, but certainly represents an 
improved set of rules for the future development of the EU. In line with territorial cohesion, the list 
of regions with specific needs is completed, they added areas affected by industrial transition, and 
areas which suffer from severe and permanent natural or demographic handicaps.  

The Lisbon Treaty, signed on 13 December 2007 by the 27 member states of the EU, 
effective December 1, 200915 amended two core treaties: the Treaty on European Union and the 
Treaty on the Functioning of the European Union. That political document of the XXI century is a 
new generation, as assessed by experts for it is not perfect, but certainly represents an improved set 
of rules for the future development of the EU. On the one hand, the Treaty significantly enhances 
the legislative powers of the European Parliament, on the other - to provide European citizens more 
rights and responsibilities for direct expression in relation to decision-making. 

Basic instrument is the Treaty establishing the European Community (TEC), which represent 
the essence and basic principles of regional policy. It settled principles of the EU's structural policy 
and structural policy measures to support the EC. With TEC was established and the legal 
framework of the Committee of the Regions as an advisory body of the Community. 

The current regional policy for 2007-2013 years, цan be represented by a number of political 
and normative documents of the European Union, among them particularly relevant for the 
purposes of this study were selected: the Lisbon and Gothenburg strategies16, Structural Funds 
Regulations of the European Community17, Strategic guidelines for Community development in the 
period 2007-2013 years,18 territorial agenda of the European Union19, Green Paper on territorial 
cohesion20,  Fourth report on economic and social cohesion of the EU (May 2007),  Fifth Report on 
Economic and Social Cohesion (June 2008), the Sixth progress report on economic and social 
cohesion (June 2009) and the European Commission proposal for a new economic strategy "Europe 
2020". 

Undoubtedly, it should be noted that the strategic and planning documents for the 
development of Bulgaria placed a strong specific focus on developing regions and not on the overall 
development of the country, which corresponds to the establishment of new centers of growth in the 
                                                 
15 Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community 

signed in Lisbon on 13 December 2007, EU Official Journal, published by the Bulgarian language, C 306, 
December 17, 2007, s.1-271http: //eur-lex.europa.eu/JOHtml.do? uri = OJ: C: 2007: 306: SOM: BG : HTML 

16 http://sf.mon.bg/lisabon_strategy.pdf  
17Reglamentite the Structural Funds for 2007-2013, published in the EU Official Journal L series 210 / 31.07.2006 and 

L series 371 / 27.12.2006, incl.: 
 • Regulation № 1083/2006 of 11 July 2006, general provisions on the European Regional Development Fund, 

European Social Fund and the Cohesion Fund (repealing Regulation № 1260/1999); 
• Regulation № 1080/2006 of 5 July 2006 on the European Regional Development Fund (repealing Regulation № 

1783/1999); 
• Regulation № 1081/2006 of 5 July 2006 on the European Social Fund (repealing Regulation № 1784/1999); 
• Regulation № 1082/2006 of 5 July 2006 on the European Groupings of Territorial Cooperation; 
• Regulation № 1084/2006 of 11 July 2006 establishing the Cohesion Fund (repealing Regulation № 1164/1994); 
18 http://www.eufunds.bg/docs/strateg_nasoki_bg_corrected.pdf 

 
19 Territorial Agenda on the European Union, Informal Ministerial Meeting on Urban Development and Territorial Cohesion, Leipzig, May, 2007, 

http://www.bmvbs.de/Anlage/original_1005295/Territorial-Agenda-of-the-European-Union-Agreed-on-25-May-2007-accessible.pdf 
20 Green Paper on Territorial sblizhavane.Prevrashtane territorial diversity into strength, 

http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/terco/paper_terco_bg.pdf 
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country and is in accordance with the views of the European institutions to safeguard the regional 
dimension in the future EU strategy. Adopted a recommendation to focus on territorial cohesion by 
strengthening the role of regional and local authorities and other relevant stakeholders such as 
employers' organizations, trade unions, NGOs, development agencies and others. 

Displayed in the strategy "Europe 2020" priorities are undoubtedly crucial for the future of 
the European Union and the development of Bulgaria and its regions. These priorities are fully 
appropriate and applicable not only at European and national level but also for regions and 
municipalities in developing their future development strategy and should be reflected and adapted 
to the specific needs of the various territorial communities in Bulgaria. 

The analysis of the regions in Bulgaria and trends in recent years shows that quantitative 
European targets of the strategy "Europe 2020" are unrealistic, given the low starting position and 
other specific terms and conditions, such as speed of reforms in Bulgaria, periods of crisis recovery 
and others. It was chosen approach each country to determine its own specific national objectives 
which take into account both the starting position of the country and national characteristics, 
allowing goals in each case be achievable in the planning period. Thus, each member state will 
contribute in achieving the highest European objectives at Community level. 

The process of economic restructuring of the country's economy and its adaptation to the 
rules of the EU single market is affected negatively by the global financial and economic crisis. 
Economic analyzes of recent years confirm the need for a significant reduction in energy intensity 
and diversification in the manufacturing sector. 

The regional economy is based mainly on the use of local resource potential, needs 
measures to reduce consumption of primary resources and more widespread use of renewable 
energy sources. Achieving higher economic growth must not impair the environmental parameters, 
which emerged as a significant priority for the Bulgarian regions, the introduction of 
environmentally friendly "green" technologies for a wide range of economic activities in the 
regions. To achieve sustainable growth in the EU is essential that the contribution and efforts of 
each country and each region. 

CONCLUSION 
Full coverage and integration of the leading themes and objectives of common European 

strategy is one of the key tasks for the government, immediately after the approval of the general 
approach agreed strategic objectives of the European institutions. Strategy "Europe 2020" is based 
on the concept of collaboration and commitment of all Member States. In this aspect needs to be 
taken concrete actions to adapt and update appropriately the priorities and objectives of the national 
policy for regional development in line with the new socio-economic strategy of the EU.  

Many important conditions in this process are the demand for partnership, cooperation and 
support of all stakeholders in the management of Regional Development and Local Government as 
well as all relevant bodies and organizations at national, regional and local level, including those 
responsible economic and social partners and civil organizations. 

The conclusions from the analysis of changes in European regional policy support the view 
of the author of the need to improve the work of the governing bodies of regional development, 
particularly at NUTS 2 level, where there are no administrative and management structures in 
Bulgaria. 

 

LITERATURE: 
1. Atanasov, A., Y. Spiridonova. Problems of regional development. S., National Centre for Regional 

Development and Housing, 1992, p.5-14. 
2. Mollov B. Regional Policy of Bulgaria in the process of EU accession. S., Institute for Public Administration 

and European Integration, 2005, p. N-14. 
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ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ В СИСТЕМІ Е-КОМЕРЦІЇ 
 

System of providing financial services play a crucial role in determining the competitive position of a financial 
institution in a particular market or its segment through adaptation of products to the demands and requirements of 
customers. Today the effective operation of financial institutions is impossible without the use of modern Internet 
technologies. Therefore the aim of the article is to study financial Internet services as one of the most attractive and 
perspective directions of e-business. 

Keywords: financial services, Internet services, e-commerce. 
 

Система надання фінансових послуг відіграє вирішальну роль при визначенні конкурентних позицій 
фінансового інституту на конкретному ринку або його сегменті через пристосування своїх продуктів до 
попиту і вимог клієнтів. На сьогодні ефективна діяльність фінансових установ неможлива без використання 
сучасних інтернет-технологій. Тому метою статті є дослідження фінансових інтернет-послуг як одного з 
найпривабливіших та перспективних напрямків е-бізнесу.  

Ключові слова: фінансова послуг,  інтернет-послуги, е-комерція. 
 

Фінансові послуги є основою сучасної економіки. Будь-яка господарська діяльність 
так чи інакше залежить від послуг, які забезпечуються фінансовим сектором. Тому побудова 
ефективної вітчизняної системи надання фінансових послуг  набуває винятково важливого 
значення. Метою формування системи надання фінансових послуг є виявлення можливостей 
фінансового інституту зайняти конкурентні позиції на конкретному ринку або його сегменті 
шляхом пристосування своїх продуктів до попиту і вимог клієнтів. З цим пов'язане 
вирішення важливої задачі аналізу при прийнятті управлінських рішень: в області розробки 
нових продуктів, визначенні структури діяльності на ринку фінансових послуг, знаходження 
оптимальних витрат по кожній послузі і досягненні високої якості продуктів, що 
розробляються.  

Становлення і розвиток ринку фінансових послуг в Україні відбувається в період 
глобалізації фінансових ринків і міжнародної інтеграції фінансових інститутів. При цьому 
ефективна діяльність фінансових установ неможлива без використання сучасних інтернет-
технологій. З впровадженням інтернет-технологій розпочався новий етап розвитку ринку 
фінансових послуг, який характеризується надзвичайно високою динамікою фінансових 
потоків. Характерною тенденцією став активний вихід на ринок високотехнологічних 
фінансових послуг нефінансових установ, що призводить до загострення конкуренції та 
перерозподілу клієнтської бази.  

Метою даної роботи є дослідження та аналіз механізму надання сучасних фінансових 
послуг. 

Фінансові послуги складають великий і зростаючий сектор фактично у всіх 
розвинених економіках і таких, що розвиваються. Протягом останнього часу все частіше 
фінансові посередники виходять на ринок фінансових послуг із пропозиціями надання 
певних фінансових продуктів. Фінансовий продукт — це форма представлення фінансової 
послуги на ринку. Фінансовий продукт та фінансова послуга виступають як форма і зміст у 
взаємозв'язку. Фінансовий продукт може мати комплексний характер і бути формою 
вираження кількох послуг. Наприклад, користувач пластикової картки поряд з 



 213

розрахунковими послугами може отримувати в процесі її застосування й інші види послуг — 
кредитні, депозитні [1, c. 95]. 

За результатами досліджень багатьох провідних консалтингових компаній, у третьому 
тисячолітті значення ефективних фінансових взаємовідносин між клієнтами неухильно 
зростатиме. Тому, якщо у світі з'являються нові технології, що дозволяють підвищити цю 
ефективність, фінансові інститути прагнуть їх впровадити і надати в розпорядження своїх 
клієнтів. Саме потреби корпоративних і мільйонів індивідуальних клієнтів головним чином 
визначили мережу Інтернет одним із пріоритетних каналів надання сучасних фінансових 
послуг різноманітними фінансовими інститутами. Закономірним результатом став бурхливий 
розвиток фінансових інтернет-послуг – одного з найпривабливіших та перспективних 
напрямків е-бізнесу [2, с. 10]. 

Під інтернет-послугою, як правило, розуміють тільки таку послугу, основна частина 
процесу надання якої відбувається в режимі реального часу (он-лайн) з широким 
використанням основних можливостей та відмінних особливостей мережі інтернет як 
комунікаційного середовища нового покоління. 

Головна з цих особливостей Інтернету полягає в можливості одночасного 
забезпечення інформаційної взаємодії провайдера послуги з великою кількістю клієнтів. При 
цьому функціональні характеристики послуги визначаються рівнем використання 
прикладною системою таких властивостей Мережі, як забезпечення доступності інформації 
незалежно від місцезнаходження клієнта та часу доби, глобальність та персоніфікованість 
послуг, можливість оперативного прийняття рішень у процесі взаємодії між системою та 
користувачами тощо. Тобто чим більше у споживача можливостей щодо оперативного 
управління своїми ресурсами, тим вищий рівень послуги та перспективи її широкого 
впровадження. 

Розглядаючи фінансові послуги як категорію е-бізнесу, необхідно розрізняти сферу 
фінансового забезпечення електронної комерції в Інтернеті та електронні фінансові послуги 
в мережі. 

До основних конкурентних переваг, які одержують фінансові інститути завдяки участі 
в системах e-комерції, належать: широкий доступ до комерційної інформації; скорочення 
термінів підготовки та реалізації угод на основі онлайнового переговорного процесу та 
систем захищеного документообігу; розширення "географії" товарних ринків; розширення 
можливостей вільного входу та виходу на ринок; інтенсифікація товарообігу та збільшення 
його обсягів; оптимізація використання оборотних коштів учасників електронної комерції; 
підвищення рівня обслуговування на основі персоніфікованого сервісу; зменшення 
операційних витрат. 

Для споживачів важливою перевагою використання систем e-комерції є 
комплексність надання фінансових послуг, яка досягається в процесі здійснення повного 
циклу торгово-фінансових і маркетингових операцій (обмін документами, передача прав 
власності, здійснення платежів, гарантійне забезпечення тощо). 

Однак, впровадження електронних фінансових послуг має і певні обмеження та 
недоліки, зокрема: сумніви сторін з приводу приналежності того чи іншого проекту до 
компанії (негативна анонімність); недовіра споживача до послуг, які продаються за 
допомогою інтернету; можливість шахрайства; витіснення з ринку комерційних оффлайн-
підприємств; очікування споживачами доставки придбаної продукції та можливі труднощі і 
витрати при поверненні товару; недоотримання в бюджет держави податкових виплат при 
веденні «сірих» схем обліку тощо. 

Відповідно до особливостей організації бізнес-процесів електронні фінансові послуги 
класифікують за відповідними напрямами: фінансові послуги для організації  e-комерції та 
фінансові інтернет-послуги. 

Послуги для організації е-комерції в мережі Інтернет — послуги зі створення та 
обслуговування різних типів бізнес-систем для організації е-комерції в мережі Інтернет. 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B5�
http://ua-referat.com/%D0%9C%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B8�
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA�
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82�
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Найбільш поширені в розвинутих країнах електронні фінансові інтернет-послуги 
можна об'єднати у такі класи: інтернет-банкинг (е-банкинг, і-банкинг) - надання банками 
клієнтам можливостей електронного управління своїми рахунками через Інтернет; інтернет-
трейдинг (е-трейдинг, і-трейдинг) - надання фінансовими інститутами клієнтам можливості 
ефективного оперування своїми коштами та цінними паперами на глобальних валютних і 
фондових ринках завдяки можливостям Інтернету; інтернет-страхування (е-страхування, і-
страхування) - забезпечення процесу оформлення, оплати та придбання страхових полісів і 
отримання страхових премій з використанням Інтернету. 

Отже, запровадження новітніх інформаційних технологій відкриває перед 
фінансовими інститутами широкі можливості щодо розвитку сучасних, прогресивних форм 
обслуговування  клієнтів, диверсифікації їхньої діяльності, збільшення можливостей 
управління ризиками. Інтернет як інформаційно-транспортна технологія вже забезпечив 
доступність фінансових продуктів і послуг для більшої кількості клієнтів, усунувши 
географічні та часові бар'єри для їх надання. Для забезпечення розвитку інтернет-систем 
фінансового обслуговування юридичних і приватних осіб потрібно дійти до згоди в багатьох 
питаннях організації та ведення бізнесу, вирішити цілу низку різноманітних теоретичних та 
прикладних проблем, зокрема технологічні питання (створення загальноприйнятної системи 
стандартизації та сертифікації технічних засобів і програмного забезпечення, розвиток 
систем захисту платіжних трансакцій тощо).  Цілу низку питань зосереджено в такій 
комплексній проблемі, якою є створення "електронних" грошей та забезпечення їх 
ефективного функціонування на глобальних і національних ринках. На увагу заслуговують 
соціально-економічні та етичних аспекти, нормативно-методологічне та правове 
забезпечення надання фінансових послуг в мережі інтернет.  
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ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЗАРА НА ЦЕННИ КНИЖА СТРАНАТА 
 

The article discusses the basics of the territorial organization of the securities market in the post-Soviet space. 
Showing methodological difficulties in the analysis of this sector in the system of the productive forces of the region. 

Keywords: stock market, the productive forces, Sevastopol 
 

В статията се разглеждат основите на териториалната организация на пазара на ценни книжа в 
постсъветското пространство. Показване на методологични трудности при анализа на този сектор в 
системата на производителните сили в региона. 

Ключови думи: фондовия пазар, на производителните сили, Севастопол 
 

Закони, принципи, методи на строителство на пазара на ценни книжа (ПЦК), неговото 
място и роля в ефективното функциониране на икономиката на някои области се определя 
въз основа на общите разпоредби и основните икономиката на теорията и методиката на 
производителните сили. Тъй ПЦК е обективната реалност на процеса на пазарните реформи 
в страната, описвайки своето динамично развитие, постепенното разделяне на системата на 
социалното възпроизводство като отделен клон на икономическа дейност и е засегната от 
проблемите и противоречията на прехода от планова икономика към пазарна [1, с.94-96]. 
Използването на ПЦК като инструмент за привличане на инвестиции и нови насоки за 
развитие на икономическите отношения на собственост и производствени отношения, засяга 
основно социално-икономическото развитие на териториите [2, с.3-12].  

Сложността на икономическия и правен характер ПЦК задължителен права и 
задължения на Централната банка, не общество вкоренени традиции и културно перспектива 
по отношение на ценните книжа на практика да доведе до много спорове, включително и на 
въпроса: Кой и какво насочва който преразпределя икономическа и друга положителна 
резултатите от емитента на ценни книжа и на кого отговорността за ограничаване на 
социалните интереси на хората в репродуктивния цикъл? 

Последните проучвания обмислят специфични характеристики на отношенията 
народни представители, ценни книжа, включително правни аспекти. Структурата на 
репродуктивните цикли на ПЦК и социално-икономическото въздействие на неговото 
действие като съществен елемент на реформите на пазара на клъстери остава почти 
неизследвана. Така че от решаващо значение е развитието на изследователска методология 
териториална организация ПЦК, се разглежда като универсален инструмент за пазарна 
трансформация на сектора на регионалната инфраструктура, идентифициране на 
съществуващите проблеми в тази област, обосновка области на търсене на решения на 
проблемите на прогнозирането в дългосрочен план. 

В съвременните научни публикации ПЦК териториална организация Украйна на 
практика не се разследва и регионални аспекти на развитието и функционирането остават 
малко изследван [3, с.5-18]. В изследването теми са фокусирани върху сектора за правата на 
човека към развитието на ПЦК и икономически характер на отношенията, които се отразяват 
в общата макроикономическа. Фундаменталните изследвания на западни учени на 
икономически анализ на ценни книжа и принципи на фондовия пазар в страните с развити 
капиталови пазари, които започнаха през втората половина на ХХ век, основава главно на 
широко разпространена в западните методи икономическа наука и практика и не включват 
използването на категоричен апарат на производителните сили. 

Въпреки това, обективната реалност на текущите структурни, институционални и 
социални промени в икономиката е нова гама от фактори, които оказват влияние върху 
развитието на клъстерите и, следователно, да повлияе на териториалната организация на 
ПЦК, да учат и синтез, който трябва да разработи и приложи практиката на развитите 
фундаментално нови изследователски подходи. Тази идея се изразява в много научни 
проучвания на пазара на ценни книжа националните икономики на бившия Съветския съюз. 

Динамика задача на реформирането на националната икономика, за преминаването на 
реформите в социалното измерение, развитието на регионални подходи към методологията 
на стратегическото планиране на тенденция социално-икономическото развитие на стабилен 
растеж на макроикономическите показатели ПЦК позволяват друга методологическа 
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позиция за определяне на ролята и мястото на ПЦК в организацията и управлението на 
общественото производство, идентифициране натискане проблеми и идентифициране на 
решения. 

Необходимо е да се проучи териториалната организация на ПЦК в тясна връзка с 
икономическите процеси и инвестиционната привлекателност на микро ниво за отделните 
дружества – емитенти на ценни книжа или цели региони, и при сравняване на статистически 
анализ на условията на разширено възпроизводство в ПЦК като отделен клон на 
съществуващия режим на производство да изучават основните пропорции на баланс и 
взаимоотношения между нейните основни структурни елементи. По отношение на 
методологията, систематично проучване на териториалната организация на ПЦК като 
отделна икономическа дейност включва комплекс внимание на тяхното взаимодействие един 
с друг в съответствие с почтеност и последователен характер на операцията. 

Известно е, че разпределението на производителните сили като клон на икономиката 
се основава на общите икономически закони, а изучаването на националните териториални 
ПЦК трябва да се базира на теорията на регионалното развитие, който използват 
предложените условия и интерпретации на «област», «териториално-промишлено 
предприятие», «териториалната организация». За да оправдае изследователска методология 
депутати като независим клон на всяка търговска комплекс трябва да се използва основната 
идея на териториалната организация на производителните сили [4]. 

Законодателната национален ПЦК обикновено игнорира секторните особености. 
Някои функции на сектора на централната банка може да смята, вътрешни документи на 
бизнес единица (харта на фирмата, длъжностни характеристики, и т.н.). Въпреки това, 
известно развитието на териториалната организация на някои промишлени съоръжения, като 
например храна, селскостопански, може екстраполиране друга секторна система от 
регионални производителните сили, само ако самоличността на формирането на 
индустриални и икономически отношения в резултат на влиянието на структурните елементи 
на териториалната организация на регионални ПЦК, в зависимост от клон субординацията и 
производството на специфичност. 

Важно в изследователска методология ПЦК е разглеждането на тясната връзка на 
социалната инфраструктура в системата на регионалното икономическо комплекс на клонове 
на производството сфера. Тъй като на настоящия етап на реформиране на икономиката се 
различава ясно изразена социална ориентация, акцент в изследването заслужава проучване 
формира принципите на териториални взаимодействия депутати инфраструктура на 
социални показатели. 

В основата на методологичния подход за изследване на развитието и експлоатацията 
на ПЦК на следните предположения. 

1. Методически важно да се изследва спецификата на ПЦК като универсален 
инструмент за икономически реформи за това, което връзки и зависимости в регионалните 
икономически комплекси. 

2. Методология и принципи на развитие и експлоатация на всички регионални ПЦК 
прави невъзможно да се игнорира спецификата на сектора на производство (промишленост, 
селско стопанство, или всеки друг сектор) и определя специфичния характер на 
териториалната организация на ПЦК по териториално-промишлен комплекс и неговите 
отделни стопански субекти, както е основа за формирането на икономически и индустриални 
отношения. 

3. Потребителите утилитарен подход към ПЦК инструменти като средство за 
преразпределение на собствеността в процеса на приватизация, особено през първата 
половина на 90-те години на ХХ век, направи възможно да се концентрира огромно 
количество противоречия и проблеми, свързани с преобразуване на планова икономика към 
пазарна около териториалната организация на ПЦК и нейните структурни елементи, където 
сега е най-интензивните въпросите за обработка и натрупаната информация материала, 
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идентифицира модела на пазарната трансформация на националната икономика, е един вид 
биография украински реформи на пазара. 

Национални ПЦК териториална организация следва да се разглеждат като процес на 
формиране на единна система на отделните структурни елементи на различни йерархични 
нива: от депутатите на едно регионално споразумение с централната банка. Тази връзка 
първо ниво предлага регионални ПЦК втората – парти отношения на процесора, на трето – 
споразумението с централна банка. комбиниране на елементи териториалната организация на 
ПЦК се счита за инвестиционната си емисии инфраструктура, Националната депозитар 
система на страната и регионалната структура на централните и местните власти като 
централни компоненти на управление и организация ПЦК. 

Териториална организация на ПЦК – предоставя цялостна система от 
пропорционалните организационни и управленски отношения, за да се постигне оптимално 
регионалната структура на сферата на общественото производство, ефективното използване 
на ресурсите, напълно отговарят на нуждите на стопански субекти в надежден инструмент за 
привличане на инвестиции и финансови активи. Териториална организация на ПЦК включва: 
пространственото разпределение на материални и нематериални елементи производство; 
Система за управление на тази сфера на обществените отношения; в действителност, 
образуван чрез комбинация от материални елементи на участниците на отношенията по 
ценните книжа в един и същи процес. 

Териториална организация, в допълнение към успешното пласиране на 
конструктивните елементи на ПЦК, включва цялостното развитие на техните отношения, за 
да създадете различни варианти на схеми за пространствени оптимизация на базата на 
регионални пропорции и създаване на регионални клъстери и производствени структури. 
Това ви позволява да тълкува териториалната организация на ПЦК като обективен 
компонент на модерни регионални икономически структури. 
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For effective functioning and development of agricultural enterprises should be developed the complex of 
financial, material, technical, human and investment potential elements. Financial potential is the basis to ensure 
continuity of the company. This causes particular attention to the theoretical foundations of its development and 
appropriate use.Thus, it is important to determine the place and role of financial capacity, its components, and 
theoretical foundations of development. 

Appropriate use of resources of financial capacity will help to overcome critical phenomena in the activities of 
agricultural enterprises and will contribute to augmentation of their competitiveness and increase production volumes. 
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Для ефективного функціонування і розвитку  агроформувань необхідно розвивати в комплексі 
фінансові, матеріальні, технічні, трудові, інвестиційні елементи потенціалу. Фінансовий потенціал є основою 
забезпечення безперебійної діяльності підприємства. Це обумовлює особливу увагу до теоретичних основ його 
розвитку та доцільного використання.  

Таким чином, важливим є визначення місця і ролі фінансового потенціалу, його складових, та 
теоретичних основ його розвитку. Доцільне використання  ресурсів фінансового потенціалу сприятиме 
подоланню критичних явищ у діяльності агроформувань і сприятиме нарощуванню їх 
конкурентоспроможності та збільшенню обсягів виробництва. 

Ключові слова: фінансування,  агроформування, фінансовий потенціал, ресурсний підхід, 
прогнозування. 

 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що теоретико-методологічні 
аспекти та прикладні питання формування і розвитку фінансового потенціалу агроформувань 
постійно знаходяться у сфері наукових інтересів  провідних вітчизняних вчених, зокрема: В. 
Г. Андрійчука, І. О. Бланка, О. Є. Гудзь, Н. М. Давиденко, М. Я. Дем’яненка, І. М. Зеліско, Н. 
С. Краснокутської, Ю.О. Лупенка, О. О. Непочатенко, П. А. Стецюка, Н. С. Танклевської, Н. 
В. Трусової. Наукові розвідки цих вчених стосуються розкриття економічного змісту 
фінансового потенціалу та його взаємозв’язку з іншими економічними категоріями та 
теоретичні аспекти його розвитку. Можна констатувати, що нині формуються наукові основи 
формування фінансовим потенціалом підприємства та його управліннням.  

Разом з тим, ще недостатньо наукових праць, присвячених основним домінантам 
формування і розвитку фінансового потенціалу агроформувань та загальнометодологічним 
основам управління ним.  

В умовах ринкової економіки фінансовий потенціал суб’єктів господарювання має 
забезпечувати внутрішню гармонію, а також відповідність економічній системі, елементами 
якої він є. За радянських часів пануюча система господарювання не могла сприйняти 
специфіку ринкових засад діяльності, її внутрішня структура суперечила існуванню окремих 
нових елементів тим більше формуванню фінансових відносин між ними та певних 
закономірностей. Директивні засади здійснення управлінського впливу, які ґрунтувались на 
планових аспектах господарювання, призводили до бездіяльності нових елементів та 
продовження раніше визначеного напряму [1, с. 645. 

Відтворення потенціалу підприємства – це процес безперервного відновлення всіх 
його складових. Отже, під потенціалом відтворення слід розуміти сукупність матеріально-
технічних, нематеріальних, фінансових та інших ресурсів капіталу, які перебувають у 
розпорядженні підприємства або можуть бути додатково залучені й використані для 
простого чи розширеного відтворення факторів виробництва та інших складових потенціалу 
підприємства[2]. 

Фінансовий потенціал підприємства є складною, динамічною і багаторівневою 
категорією. Його економічний зміст визначається нами як максимальний обсяг фінансових 
ресурсів, який в конкретних організаційно-економічних і фінансових умовах спроможне 
залучити підприємство для реалізації своїх виробничих та інвестиційних програм, а також 
відшкодувати у повному обсязі за рахунок чистих грошових потоків, які генерують 
(забезпечують) ці програми. Тому процеси формування та використання фінансового 
потенціалу підприємства повинні мати керований і цілеспрямований характер, тобто стати 
об’єктом управлінського впливу. 

Відповідно до ресурсного підходу фінансовий потенціал представляє собою не тільки 
використовувані в певний момент часу фінансові ресурси, а й ті, які залишаються 
незадіяними, але в будь-який момент можуть бути мобілізовані. При визначені фінансового 
потенціалу, в контексті комплек- сного підходу, наголос робиться як на фінансових ресурсах, 
так і на фінансових мо- жливостях. Тобто, пропонується розуміти фінансовий потенціал як 
деякий оптимум. Згідно визначення С.С. Шумської фінансовий потенціал характеризує 
«здатність до оптимізації фінансової системи держави щодо залучення та використання 
фінансових ресурсів» [3, с. 62]. 
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Ми вважаємо, що фінансовий потенціал відноситься до категорії якісних економічних 
характеристик підприємства, яка детермінована до певних умов його діяльності та динамічно 
змінюється. Він певним чином формує фінансовий імідж підприємства і впливає на стан та 
динаміку його економічних відносин із зовнішнім оточенням. Тому, на наше переконання, 
метою управління  фінансовим потенціалом є формування умов і можливостей для залучення 
фінансових ресурсів в обсягах, достатніх для фінансування виробничих й інвестиційних 
програм підприємства, оптимальних за часом надходження та прийнятних за вартістю і 
рівнями фінансових ризиків. Разом з тим, варто мати на увазі те, що «фінансові ресурси 
виступають в якості основного компоненту фінансового потенціалу» [4]. 

Результативність діяльності агроформувань залежить від ефективного використання 
наявних ресурсів, а також від визначення доцільності  залучення потенційних. Оцінювання 
поточних фінансових можливостей, а також виявлення джерел перспективних можливостей є 
основою фінансового потенціалу. 

За стандартною методикою визначення рівня фінансового потенціалу агроформувань 
повинна включати наступні етапи: визначення рівнів фінансового потенціалу (високий, 
середній, низький); оцінка фінансового потенціалу за відповідними показниками (показники 
ліквідності, платоспроможності і фінансової стійкості); оцінка фінансового потенціалу з 
точки зору можливості залучення додаткового капіталу (пошук варіантів найбільш 
ефективних форм вкладення капіталу). 

У традиційному розумінні базою фінансового потенціалу виступає співвідношення 
між елементами активу і пасиву балансу як характеристики його фінансового стану. 

Систему фінансового потенціалу доцільно розглядати з трьох основних позицій: 
використання, акумулювання та формування. Тобто, з практичної точки зору 
агроформування постійно перебуває у процесі формування джерел фінансових ресурсів та їх 
використанні. При цьому доцільним є здійснення акумулювання коштів шляхом 
використання страхування, планування тощо. 

Правильне формування системи фінансового потенціалу агроформувань має 
концептуальне значення у розробці методологічних підходів управління фінансами. 
Обов'язковою умовою є прогнозування системи фінансового потенціалу. 

Реалії сьогодення потребують нарощування фінансового потенціалу агроформувань, 
що в свою чергу підвищить їх інвестиційну привабливість і дозволить впроваджувати 
нововведення. 
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The procedure of budgetary provision of vocational and technical education was described. Monitoring of the 
implementation of state and local budget expenditures for vocational and technical education was conducted. The main 
problems of the budget provision of vocational and technical education was found, ways of their solution were outlined. 

Keywords: budget expenditures for vocational and technical education, budgetary provision of vocational and 
technical education, educational subvention. 

 

Охарактеризовано порядок і проведено моніторинг здійснення видатків державного та місцевих 
бюджетів на професійно-технічну освіту. Виявлено основні проблеми бюджетного забезпечення професійно-
технічної освіти та окреслено шляхи їх вирішення. 

Ключові слова: видатки бюджету на професійно-технічну освіту, бюджетне забезпечення 
професійно-технічної освіти, освітня субвенція. 

 

Однією із ключових проблем соціально-економічного розвитку України є 
реформування системи професійної освіти як складової забезпечення кадрового потенціалу 
держави, успіх якої в значній мірі залежить від вибору форм та джерел фінансового 
забезпечення. 

Поряд із такими проблемами професійної освіти України як невідповідність 
стандартів надання освітніх послуг світовій практиці та отриманих кваліфікацій 
випускниками професійно-технічних навчальних закладів запитам роботодавців, що знижує 
конкурентоспроможність  робітників на ринку праці, в процесі проведення бюджетної 
реформи у напрямку децентралізації загострилися проблеми бюджетного забезпечення 
зазначеної галузі. 

Динаміку фінансування професійно-технічної освіти за рахунок бюджетних коштів 
наведено у таблиці 1. 

Таблиця 1 
Динаміка бюджетного забезпечення професійно-технічної освіти в Україні  

у 2006–2016 рр.  
Питома вага видатків 

відповідного бюджету на 
професійно-технічну освіту у 
загальному обсязі видатків 
Зведеного бюджету України 
на професійно-технічну 

освіту, % 

Роки 

Обсяг 
видатків 
Зведеного 
бюджету 
України на 
професійно-
технічну 
освіту, тис. 

грн. 

Питома вага 
видатків на 
професійно-

технічну освіту 
у видатках 
Зведеного 
бюджету 
України, % 

Питома вага 
видатків 
Зведеного 
бюджету 
України на 
професійно-
технічну 
освіту у 
ВВП, % 

Питома вага 
видатків на 
професійно-

технічну освіту у 
видатках 
Зведеного 
бюджету 
України на 
освіту, % 

Державний 
бюджет 

Місцеві 
бюджети 

2006 2096028,3 1,2 0,4 6,2 95,7 4,3 

2007 2676449,3 1,2 0,4 6 80,2 19,8 

2008 3766596,5 1,2 0,4 6,2 80,5 19,5 

2009 4107991,2 1,3 0,4 6,2 79,9 20,1 

2010 5106160,5 1,4 0,5 6,4 81 19 

2011 5305367,4 1,3 0,4 6,2 19,6 80,4 

2012 6034005,7 1,2 0,4 5,9 20,4 79,6 

2013 6359823 1,3 0,4 6 22,3 77,7 

2014 5885268,3 1,1 0,4 5,9 22,4 77,6 

2015* 6171222,8 0,9 0,3 5,4 2 98 

2016* 
(план) 

5241273,8 0,7 – 4,3 2,5 97,5 

* Без видатків бюджетів АР Крим та тимчасово окупованих Донецької і Луганської областей 
Джерело: Побудовано та розраховано автором на основі даних [1; 2]. 
 

Упродовж 2006–2015 рр. спостерігалося стабільне збільшення абсолютного обсягу 
видатків Державного та місцевих бюджетів України на професійно-технічну освіту на 
4075195 тис. грн. або 194,4%, що свідчить про зростання пріоритетності підготовки 
робітничих кадрів при розподілі бюджетних коштів. Зросла і річна вартість підготовки 
одного учня, слухача – у 4,5 рази до 20,3 тис. грн. на одну особу у 2015 р. 
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Зниження у 2015 р. порівняно із 2006 р. питомої ваги видатків бюджетів України на 
професійно-технічну освіту у ВВП – на 0,1%, видатках Зведеного бюджету України – 0,3%, 
видатках Зведеного бюджету України на освіту – 0,8% пояснюється зменшенням кількості 
професійно-технічних навчальних закладів на 223 заклади або 21,8% та  чисельності 
прийнятих на навчання учнів, слухачів на 127056 осіб або 41,8%. 

У 2006– 2010 рр. професійно-технічна освіта фінансувалася в основному за рахунок 
видатків державного бюджету. Із прийняттям нової редакції Бюджетного кодексу України з 
2011 р. видатки на професійно-технічну освіту належали до видатків загального фонду 
місцевих бюджетів, які враховувалися при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, та 
здійснювалися з республіканського АР Крим та обласних бюджетів. Порядок розрахунку 
планових обсягів видатків місцевих бюджетів на професійно-технічну освіту визначався 
постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних 
трансфертів» від 8.12.2010 р.  № 1149 та проводився Міністерством фінансів України. 

У рамках реалізації реформи міжбюджетних відносин з метою забезпечення 
фінансової самостійності місцевих бюджетів із 2015 р. для забезпечення відповідності 
повноважень на здійснення видатків, закріплених законодавчими актами за бюджетами, та 
фінансових ресурсів, за рахунок яких відбуватиметься виконання цих повноважень, змінено 
підходи до горизонтального вирівнювання дохідної спроможності місцевих бюджетів. 
Також, з державного бюджету передано місцевим бюджетам на фінансування професійно-
технічної освіти субвенцію на підготовку робітничих кадрів. 

У 2015 р. 90,8% видатків місцевих бюджетів на професійно-технічну освіту в Україні 
здійснювалося за рахунок зазначеної субвенції обсягом 5,5 млрд. грн.  

З 2016 р. відповідно до Закону України «Про державний бюджет на 2016 рік» від 
25.12.2015 р. № 928–VIII професійно-технічні навчальні заклади державної власності 
повинні бути передані у комунальну власність, а видатки на підготовку робітничих кадрів у 
професійно-технічних навчальних закладах здійснюватися з місцевих бюджетів [3]. 

Зокрема, видатки на підготовку робітничих кадрів у професійно-технічних 
навчальних закладах, розташованих у містах обласного значення, плануються з 2016 р. у 
відповідних бюджетах міст обласного значення, а на інших територіях – у відповідних 
обласних бюджетах та бюджеті міста Києва [4]. 

За даними Міністерства освіти та науки України з 1 січня 2016 р. з 817 професійно-
технічних навчальних закладів 722 було переведено на фінансування з місцевих бюджетів, 
проте через обмеженість фінансових ресурсів у місцевих бюджетах на 2016 р. взагалі не було 
передбачено  фінансування 78 закладів професійно-технічної освіти у 33 містах 14 областей.  

Отже, передача державою органам місцевого самоврядування права здійснювати 
видатки на професійно-технічну освіту не супроводжується відповідною передачею 
фінансових ресурсів та не передбачає спеціального трансферту з центрального бюджету 
обласним бюджетам, бюджетам міст обласного і державного значення для фінансування 
закладів зазначеної галузі, що створює значне фінансове навантаження на місцеві бюджети. 
Крім того,  порушуються норми статті 85 щодо передачі державою права на здійснення 
видатків та статті 7 щодо розподілу видів видатків між ланками бюджетної системи із 
дотриманням принципу субсидіарності Бюджетного кодексу України. 

Зважаючи на вищевикладене, актуальним є пошук додаткових джерел здійснення 
видатків місцевих бюджетів на професійно-технічні навчальні заклади, які спрямовувалися б 
на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення у 
професійно-технічних та інших навчальних закладах державної та/або комунальної 
власності. 

На наш погляд, одним із шляхів розв’язання зазначеної проблеми є збільшення обсягу 
освітньої субвенції з державного бюджету місцевим, на утриманні яких перебувають заклади 
професійно-технічної освіти, на величину вартості здобуття учнями зазначених закладів 
повної загальної середньої освіти. Адже загальноосвітній компонент (рівень загальної 
середньої освіти, для здобуття якого у навчальних планах учнів професійно-технічних 
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навчальних закладів з нормативним терміном навчання 3 роки передбачається близько 40% 
загального обсягу навчального часу) є невід’ємною частиною при затвердженні робочих 
навчальних планів професійно-технічних навчальних закладів та відповідно до чинного 
законодавства забезпечується  державою безоплатно.  

За умови впровадження зазначеної рекомендації в практичну діяльність з метою 
підвищення прозорості бюджетного процесу та забезпечення відповідності обсягу 
бюджетних коштів, які надходять з державного бюджету місцевим у вигляді освітньої 
субвенції реальній потребі розпорядників бюджетних коштів, у т. ч. професійно-технічних 
навчальних закладів, котрі надають освітні послуги, у фінансових ресурсах доцільно 
конкретизувати порядок розрахунку: 

– фінансового нормативу бюджетної забезпеченості одного учня;  
– загального обсягу освітньої субвенції для усіх місцевих бюджетів на планований 

бюджетний період. Відповідно до статті 94 Бюджетного кодексу України загальний обсяг 
фінансових ресурсів за кожним видом міжбюджетних трансфертів (у тому числі і освітньою 
субвенцією), який використовується для розрахунку фінансового нормативу бюджетної 
забезпеченості, розраховується на підставі державних соціальних стандартів і нормативів, які 
в Україні до цього часу ще не затверджені. 

Що стосується диверсифікації джерел бюджетного забезпечення професійно-
технічної освіти, на наш погляд, доцільно органам управління зазначеними навчальними 
закладами стимулювати прибуткову економічну діяльність зазначених суб’єктів 
господарювання. Наприклад, не оподатковувати прибуток від реалізації послуг чи продукції, 
наданих чи виготовленої під час практичних занять студентів. 

Водночас, з метою підвищення ефективності використання фінансових ресурсів 
професійно-технічних закладів, варто спершу комплексно реформувати цю сферу, 
передавши в комунальну власність заклади професійно-технічної освіти та оптимізувавши їх 
мережу з урахуванням зобов’язань України перед міжнародними організаціями та попиту 
роботодавців на випускників зазначених закладів, затребуваності професії на ринку праці. 
Наприклад, доцільно створити окремі новітні центри виробничого навчання, якими б могли 
користуватись відразу декілька професійно-технічних навчальних закладів. Сприяти 
вирішенню багатьох фінансових проблем могло б і укладання угод з працедавцями на 
підготовку фахівців – так зване «галузеве замовлення». 

Отже, в умовах інтеграції України у світову економічну спільноту забезпечення 
населення країни якісними освітніми послугами суттєво залежить від бюджетного 
забезпечення професійно-технічної освіти, покращити яке можливо шляхом розв’язання 
розглянутих вище проблем та урахування запропонованих рекомендації. 
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ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ, ЇХ РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ В 
УКРАЇНІ 

 

Reforming the health care system in 25 years of independence, it gave some short-term progressive results, but 
in general health care in Ukraine today needs a comprehensive, profound restructuring, because the practice of 
reforming resulted in the closure of many health facilities, backward material and technical base, a low level of health 
care , deficit and a significant rise in price of medicines, and as a result - the state of medical provision of the 
population in Ukraine is poor. In modern conditions, health care reform was the first question and should be carried 
out with the use of new mechanisms for medical support through the creation of guarantees of compulsory social health 
provision through health insurance and commercial health insurance that would provide a significant improvement in 
the financing of medicine, because it is carried out, as a rule, the method of financing the remainder of the industry, and 
in recent years, cast in the continuous survival. 

Keywords: health care, compulsory social health insurance, commercial health insurance. 
 

Реформування системи охорони здоров’я за 25 років незалежності давало окремі короткотермінові 
прогресивні результати, але в цілому охорона здоров’я в Україні на сьогоднішній день потребує комплексної, 
глибокої перебудови, оскільки така практика реформування призвела до закриття багатьох медичних 
установ, відсталої матеріально-технічної бази, низького рівня медичного обслуговування, дефіциту та 
суттєвого подорожчання лікарських препаратів, і як результат – стан  медичного забезпечення населення в 
Україні є незадовільний. В сучасних умовах реформа системи охорони здоров'я стало першим питанням і 
повинно здійснюватись з впровадженням нових механізмів медичного забезпечення шляхом створення 
гарантій обов’язкового соціального медичного забезпечення через системи  медичного страхування та 
комерційного медичного страхування, що забезпечило б суттєве покращення фінансування медицини, оскільки 
воно здійснюється, як правило, за методом залишкового фінансування цієї галузі, а в останні роки кинуте на 
суцільне виживання.  

Ключові слова:  охорона здоров’я, обов’язкове соціальне медичне страхування, комерційне медичне 
страхування. 

 

Цілком зрозуміло, що для покращення становища в галузі охорони здоров'я потрібні 
зміни на законодавчому рівні щодо створення абсолютно нової моделі охорони здоров’я з 
визначенням нових механізмів в системі планування, фінансування, координація роботи всіх 
служб та закладів охорони здоров'я з іншими галузями діяльності. Формування правових 
основ, на які спирався б подальший розвиток галузі, не можливе без врахування як 
вітчизняного, так і зарубіжного досвіду. На мій погляд, у сучасних умовах у медицині 
необхідно сформувати продуману державну й регіональну політику, пов’язану з державним 
гарантованим медичним забезпеченням населення, шляхом створення державного фонду 
обов’язкового соціального страхування та розвитком страхової медицини з визначенням 
нових підходів щодо формування політики цін на медичні послуги та лікарські засоби, 
оскільки штучне зростання їх на послуги охорони здоров'я ще збільшує їх недостатність та 
знижує якість медичної допомоги населенню. При цьому має підтримуватись відповідність 
між темпами зростання доходів населення, показниками стану суспільного та 
індивідуального здоров'я й темпами зростання цін на медичні послуги. Простіше сказати, 
потрібні кардинальні зміни у функціонуванні системи охорони здоров’я, яка б забезпечила  
якісне медичне обслуговування населення України, оскільки бюджетні витрати не 
забезпечують ефективний розвиток медицини. 

Свідченням цього є витрати на загальнодержавну медицину, які планувалися в 
Державному бюджеті 2015 р., коли цей показник склав 47,6 млрд  грн, а також 47,4 млрд грн 
це медичні субвенції місцевим бюджетам, тобто рівень затрат на медицину в розрахунку на 
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одну особу складає близько 2000 грн. При цьому слід зазначити, що в бюджеті 2016 р. 
витрати на загальнодержавну медицину зменшились на 2 млрд грн. 

Не вирішує цих питань і діюча система комерційного страхування. На жаль, на 
сьогодні діючі страхові компанії поки що не можуть реально здійснювати медичне 
страхування  в аспекті додаткового резерву до діючої системи охорони здоров'я, оскільки 
питання контролю з боку суспільства за надходженням додаткових коштів та їх 
використанням для фінансування потреб держави в охороні здоров'я поки що 
проблематично. Перехід системи охорони здоров'я на повне утримання за рахунок страхових 
компаній може розглядатись у далекій перспективі. Про це свідчать показники медичного 
страхування у 2015 р. Страховими компаніями в 2015 році медичне страхування 
(безперервне страхування здоров’я) склало 1862,1 млн грн, що на 8,1% менше чим у 
2014 році , а по страхуванню медичних витрат на  суму 469,2 млрд грн., що на 9,1%  менше 
чим у 2014 році. Аналогічним чином рівень страхування, рівень чистих страхових виплат з 
медичного страхування зменшився на 9,3 в.п. до рівня 64,3%, що склало 1197,8 млн грн, 
рівень чистих страхових виплат із страхування здоров’я на випадок хвороби зменшився на 
4,9 в.п. до рівня 17,8% і склав 47,4 млн грн. Аналізуючи зазначені дані слід відмітити, що ні 
фінансування з бюджету, а також медичне страхування через страхові компанії, на даний час 
не забезпечують реальні потреби населення в медичному забезпеченні населення.    

В той же час, практика показує, що за умов, коли в складі витрат на охорону здоров’я 
70-75% складає зарплата лікарів та чиновників управлінців в системі охорони здоров’я, а 
решта – комунальні послуги та ін., то в Україні реально функціонує платна медицина, яка 
фінансується населенням України. Якщо припустити, що в витратах населення на лікування 
близько  50-60% складають витрати на купівлю ліків, а решту плата 40% на хабарі лікарям, 
то за умов забезпечення хоча б на 50% населення України страховою медициною, рівень 
надходжень до страхових організацій міг би скласти додатково приблизно 50 млрд грн 
щорічно. 

Такий стан справ з медичним забезпеченням та соціальним захистом населення стався 
тому, що економічні реформи в Україні проводяться не комплексно, без урахування реалій, 
які потрібно враховувати. 

Мова йде, в першу чергу, про оподаткування пенсій, а також зменшення відрахувань 
до Фонду соціального страхування та Пенсійного фонду. Оподаткування зароблених пенсій є 
деструктивним механізмом, що призвів до погіршення матеріального стану пенсіонерів. 
Зменшення відрахувань у Фонди соціального страхування не дало того ефекту, на який 
сподівались та він і не міг бути ефективним. На мою думку, зменшення відрахувань до 
Фондів соціального страхування повинно було бути здійснено на компенсаційній основі, а 
саме зменшуючи відрахування у Фонди соціального захисту, на цю різницю доцільно було б 
ввести обов’язкове соціальне страхування життя та обов’язкове державне соціальне медичне 
страхування. В цьому закладена суттєва помилка, коли ми зменшуємо соціальні стандарти, а 
компенсуючи заходи не здійснили. А саме, на різницю в зміні тарифів відрахувань у фонди 
соціального страхування доцільно було б ввести обов’язкове соціальне медичне страхування 
населення, зберігши той же самий механізм відрахування коштів у Фонди соціального 
страхування для обов’язкового соціального медичного страхування (наприклад 6%). 

Джерелом наповнення  державного фонду обов’язкового медичного соціального 
страхування (надалі Фонду) можуть бути відрахування підприємств, установ і організацій та 
фізичних осіб із заробітної плати в рахунок компенсації (витрат) відрахувань, що були 
зараховані до Фонду соціального страхування. Такий підхід стимулював би роботодавців для 
створення умов по додатковому соціальному захисту працівників. За моїми підрахунками, 
при правильній організації такого страхування надходження до цих фондів страхування 
могли б становити 25-35 млрд гривень щорічно.  

При цьому у системі охорони здоров'я має з'являтися новий суб'єкт – державний фонд 
обов’язкового соціального медичного страхування (надалі Фонд). 
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Підприємства та органи державного управління, які виступають страхувальниками, 
повинні укладати угоди з Фондом та страховими організаціями, які, у свою чергу, обирають 
медичні заклади та сплачують лікувально-профілактичну допомогу, що надається 
застрахованим, але врегулювання цих питань, на мій погляд  необхідно здійснити шляхом 
прийняття Закону  України «Про обов’язкове соціальне державне медичне страхування в 
Україні», який  передбачав би такі основні положення , а саме:  

 підприємства, установи та організації перераховують страхові внески на 
обов'язкове медичне страхування робітників по принципу відрахувань у Фонди соціального 
страхування; внески носять податковий характер; 

 страхові внески зі страхування непрацюючого населення проводяться 
державою за рахунок бюджетних коштів; 

 обсяги та умови надання безкоштовної медичної допомоги в межах 
обов'язкового медичного соціального страхування, визначаються базовою програмою, яка 
затверджується Урядом; 

 може здійснюватись добровільне страхування за рахунок коштів організацій та 
власних коштів громадян. 

Таким чином, буде створено класичну схему з усіма суб'єктами – страхувальник, 
страховик, застрахований та організація, яка надає послуги. 

Головне питання при проведенні обов'язкового державного соціального медичного 
страхування полягає в тому, хто, скільки, кому повинен платити та хто повинен керувати 
коштами (тобто відносини між суб'єктами медичного страхування). 

У якості суб'єктів у системі загальнообов'язкового державного соціального медичного 
страхування виступають застраховані особи, страхувальники, Державного фонд 
обов’язкового соціального медичного страхування  як страховик та надавач медичної 
допомоги. 

Застрахованою є фізична особа, на користь якої здійснюється загальнообов'язкове 
державне соціальне медичне страхування. Застраховані особи зобов'язані: 

 своєчасно та в повному обсязі сплачувати страхові внески до Фонду в 
установленому законодавством порядку; 

 повідомляти страховика про інші діючі договори медичного страхування щодо 
відповідного об'єкта страхування; 

 отримувати медичну допомогу в закладах охорони здоров'я або в медичних 
працівників, з якими Фонд уклав угоди; 

 дотримуватись правил поведінки та режиму лікування, визначених закладом 
охорони здоров'я та медичним персоналом, які їх лікують; 

 свідомо не створювати ризику для свого здоров'я. 
Страхувальниками в системі загальнообов'язкового державного соціального 

медичного страхування платники страхових внесків: є роботодавці (за своїх працівників), а 
також приватні структури де є: 

 наймані працівники; 
 особи, що забезпечують себе роботою самостійно, а також навчальні заклади 

вищої та професійно-технічної освіти, заклади післядипломної освіти та наукові установи (за 
осіб, які навчаються в цих закладах — денна форма навчання); 

 Пенсійний фонд України (за пенсіонерів); 
 органи місцевого самоврядування (матері, діти, безробітні та інші особи). 
Підприємства, установи та організації сплачують страхові внески шляхом 

безготівкових розрахунків, а страхувальники — фізичні особи — шляхом безготівкових або 
готівкових розрахунків через банківські установи на користь страхових фондів. 

Страхувальники зобов'язані:  
 зареєструватись у встановленому порядку в робочому органі виконавчої дирекції 

Фонду медичного страхування; 
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 своєчасно та в повному розмірі сплачувати страхові внески до Фонду медичного 
страхування; 

 щорічно подавати робочому органу виконавчої дирекції Фонду медичного 
страхування відомості про чисельність працівників, річну суму заробітної плати, кількість 
працюючих, відомості про сплату страхових внесків, у т. ч. застрахованими особами; 

 не пізніше, як за два місяці, інформувати про ліквідацію чи реорганізацію 
підприємства, установи, організації, зміну юридичної адреси; 

 своєчасно повідомляти робочі органи виконавчої дирекції Фонду медичного 
страхування про припинення трудового договору (контракту) із застрахованою особою або 
про перехід застрахованої особи до іншої категорії громадян, які підлягають 
загальнообов'язковому державному соціальному медичному страхуванню. 

Страховиком загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування 
має бути Фонд (та територіальні відділення Фонду) – некомерційна самоврядна організація, 
що діє на підставі статуту, який затверджується його правлінням. 

Фонд не може здійснювати будь-яку іншу діяльність, окрім тієї, для якої він 
створений, і використовувати кошти на цілі, не пов'язані з цією діяльністю. Фонд акумулює 
фінансові кошти, здійснює оплату медичної допомоги, яку надає застрахованій стороні, та 
виконує інші обов'язки, пов'язані зі страховою діяльністю. 

Фонд зобов'язаний: 
 укладати договори з особами, що надають медичну допомогу, про надання 

медичної допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням; 
 укладати договори загальнообов'язкового державного соціального медичного 

страхування зі страхувальниками; 
 вести облік і здійснювати контроль за надходженням страхових внесків;  
 проводити розрахунки з особами, що надають медичну допомогу, за надану 

медичну допомогу застрахованим особам згідно з договорами про надання медичної 
допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням; 

 здійснювати контроль за якістю, достатністю та доцільністю медичних послуг, що 
надані застрахованій особі відповідно до умов договору; 

 захищати інтереси застрахованих осіб; 
 виконувати інші обов'язки, пов'язані зі страховою діяльністю. 
Юридичними особами, що надають медичну допомогу, є заклади охорони здоров'я 

незалежно від форм власності, акредитовані та ліцензовані в установленому законодавством 
України порядку, окремі медичні, фармацевтичні працівники або група таких працівників, 
які надають медичну допомогу в межах закладів охорони здоров'я або поза ними на засадах 
підприємницької діяльності за процедури медичного забезпечення. Відтак, страхові фонди, а 
також страхові компанії зможуть реалізувати вищезазначені проблеми шляхом 
безпосередньої зацікавленості й ефективного контролю. При цьому слід зауважити, що з 
урахуванням світового досвіду більш привабливішою є система медичного страхування 
через страхові організації, оскільки вони зможуть забезпечити надання медичних послуг 
населенню через системи добровільного медичного страхування. Саме через поєднання цих 
підходів можна досягнути успіху. При цьому на законодавчому рівні повинні бути 
виставлені особливі умови щодо діяльності таких страхових організацій, а також відповідні 
умови щодо здійснення добровільного медичного страхування з урахуванням діючих 
механізмів добровільного медичного страхування. Функціонування обов’язкового медичного 
соціального страхування не звільняє бюджет від фінансування медицини, а навпаки в цій 
системі мають бути розроблені програми медичного забезпечення, які фінансуються  з 
бюджету, а саме хворих на туберкульоз , СНІД, цукровий діабет, онкохворі та ін.. 

Створення Фонду є мірою вимушеною в даний час, оскільки медичне забезпечення в 
Україні на грані розвалу і потрібне термінове  вирішення цього питання, але це ні в якому 
разі не відкидає функціонування страхової медицини через страхові організації, а навпаки.  
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Висновок: Відтак, страхові фонди, а також страхові компанії зможуть реалізувати 
вищезазначені проблеми шляхом безпосередньої зацікавленості й ефективного контролю. 
При цьому привабливішою, на мою думку, у майбутньому є система медичного страхування 
через страхові організації, оскільки вони зможуть забезпечити надання медичних послуг 
населенню через системи добровільного медичного страхування. Саме через поєднання цих 
підходів можна досягнути успіху. При цьому на законодавчому рівні повинні бути 
виставлені особливі умови щодо діяльності таких страхових організацій, а також відповідні 
умови щодо здійснення добровільного медичного страхування з урахуванням діючих 
механізмів добровільного медичного страхування. 
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У статті розглянуто основні напрямки організації обліку з постачальниками і підрядниками, проблемні 
питання щодо їх сутності, а також запропоновано нові підходи щодо вдосконалення обліку. 

Ключові слова: облік,організація, розрахунки, постачальники, підрядники, заборгованість, контроль, 
платоспроможність. 

  

В сучасних умовах господарювання зростає самостійність та відповідальність 
підприємств за розробку та прийняття управлінських рішень щодо забезпечення 
ефективності розрахунків з постачальниками та підрядниками. Зростання або зниження сум 
дебіторської та кредиторської заборгованості призводить до зміни фінансового стану 
підприємства. 

Розрахунки з постачальниками та підрядниками – це взаємні розрахунки між 
підприємствами за придбані та поставлені товарно-матеріальні цінності, виконані роботи та 
надані послуги. В  сучасних умовах господарювання вони складають значну частину 
звичайної діяльності більшості підприємств України, й саме від організованості та 
безперебійності даних розрахунків вирішальною мірою залежить загальний стан всіх 
розрахунків на підприємстві та фінансовий стан і платоспроможність цього підприємства [2, 
с. 345]. Розрахунки з постачальниками та підрядниками за продукцію, товари, роботи, 
послуги відносять до поточних або короткострокових зобов’язань підприємства. Поточні 
зобов'язання – це зобов'язання, які  будуть сплачені протягом одного операційного циклу 
підприємства або повинні бути погашені протягом року, тобто  дванадцяти  місяців, 
починаючи з дати балансу. 

На сьогодні існує ряд підприємств, діяльність яких зумовлена борговими 
зобов’язанням за розрахунками з постачальниками та підрядниками, тобто не маючи власних 
коштів, вітчизняні підприємства отримують в кредит матеріальні цінності та за рахунок 
цього отримують високі прибутки не ризикуючи при цьому власним капіталом. Поточні 
зобов’язання підприємства за розрахунками з постачальниками та підрядниками займають 
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досить важливе місце в системі управління діяльністю підприємства. Це обгрунтовується 
тим, що при розробці управлінських рішень щодо поточних чи стратегічних планів 
підприємства, керівник, в першу чергу, робить аналіз, або іншими словами, перевірку 
фінансової звітності, при якій особлива увага приділяється саме зобов’язанням підприємства, 
що дає змогу визначити його фінансову стійкість, автономність та в загальному 
прибутковість. 

Прибутковість підприємства залежить від швидкості обороту його власного капіталу, 
що визначається за допомогою цілого комплексу економіко-організаційних заходів. Його 
основною частиною є розрахунки між суб’єктами господарської діяльності. Для дотримання 
загальних правил розрахунків слід запобігати їх простроченню, сприяти зменшенню 
кредиторської і дебіторської заборгованостей. Чим швидше здійснюється процес погашення 
заборгованості за розрахунками з постачальниками та підрядниками на підприємстві, тим 
ефективнішою вважається його діяльність. Так для прикладу значне перевищення 
дебіторської заборгованості над кредиторською може призвести до так званого технічного 
банкрутства підприємства. Найчастіше аналітики це пов’язують  зі значним виведенням 
засобів підприємства з обороту і неможливістю гасити вчасно заборгованість перед 
кредиторами. 

Порядок та форми розрахунків з постачальниками та підрядниками на українських 
підприємствах регулюються господарськими договорами, внаслідок виконання яких 
виникають поточні (короткострокові) зобов’язання, тобто кредиторська заборгованість. 
Господарські договори є найбільш поширеною і важливою підставою для виникнення 
зобов’язання та основним документом для реалізації товарно-грошових відносин 
підприємств між собою в сучасних умовах господарювання. 

Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками є однією з найважливіших 
ділянок бухгалтерської роботи, оскільки на цьому етапі формується основна частина доходів 
та грошових надходжень підприємств. Розрахунки – це операції, з одного боку спрямовані на 
забезпечення підприємства сировиною, матеріалами, основними засобами, тарою та іншими 
матеріальними цінностями, а з іншого – це реалізація готової продукції [2, c.348]. 

Для удосконалення  організації бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками 
та підрядниками необхідно обов’язково звернути увагу на інструменти управлінського 
обліку які також можна застосувати і до організації обліку на підприємстві. А саме ми 
виділили такі пропозиції: 

- Стежити за співвідношеннями дебіторської та кредиторської заборгованості, оскільки 
перевищення дебіторської заборгованості над кредиторською несе загрозу фінансовій 
стійкості підприємства та збільшує необхідність залучення додаткових коштів, а 
перевищення кредиторської заборгованості над дебіторською може призвести до 
неплатоспроможності підприємства. 

-  Проводити аналіз складу і структури дебіторської і кредиторської заборгованості за 
кожним постачальником та покупцем, а також щодо термінів можливого погашення 
заборгованості, що дозволить своєчасно виявляти прострочену заборгованість і вживати 
заходів щодо її сплати. Дані про терміни погашення заборгованостей мають контролюватися 
регулярно та оперативно надаватися керівництву підприємства. Для цього на нашу думку 
рекомендується створити на підприємстві окремий документ: «Реєстр документів до сплати 
кредиторської заборгованості» (табл.1), де будуть вказуватися терміни сплати та кінцеве 
сальдо за кожним рахунком. 

Основною перевагою цього документа є те, що він показує реєстр рахунків за кожним 
постачальником і підрядником, містить інформацію про строки оплати. Найголовнішою 
перевагою даного документа є те, що в ньому наводяться залишки за кожним рахунком на 
кінець дня, а також присутня накопичувальна інформація на кінець місяця. 

- Створити для поглиблення інформативності управлінського обліку стану 
розрахунків із постачальниками та підрядниками аналітичну таблицю, де буде 
висвітлюватись заборгованість кожного постачальника за договорами та за термінами 



 230

погашення його заборгованості  та відзначатись заходи які вжиті по відношенню до 
простроченої кредиторської заборгованості. Зразок рекомендованої аналітичної таблиці 
наведено в  табл.2. 

Таблиця 1 
Рекомендований реєстр документів до сплати кредиторської заборгованості 
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Таблиця 2 
Рекомендована аналітична таблиця контролю та управління кредиторською 
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Ця таблиця дозволяє нам прослідковувати за кожною проведеною з постачальниками 
та підрядниками операцією, дотримання зазначених у договорах термінів постачання 
товарно-матеріальних цінностей або виконання робіт чи надання послуг та відслідковувати 
своєчасність розрахунків з ними. 

На нашу думку використання таких рекомендацій на підприємствах України  може 
бути досить вагомим внеском в організацію бухгалтерського  обліку розрахунків з 
постачальниками та підрядниками, а також з кожним постачальником окремо на кінець 
кожного дня та на кінець звітного періоду. 

Отже, виділені нами пропозиції будуть сприяти на сучасних підприємствах: 
- вдосконаленню організації обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками; 
- зниженню сум простроченої кредиторської заборгованості; 
- зміцненню фінансового стану підприємства. 
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Собственный капитал организации – объединение финансовых ресурсов, 
сформированных как за счет вложений учредителей, так и в результате хозяйственной 
деятельности, является основой деятельности любого хозяйствующего субъекта и выступает 
как важнейшая экономическая категория, необходимая для принятия управленческих 
решений. 

Данные финансовой отчетности как в России, так и в Китае отражаются в 
статистических таблицах, экономических и финансовых справочниках, они выступают 
источником экономической информации о нюансах их хозяйственно-экономической 
деятельности, финансовом состоянии и перспективах развития.  

Принимая во внимание тот факт, что в обеих странах в настоящий момент 
осуществляется трансформация национальных систем, целесообразно будет рассмотреть 
зарубежный опыт взаимодействия с таким понятием, как «капитал» именно на основе 
сравнительного анализа учетных систем указанных государств. Однако, проводя анализ 
стоит учитывать ряд исторических факторов, например, таких как более раннее начало 
процесса перехода к МСФО по сравнению с РФ, так как в КНР данный вопрос начал 
обсуждаться уже в 1980-х гг., а активная работа по созданию необходимого базиса в 
законодательстве – в начале 1990 х. гг. В то же время в России аналогичные изменения 
начались только в 1990-х гг., а составление отчетности по МСФО публичными компаниями 
стало обязательным уже в 2012 г.  

Так же, следует обратить внимание, что разделы баланса, сформированном в 
соответствии с практикой составления бухгалтерской отчетности в КНР, располагаются по 
принципу убывания ликвидности, что свидетельствует о первостепенности учета 
высоколиквидных активов/пассивов для системы бухгалтерской отчетности, принятой в 
Китае. 

Учет собственного/акционерного капитала - направление бухгалтерского учета, 
отображающее информацию об источниках собственных средств в различных группировках.  

Сами по себе статьи раздела "Собственный/акционерный капитал" содержат в себе 
информацию о состоянии источников финансирования деятельности, принадлежащих 
организации и, если анализировать их изменения за период, предоставляют данные для 
принятия управленческих решений о полученной прибыли (понесенных убытках), 
начисленных резервах и прочее. Статьи данного раздела в компаниях КНР аналогичны 
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третьему разделу баланса российских компаний. 
Более подробное рассмотрение указанных выше статей баланса стоит начать с 

уставного капитала. Как в работах российских ученых, так и в текстах законодательных 
актов встречаются различные определения этого понятия. Так, в гражданском 
законодательстве установлено, что уставный капитал определяет минимальный размер 
имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Уставный капитал 
выступает также в качестве характеристики совокупной номинальной стоимости акций 
фирмы, приобретенных акционерами, т.е. суммы денежных средств, предоставляемой 
собственниками для обеспечения уставной деятельности предприятия при его создании.21 
Однако, если мы будем рассматривать вопрос с точки зрения именно учета, то уставный 
капитал – это ничто иное, как это стоимостная оценка долей участников компании. 

В китайской системе бухгалтерской отчетности уставный капитал определяется как 
утвержденный законодательно или уставом капитал, который инвесторы (собственники) 
внесли в полном объеме.22 

Основные определения уставного капитала, используемые в РФ, аналогичны 
определению этого понятия, распространенному в Шэньчжэньской особой экономической 
зоне. Согласно ему уставный капитал - это зарегистрированный оплаченный капитал, 
имеющий стоимостную оценку, который инвесторы внесли согласно уставу, договору или 
соглашению как условие функционирования инвестируемого предприятия. 

Следует обратить внимание, что при составлении баланса в российской системе 
бухгалтерского учета отражается уставный капитал, определенный в учредительных 
документах, который не является оплаченным или, в соответствии с ГК РФ, к моменту 
регистрации организации может быть оплачен наполовину.23 

Переходя к вопросу об оплаченном капитале, стоит обратить внимание, что по данной 
статье в бухгалтерском балансе, составленном по принятым в КНР правилам, учитываются 
средства, полученные от собственников (в том числе и иностранных инвесторов) для 
осуществления основной деятельности.24 Вместе с тем, мнения китайских экономистов 
касательно определения понятия "оплаченный капитал" также разнятся и зависят не столько 
от организационно-правовой формы предприятия, сколько от источников его формирования.  

В практике российского бухгалтерского учета оплаченный капитал определяется как 
акционерный капитал, образующийся в результате оплаты акционерами купленных ими 
акций.25 Российскими учеными указываются источники формирования капитала как 
такового, однако отдельные категории этого понятия не выделяются. Таким образом, можно 
выделить следующие варианты источников: 

- за счет ассигнований из бюджета или вкладов государственных предприятий; 
- на основании единоличной или групповой собственности - за счет личных вкладов 

граждан, являющихся собственниками предприятия; 
- путем размещения акций (в этом случае он равен номинальной стоимости этих акций, 

независимо от уплаченной за них суммы).26 
Проводя анализ имеющихся данных, можно заключить, что такая категория, как 

«оплаченный капитал» в российской системе бухгалтерского учета проработана 
                                                 

21 Яковлев А.А. О значении структуры капитала в инновационном развитии компании // Проблемы 
современной экономики. 2012. N 4, с. 123-126 

22 . MBA  (Уставный капитал. Энциклопедия MBA - Китай). URL: 
http://www.mbalib.com/. 

23  (  ) 

 ,  (Некоторые положения регистрации коммерческой 
деятельности в Шэньчжэньской особой экономической зоне: утверждены Указом N 108 Постоянного 
комитета народных представителей г. Шэньчжэнь 5-го созыва от 30.10.2012 и применяются с 01.03.2013). 

24 Accounting System of the People's Republic of China for Enterprises with Foreign Investment. The 
Ministry of Finance. P. R. China. June 24, 1992. 

25 Андросов А.М., Викулова Е.В. Бухгалтерский учет. М.: Андросов, г. 2000, - с. 529 
26 Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Минск: Новое знание, 2000. 

consultantplus://offline/ref=175DE71288D033FE156832098518EC1E1C85368ABD17EC5D4E87F4653B7CZ3L�
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недостаточно. 
Рассматривая категорию «Добавочный капитал» стоит исходить из того, что данный 

вид капитала является, по своей сути, дополнением к уставному капиталу. 
В российском гражданском законодательстве отсутствует четкое определение данной 

категории. В соответствии законодательством РФ, в составе добавочного капитала 
учитываются суммы дооценки внеоборотных активов, эмиссионный доход акционерных 
обществ и др. 

Рассматривая различные мнения российских ученых2728, можно определить добавочный 
капитал как это часть собственного капитала организации, которая не связана ни с взносами 
учредителей (участников), ни с накопленной прибылью. 

Понятие "капитальные резервы" в китайской системе также не определено в 
нормативных источниках, однако может определено как накопленный избыток капитала, 
имеющий некоммерческий характер. 

В китайской системе учета рассматриваются такие источники формирования 
добавочного капитала, как принятие в дар денежных и нёеденежных активов, курсовые 
разницы, дооценка капитала, финансовые вложения и прочие. 

Отношение к понятию сущности добавочного капитала в обеих системах учета носит 
схожий характер, вывод о ней делается на основании источников формирования, так как 
законодательно понятие "добавочный капитал" не закреплено.  

Никто не застрахован от возможных потерь при принятии того или иного 
управленческого решения, именно для того, чтобы обезопасить процесс хозяйственной 
деятельности и развития организации направляют часть финансовых результатов на создание 
резервов. 

В РСБУ резервный капитал определен как фонд, созданный для покрытия возможных 
убытков, погашения облигаций и выкупа собственных акций в соответствии с нормами 
законодательства РФ. 

В китайской системе резервный капитал именуется как добавочный резерв - фонд, 
сформированный, согласно уставу и в соответствии с законодательством, за счет накопления 
дополнительной чистой прибыли организации.29 

Обе системы учета имеют схожую организационную структуру и составляющие, 
однако в китайской системе помимо прочего закреплены обязательные отчисления на 
благотворительные нужды, не предусмотренные в российской. Данный факт во многом 
обусловлен как в той или иной степени социалистической системой страны, так и большим 
количеством социальных проблем в государстве, решаемых таким образом. 

Нераспределенная прибыль представляет собой накопленный за период 
функционирования организации остаток чистой прибыли, готовый к дальнейшему 
использованию и распределению. В соответствии с российской системой учета на сч. 84 
"Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" показывается прибыль, которая не была 
распределена собственниками при формировании фондов, резервов и дивидендов, т.е. 
осталась реинвестированной в активы фирмы.30 

В соответствии с китайской системой учета нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) определяется как чистая прибыль организации, полученная в установленных 
государством формах и распределяемая на нужды компании и среди инвесторов.31 Из 

                                                 
27 Бабаев Ю.А., Комиссарова И.П., Бородин В.А. Бухгалтерский учет. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 
28 Вагапова А. Формирование и использование добавочного капитала // Финансовая газета. 

Региональный выпуск. 2006. N 11. 
29   

(Закон о компаниях в КНР принят 27.10.2005 на 18-й сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания 
народных представителей 10-го созыва). 

30 Ковалев. В.В. Корпоративные финансы и учет: понятия, алгоритмы, показатели. М.: Проспект, 
КноРус, 2010. 

31 Accounting System of the People's Republic of China for Enterprises with Foreign Investment. The 
Ministry of Finance, P. R. China. June 24, 1992. 
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вышесказанного следует вывод о том, что в целом учет нераспределенной прибыли в обеих 
системах основывается на одних и тех же принципах. 

Подводя итог, можно сказать, что концепция учета собственного капитала в российской 
системе учета, в целом, аналогична китайской в используемых счетах и корреспонденции с 
ними.  

Среди различий же выделяется как более обширная практика учета добавочного 
капитала, в следствие большего количества источников, его формирующих, так и тот факт, 
что в законодательстве КНР предусмотрены обязательные отчисления резервного капитала 
на благотворительные нужды, полностью отсутствующие в русской системе. 
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В статье описана сущность философии кайдзен, раскрыты инструменты ее реализации. 
Представлена авторская структура системы управленческого учета с акцентом на философию кайдзен, и 
обоснованно ее внедрение в практическую деятельность организаций.  

Ключевые слова: управленческий учет, кайдзен философия, всеобщее управление качеством. 
 

Современные экономические условия диктуют новые требования к предприятиям в 
области организации информационных учетно-аналитических систем их обслуживающих. 
Самой известной и распространенной для отечественной экономики, является система 
бухгалтерского управленческого учета, которая в последнее время подверглась сильной 
трансформации под влиянием динамичных изменений в экономике.   

В связи с тем, что каждая сфера хозяйственной деятельности является сложной 
структурой, то и система управленческого учета должна быть многосторонне направленной, 
информационной емкой и учитывающей специфические особенности производственного 
процесса каждого предприятия. Методология данного вида учета в своей основе является 
заимствованной из западных моделей. При этом наблюдается недостаточная адаптация 
методик, инструментов и принципов. Чтобы быть конкурентоспособным, недостаточно 

consultantplus://offline/ref=175DE71288D033FE15682E0A9B18EC1E1B873782BA1AB15746DEF86773ZCL�
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копировать чужие учетно-аналитические системы, необходимо создавать свой уникальный 
путь развития. 

При построении системы управленческого учета возникает ряд проблем, основной из 
которых является отсутствие достаточной информации для принятия решений: поступающие 
из входящих в организацию подразделений отчеты содержат информацию о деятельности 
отдельно взятых структур, но не о состоянии дел в целом. Так же можно отметить низкую 
оперативность сбора информации из структурных подразделений входящих в организацию и 
ее слабую унифицированность. В итоге, специалистам организации сложно собрать и 
структурировать этот разрозненный информационный поток, поэтому они не могут 
выстроить единую картину финансово-экономического положения в целом. 

Для решения поставленных задач необходимо построить систему управленческого 
учета, отвечающую потребностям и специфическим отраслевым задачам предприятий. 
Однако только одного удачного внедрения системы управленческого учета на предприятии 
мало. Каждое предприятие, при осуществлении своей деятельности, под влияние множества 
внутренних и внешних факторов, меняется буквально каждый день. И здесь также возникает 
очень важная проблема. Методология учетно-аналитических систем должна тоже постоянно 
совершенствоваться и корректироваться с учетом новых хозяйственных ситуаций. При этом, 
чтобы управленческий учет был действительно эффективной системой, эти изменения 
инструментария и методологии, должны носить опережающий характер. Как этого можно 
достичь? Решить эту проблему можно каждодневным совершенствованием этих процессов. 
Больших успехов в таких концепциях непрерывно совершенствования достигли японские 
экономисты, которые не только изобрели так называемую «Кайдзен философию», но и 
доказали на практике ее эффективность. В связи с чем, мы также рассмотрим возможный 
синтез кайдзен процесса и управленческого учета.    

Для того чтобы разобраться в сущности кайдзен системы, рассмотрим некоторые 
особенности японского менеджмента в котором данная система возникла и продолжает 
интенсивно развиваться.  

Сущность кайдзен  заключается в непрерывном процессе совершенствования, в 
котором участвуют все – и менеджеры, и рабочие. Философия кайдзен предполагает, что 
наш образ жизни, будь то работа, общественная или семейная жизнь, заслуживает 
постоянного улучшения [2, 4]. 

Сущность большинства «уникальных для Японии» методов менеджмента, будь то 
повышение производительности, мероприятия по TQC (всеобщему контролю качества), 
кружки КК (контроля качества) или трудовые отношения, можно свести к одному слову: 
кайдзен. Заменив такие слова, как производительность, SQC (статистический контроль 
качества), НД (нуль дефектов), канбан, термином «кайдзен», мы сможем получить куда 
более четкое представление о том, что происходит в японской промышленности. Кайдзен – 
это «зонтик», под которым укрылась большая часть этих «уникальных для Японии» практик, 
снискавших в последнее время мировую известность (рис. 1). 

Кайдзен порождает мышление, ориентированное на процесс, поскольку, чтобы 
получить более высокие результаты, надо сначала улучшить процесс. Более того, кайдзен 
рассчитан на человека и на усилия, предпринимаемые людьми. Это резко контрастирует с 
мышлением большинства западных менеджеров, ориентированным на результат [1, 5]. 

Именно мышление, ориентированное на процесс, позволило японской 
промышленности получить конкурентное преимущество на мировых рынках и что именно 
японское мышление, ориентированное на процесс, воплощается в концепции кайдзен. Образ 
мышления, ориентированный на процесс, позволяет ликвидировать разрыв между процессом 
и результатом, между целями и средствами и между задачами и показателями и помогает 
сотрудникам организации непредвзято воссоздавать целостную картину. Исходя из выше 
изложенного, нами была разработана структура системы управленческого учета, которая 
функционирует в среде кайдзен-преобразований (рис. 2).  
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Рис. 1. «Зонтик» кайдзен в японских компаниях [3] 
 

Это означает, что каждая подсистема управленческого учета в организационном и 
практическом плане ориентирована в первую очередь не на результат, а на процесс. Все 
процессы, проходящие в системе управленческого учета, будут подвержены непрерывным 
улучшениям. Таким образом, сама система управленческого учета будет постоянно 
меняться, оставаясь в инструментальном и методологическом плане, актуальной, не смотря 
на происходящие внутренние и внешние изменения в хозяйственной деятельности.  

 

 
 

Рис. 2. Структура системы управленческого учета с акцентом на философию кайдзен 
 

В предложенной структуре, так же можно видеть пока не характерные для 
отечественной практики структурные элементы, такие как: подсистема оценки 
экологических последствий, подсистема моделирования развития деятельности организации, 
подсистема оценки кайдзен-преобразований. Остановимся на них подробнее, и обоснуем их 
включение в систему управленческого учета. 

Долгосрочные экономические процессы, при осуществлении которых принимаются 
во внимание природные закономерности, в конце концов оказываются экономически 

 Ориентация на потребителя 
 TQM (всеобщее управление качеством) 
 Роботизация 
 Кружки качества 
 Система предложений 
 Автоматизация 
 Дисциплина на рабочем месте 
 TPM (всеобщий уход за оборудованием) 

 Канбан 
 Повышение качества 
 Точно вовремя 
 Нуль дефектов 
 Работа малых групп 
 Отношение сотрудничества между 
менеджерами и рабочими 

 Повышение производительности 
 Разработка новой продукции 

Кайдзен 

Система 
управленческого  

учета 

Учетная политика  

Технология бизнес-
процессов 

Нормативы 
деятельности 

Подсистема оценки 
экологических 
последствий 

Подсистема 
управленческих 

отчетов 

Подсистема 
показателей 
деятельности 

Подсистема учета 
затрат 

Подсистема 
моделирования 

развития 

Кайдзен философия  

Подсистема оценки 
кайдзен-

преобразований 



 237

эффективными, а осуществляемые без учет долгосрочных экологических последствий – 
убыточными. Поэтому в систему управленческого учета важно включить элемент 
«Подсистема оценки экологических последствий». В данном элементе кроме оценки 
экологических последствий целесообразно осуществлять и прогнозирование затрат с ними 
связанных. 

Элемент «Подсистема моделирования развития» очень важен в структуре 
управленческого учета, так как позволяет не только представлять модели развития 
организации и избегать кризисных и убыточных ситуаций, но и выделять в этих моделях 
экологические и социальные аспекты, прогнозируя их динамику. 

И на конец, элемент «Подсистема оценки кайдзен-преобразований» необходим для 
анализа и корректировки кайдзен процессов, происходящих в системе управленческого 
учета. Информация из данного элемента также может использоваться для стимулирования 
сотрудников аппарата управленческой бухгалтерии, предложения и разработки которых, 
явились наиболее конструктивными и эффективными для организации.  

Таким образом, при организации и дальнейшем обслуживании системы 
управленческого учета, необходимо следовать кайдзен философии. Только при постоянном 
процессе трансформации и преобразования методологического аппарата управленческого 
учета, можно достигнуть высокого уровня его гибкости, объективности и эффективности.  
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В последние годы в Российской Федерации реализуется ряд федеральных целевых 
программ, направленных на повышение эффективности отечественной экономики, 
предусматривающих существенное ее бюджетное финансирование. Осуществление 
инновационной деятельности становится сегодня приоритетным направлением развития 
социально-экономического потенциала региона.  

Рассматривая влияние налоговой политики на инновационное развитие регионов 
целесообразно начать исследование с изучения налогового механизма инновационного 
развития представленном на рисунке 1. 

Структурными составляющими налогового механизма является объект, предмет. В 
данном представлении объектом является инновационная деятельность региона, предметом – 
финансовая поддержка реализации инновационной деятельности региона. 

В качестве финансовой составляющей реализации инновационной программы можно 
выделить 3 вида источников: собственные источники, заемные источники и налоговые 
источники, которые в свою очередь представляют собой область государственного 
регулирования. 

Инновации, как правило, обладают двумя направлениями, с одной стороны это 
производственные особенности, которые могут быть обусловлены длительным 
производственным циклом, высокой затратоемкостью, потребностью в кадрах высокой 
квалификации. С другой стороны, потребительские особенности, которые обусловлены 
увеличением числа рабочих мест, неприспособленностью территории к сию минутному 
задействованию результатов, созданием сети сервисных организаций.  

В настоящее время на момент принятия решения предприятия не готовы начать 
внедрение и доведение до совершенства инновации в плане нехватки денежных средств. В 
этом ключе нельзя забывать про налоговую поддержку внедрения инноваций, посредством 
задействования налоговых льгот, налоговых каникул, налоговых кредитов, схематично 
представлено на рис. 2. 
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Рис.1. Структурное представление налогового механизма 

 

Налоговая поддержка представляет собой элементы налоговой поддержки инноваций, 
условия предоставления налоговой поддержки и особенности сферы внедрения, которые 
являются объектом инновационной деятельности. 

Производственными особенностями могут быть длительный производственный цикл, 
высокая затратоемкость, высокая квалификация кадров. Потребительскими особенностями 
могут быть увеличение числа рабочих мест, неприспособленность территории к сию 
минутному инновационному процессу внедрения, создание сети сервисных организаций для 
обеспечения стабильного функционирования инновационного оборудования.  
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Рис. 2. Взаимодействие региональных инноваций и элементов налоговой поддержки 

 

Выделенные экономические категории не столь прямолинейны, как можно это 
представить, и для того чтобы были действующие механизмы необходимо исследовать 
инструментарий рис. 3. 

Структурное представление инструментария налогового механизма инновационного 
развития региона:  

 налоговый механизм инновационного развития региона; 
 принципы региональной политики; 
 методы реализации региональной политики; 
 функции управления; 
 контролинг; 
 логизация; 
 временной аспект влияния налоговой политики.  
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Отличительную особенность элементов инструментария составляет их представление 
с позиции управления налоговой политикой для развития инновационной деятельности. 
Выделенная детализация структурного состава элементов позволяет предопределять их 
возможные сочетания соответственно с особенностями решаемой задачи. 

Рис. 3. Элементы инструментария налогового механизма инновационного развития 
региона 

В основу инструментария положен налоговый механизм инновационного развития 
региона в силу того, что именно он составляют объект в решаемой задаче и представляют ее 
базис. Вместе с этим, данный базис представляет варианты сочетаний элементов налоговых 
и неналоговых источников финансирования. Степень рациональности этих сочетаний 
определяется надстройкой, обеспечивающей оперативность решения задачи. 

Первым из элементов надстройки названы принципы. Они представляют собой 
исходное положение какой-либо теории. Выделение принципов предопределяет выбор 
наиболее эффективных методов финансирования при внедрении инноваций.  

Принципы финансирования инноваций позволяют выбрать наиболее эффективные 
методы финансирования для решения поставленной задачи. Следует заметить, что принципы 
финансирования и носят обязательный характер. Совокупность же методов финансирования 
может изменяться в зависимости от изменения условий реализации решаемой задачи.  

Связь между принципами и методами односторонняя. Принцип позволяет 
формировать систему методов, и каждый метод отдельно. Но каждый отдельный метод не 
имеет такого же воздействия на принцип финансирования. Только вся совокупность методов 
при соответствующих условиях может оказывать обратное влияние на состав принципов, на 
формы их использования.  

Методы данного исследования – многогранны и укладываются в классическую 
группировку методов финансирования, к которым относятся – государственная налоговая 
поддержка, самофинансирование. 

Поскольку решаемая задача касается специфического вида финансирования, то, 
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признавая суть финансирования в осуществлении воздействия налоговой политики на 
стимулирование и развитие инновационной деятельности, следует заметить, что процесс 
воздействия происходит посредством выполнения специфических видов деятельности, 
которые принято называть функциями. 

В рамках решаемой задачи, основные функции управления финансированием 
внедрения социально-экономических новаций проецируются следующим образом: 

 анализ внедрения инновационных проектов; 
 прогнозирование успешности инновационных проектов; 
 планирование финансирования внедрения инновационных проектов; 
 финансирование внедрения инновационных проектов; 
 контроль и учет использования целевых средств. 
Названные функции представляются магистральными, и их реализация всегда 

сопровождается совокупностью локальных, способствующих их осуществлению. 
Следующий элемент рассматриваемого инструментария – контроллинг, 

представляющий информационно-аналитическую систему, обеспечивающая возможность 
оперативного отслеживания целевого использования средств и протекания процессов 
инновационной деятельности. 

Важный элемент рассматриваемого инструментария составляет логизация. Введение 
этого элемента обусловлено необходимостью выделения взаимосвязи всех ранее названных 
элементов исследуемого инструментария. Причем, эта взаимосвязь проявляется как при 
статическом подходе к решению задачи, так и при динамичном. Выделение в составе 
инструментария логизации подчеркивает единство функциональной взаимосвязи реального 
сектора экономики с государственным финансированием внедрения инновационных 
проектов.  

Действие всех названных элементов инструментария осуществляется во временном 
аспекте, в котором выделяются три составляющие – оперативный, тактический и 
стратегический уровни. 

В данном представлении взаимодействие инноваций и региональной поддержки не 
были рассмотрены, и эти схемы дают возможность увидеть взаимосвязи категорий 
элементов этого взаимодействия.  

Исследование проводится посредством оценки рациональности каждого элемента для 
решения конкретной задачи внедрения объекта инновационной деятельности, но с названной 
позиции. 
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1. Introduction 
Modern retailers have a variety of tools enabling them to carry out analyses in the specific 

trends of the retail assortment. It is extremely important to duly assess the situation in the retail 
premises. Managers are faced with making complicated decisions related to strategy development, 
selection and formation of retail assortment, pricing, movement and presentation of the goods in the 
store. Retail assortment structuring is especially important among this set of decisions.  

This paper aims to differentiate and specify the types of decisions the implementation of 
which as specific activities aids the studying and structuring of retail assortment, as well as its 
rational organization and development. 

Effective retail assortment management is one of the prerequisites for successful business 
under the current market conditions. This type of management should be carried out using modern 
economic tools as sources of competitive advantages. 

One of the key tasks of a retailer is to respond effectively to the requirements of the 
consumers. Here, the activities of research, formation, structuring, optimization, organization and 
development of the assortment are particularly important. These activities are subject to the strategy 
of the company and are based on the demand and needs. On its part, responding effectively to 
consumers implies the use of new approaches toward the overall assortment management. Such an 
approach, for example, is assortment structuring by commodity categories, as well as the related 
decisions to create, manage and evaluate the effectiveness of their assortment matrix, also called 
commodity portfolio.  

The main goal of this paper is to examine and interpret some basic theoretical and 
methodological formulations about retail assortment structuring and the need to implement it in 
order to fully satisfy consumer demand and to reach the desired retail assortment development.  

The goal of the study outlined in this way sets forth the following body of the paper.  
The buying process is not limited to composing the assortment and controlling the stocks. 

All business processes in stock management are carried out: from developing the store concept to 
planning sales promotion events in the store. 

Moreover, every step – from assortment selection to the sale of goods – is controlled within 
the particular commodity category. Thus, assortment management by commodity categories is 
carried out, based on a wide range of strategic and tactical tasks.  

2. Theoretical framework of a company’s assortment management and structuring. 
In broad terms, retail assortment management aims to best satisfy the consumers’ demands, 

respectively, to increase the share of sales made by the company. The part of the assortment that 
satisfies the formation of the demand by certain factors, such as volume, structure and price, for 
example, passes into the sphere of consumption and is characterized, on the one hand, by the 
absolute amount of expenditure of the population to purchase goods, and on the other hand – by the 
cash receipts from the sales of goods, i.e. the sales volume. 

The sales volume appears to be one of the most significant indicators of the company’s 
performance, as the revenues from sales and the profit depend on it ultimately. At the same time, 
the sales volume characterizes the realized demand and is, therefore, a result and a main criterion of 
the assortment management effectiveness.   

According to the goal set in this paper, the clarification of the nature and importance of 
assortment management by commodity categories require that adequate theoretical arguments and, 
if possible, empirical results should be presented, which are essential for the issues discussed.  
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Essentially, assortment management implies a complex study of: the market, organizing 
sales, servicing, advertising, and coordinating the design, scientific and technical activities. (fig. 1) 

 
Fig. 1. Elements of assortment management 

 

Such a study helps the formation by the company of a particular assortment concept to 
which it can direct its activities. In the specialized literature the existing methodological views and 
models of assortment management by commodity categories developed and evolved after 1960. 
During this period, the theoretical and practical foundations were placed in the studies related to the 
optimization of shelf space allocation in the stores. In 1961 a group of researchers led by W. 
Tucker, developed and proposed a model for the allocation of goods based on the dependence on 
the elasticity of supply and demand, on the one hand and, on the other hand – on the quantity of 
goods placed on shelves in the store [5].  

The renowned authors M. Brown and J. Lee argue that the effective use of available shelf 
space and the efficient selection of retail assortments lead to an increase in retail productivity [5]. 
This is a successful determinateness of conditions, factors and relations between them within the 
retail system. Substantiating the need for such an approach can leads to the following: on the one 
hand, the level of labour productivity of retail workers is determined by factors, including the sales 
volume and structure, as well as the breadth of the assortment and on the other hand, the increase in 
productivity and, hence retail effectiveness, must be one of the leading goals of management. 

In 1973 R. Curhan determined the allocation of shelf space and offered valuable maxims of 
a conceptual model and experimental studies of the relationship between space, allocation for a 
certain product and unit sales [7]. A similar approach was adopted by the theoreticians E. Anderson 
and N. Amato and was implemented through their mathematical model for simultaneously 
determining the optimal brand collection and display area allocation [3]. 

The arguments of N. Borin, P. Farris and J. Fieeland stand out among the many scientific 
formulations. These authors carried out fundamentally important studies. They developed one of the 
first assortment management models by commodity categories, which integrates the shelf space 
allocation and the solutions for the stocks [4]. This model determines on the one hand, the retail 
assortment as a set of commodity categories, and on the other – the shelf space allocation. The cited 
theoreticians seek and justify the economic effects of consolidating and coordinating the managerial 
decisions on assortment, shelf space and the level of stocks.  

In 2001, G. Cachon offered a model for the shelf space allocation that maximizes the profit 
of the retail premises at the expense only of duration, i.e. the shelf life of the stocks [6]. 

In the following years the research in assortment management by commodity categories was 
enriched and developed. In their theoretical and methodological formulations a group of researchers 
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led by V. Kondalintsev defined it as a process of assortment management in which every 
commodity category is regarded as a separate business unit [1]. The theoreticians stick to the 
understanding that this type of management is the centre of responsibilities for the effectiveness of 
the retailing process and requires competencies in marketing, logistics and finance.  

The complex and important nature of assortment management by commodity categories was 
analyzed and evaluated by the Russian scholar V. Snegireva. In her work in this trend the author 
claims that “... assortment management by commodity categories – this is an independent type of 
professionally carried out activities aimed at developing the assortment in accordance with the 
demand volume and structure at the fullest and most effective use of the financial, material, 
information and labour resources” [2]. 

This type of management implies assortment sub-division by commodity categories taking 
into account consumers’ requirements, the responsibilities for the cycle of category movement, as 
well as treating each commodity category as a mini-enterprise within the framework of the 
company with its own budget, pricing, purchasing policy, etc. 

A significant part of the retail assortment management is its structuring. The main task of 
structuring is to establish a certain order in the retail assortment, allowing an adequate subsequent 
control. Retail assortment structuring should be based, and stem from the general concept of a 
company development and its position in the market. Therefore, a need arises to create both a 
commodity classifier and an assortment matrix. 

3. Methodological aspects of retail assortment structuring  
Assortment structuring by commodity categories as a kind of management is becoming an 

independent field implying the presence of certain research approaches and methods. Such an 
approach is the use of the categories as basic units for managing goods. Basically, a category is 
defined as a set of goods that a consumer perceives as similar to each other, or goods for joint use. 
A category can combine goods belonging to different commodity groups, subgroups or types. For 
example, a separate commodity group may include cheese (from the group of dairy products), wine 
(from the group of alcoholic products) and chocolates (from the group of sweets). 

Practically, assortment management by commodity categories is limited to:  
- dividing the assortment by commodity categories not according to the traditionally defined 

commodity groups and types of goods, but respecting consumers' perceptions and requirements; 
- controlling the entire cycle of category movement – from purchase to sale;  
- considering each commodity category as a mini-enterprise within the company with its 

own budget, pricing, procurement policy, etc. 
- implementing a unified approach to the assortment of the store as to a total set of all 

categories – the way the store is perceived by consumers. 
In bringing the goods into categories the goal is to ensure the maximum possible beneficial 

effect for the management system. In contrast, traditional bringing of goods into groups on the 
grounds of their origin of production or consumer use does not always help increase the 
effectiveness of management. 

Identification, grouping and classification are the fundamental methods in forming the 
commodity categories. Identification is a method of identifying and establishing matches of one 
object with another. Identification in assortment management by commodity categories is aimed at 
establishing relations and interdependencies between the various elements of the retail assortment.  

Grouping is a method of uniting the objects by common characteristics. This method is used 
in dividing the different commodity groups. The grouping precedes the division of the whole into 
separate parts which have common characteristics, as well as their consequent grouping. 

Classification is defined as dividing the set of objects into subsets according to similarities 
or differences in compliance with the conventional methods. Classification is widely used in the 
practical activities of companies as the large number of objects – the goods, their properties and 
characteristics – require dividing the set into subsets by certain characteristics. Here, the so-called 
commodity classifier is used for the proper assortment creation and structuring. Basically, this 
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classifier is a resource allowing the necessary analysis of the assortment and taking decisions for its 
update and development. 

The commodity classifier implies division of all goods at the following levels: classes, 
commodity groups and commodity categories. Besides, the goods at each level are united either in a 
class, or a category or a position according to common characteristics or properties. Therefore, the 
three main levels of division according to the commodity classifier are: 

- First level – commodity class: the larger the store format, the higher division levels are 
used. In a number of cases, the first (higher) level of the classifier could be the commodity class, 
such as “food” and “non-food”, or “clothing” and “footwear”, which in the minds of consumers are 
united according to a common functional purpose. On the other hand, in small format stores or 
stores selling similar goods (e.g. clothing store, at that for certain users, e.g. for teens), the division 
of classes is not necessary. 

- Second level – commodity group: this is a set of goods grouped according to specific 
characteristics – types of goods, methods of production, etc. For example, “dairies”, “bakeries”, 
“women’s wear”, “men’s shoes ", “furniture”, “lighting equipment”, “home accessories”. As a rule 
in the store at that level there is often a higher level below which is the commodity category. 

- Third level - commodity category: it is a set of goods which customers perceive as similar 
to each other, or goods grouped for joint use. 

For the creation of the commodity classifier it is important that all levels are subject to 
further division: the commodity class is divided into commodity groups, and the commodity groups 
– into commodity categories. It is unacceptable to leave any level, without detailization. For 
example, it is incorrect if the group “women's wear” is detailed to a level “commodity category” 
and the group “kids’ wear” is divided only into commodity positions, bypassing the level of 
“commodity categories”. 

Ultimately each commodity category is established as a kind of business centre with its own 
goals and objectives that correlate with the goals and objectives of the company as a whole, 
identifying the customers with their required assortment.   

The key idea of assortment management by commodity categories is explained in this way – 
dividing each commodity category into a particular assortment group (e.g. “elite wines” in the 
commodity group ”alcoholic beverages”), which allows the taking into account of a maximum 
number of factors affecting the selling of goods and enables better performance. Besides, the 
commodity categories should have adequate resources and an organizational structure – 
differentiation of managers called category managers responsible for the operation of a particular 
category, as a mini-enterprise, as well as for specialists in different subcategories depending on the 
complexity of the structure of the category. Examining the functions and tasks assigned to the 
category managers leads to the conclusion that a category manager is responsible for all activities 
related to the management of a particular commodity category. A category manager combines the 
functions of a buyer and a retailer, as well as of a logistics specialist. Such a specialist is responsible 
for the entire set of activities in the transformation and movement of goods from certain clearly 
formed assortment groups. Category managers establish business relationships with suppliers, look 
for ways to optimize the costs of procurement and logistics, organize and adjust the auxiliary 
activities in this area. This implies evaluating them according to the same characteristics applicable 
to the commodity category itself: sales volume, profits, market share, etc. 

In terms of methodology, the next step for the successful management of commodity 
categories is the decision to create, manage and evaluate the effectiveness of the assortment matrix, 
which is also called commodity portfolio.  

The creation of such a matrix is essential to the process of determining the principles of 
commodity segmentation and identifying the maximum quantity of items in a retail store. It should 
be clarified that the creation of the assortment matrix must be preceded by serious preparatory work 
within the company and then there should be a sequence of stages, such as: setting a strategy for 
developing and positioning of the retail premises; choosing the store format among several possible 
formats; creating a detailed description of the development plan for the premises taking into account 
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the shelf space of the store and the possibilities for changing it; establishing the terms and 
conditions for evaluating and changing the assortment matrix. 

When creating the matrix the consumer demand should be taken into account, the main 
consumer should be identified according to age, income levels, education, preferences, purchases 
made in the store, expected services, etc. Commodity categories, groups and classes of goods are 
differentiated on the basis of consumer demand. A commodity classifier is developed, which 
differentiates these three levels. The assortment balancing according to the amount of commodity 
categories, as well as the correlation between the commodity positions are analyzed as the next step.  

After the final decision regarding the commodity categories and positions which can be 
included in the assortment in the store there follows the shaping of the matrix. Consequently, an 
own assortment matrix is obtained containing information about the goods and suppliers. 

4. Conclusions and recommendations 
The attempt made to examine and interpret the nature of assortment management and 

structuring by commodity categories gives grounds to draw the following major conclusions: 
 The adduced theoretical arguments lead to the need for applying an integrated approach 

to the component areas of the assortment management and structuring by commodity categories.  
 In modern interpretations assortment management by commodity categories is built on 

the optimization of all operations relating to commodity categories considered as a component level 
of the commodity classifier. 

 In methodological terms, it is essential to decide to create an own assortment matrix and 
to manage and evaluate it in order to successfully structure and consequently develop the 
commodity categories. 

In the context of the problems discussed we can summarize that this scientific trend looking 
for new approaches, methods, dependences and tools for consolidation and expansion appears 
necessary in the course of enriching the knowledge in the field of assortment management and 
structuring by commodity categories. 
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Investing into environmental conservation, reconstruction and modernization of the 
enterprises, new technologies or manufactured production any market participant expects to achieve 
definite effect or positive consequences, influencing enhancement of ecological situation, turnover 
acceleration, decrease of level of costs, optimization of production and technology, financial flows 
and other. Under definite nature of this influence it is possible to speak about credible expectation. 
Practically expectations in investment are usually aren’t credible because of the variety of factors – 
changes in behavior of partners, suppliers, consumers, competitors, high complexity and dynamics 
of  carrying processes in society, politics, economy, innovations applied in techniques and 
technologies [1-3]. 

Under certain enumeration of development alternatives of the environment and economic 
performances stipulated by them, may emerge situations of risk (scenario probabilities of process 
developments are acquainted), uncertainty (probability values are impossible to obtain) and 
obscurity (assertions which can’t unambiguously be assigned to valid or fallible). By means of 
methods of information collection, processing, analysis and predication it is possible to decrease the 
degree of expectation unreliability, disbenefit of their consequences. Constructing models and 
applying methods of investment estimation it is possible to optimize values of objective functions 
taking into account changes of production parameters and realization of enterprise production or 
environment. Alternatives of changes of environment and enterprise development may correspond 
to various values of objective functions. In cases of undominated alternatives the choice of the best 
alternative is advisably to conduct on the basis of the acquainted criteria. If the solution is made 
involving finites aggregates alternative actions Aj (j = 1,…, J) and environmental conditions Zj (i 
=1,…, I), putting in correspondence function of results of investment alternatives univalent effects 
in formation of capital value (CKji), then investors choose their solution from the corresponding 
matrix whose elements correspond to the valuations of capital value with alternative Aj and 
environmental conditions Zi using one or another criteria. 

The fundamental rules of decision-making in the situation of uncertainty are criteria of Vald 
(minimax rules; maximin and maximax); or Gurvitz (optimism-pessimism rules). Investor choosing 
solution using minimax criterion is risk-averse, fallible to fatalism and pessimism, assumes less 
favorable developments. Investor-optimist, arranging choice of alternatives according to maximine 
or maximaxe criteria is on the contrary strives to the maximum possible value CK and is indifferent 
to the risk of possible development of the situation in the environment. Disadvantages of the given 
criterion are - the choice of one alternative and loss of some information for the decision-making 
person (MDP). Gurvitz criterion gives more volume for MDP than Vald criterion but it is not 
complete enough for the investor. 

The following criteria are used when decision-makings: Bayes-Laplas; central tendency and 
standard deviation; Bernulli. Bayes-Laplas criterion is applied under acquainted probabilities pi of 
possible environment conditions. As choice criterion it is possible to use mathematical expectation 
j-th alternative CK under i-th environment condition with pi  probability. Elements of matrix CKji  
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may evaluate investment effect of utility value also. Alteration of utility value in relation to change 
of CK valuation is taken as proportional and risk attitude is taken to be neutral. Central tendency 
and standard deviation criterion is used to evaluate investor’s risk attitude. Estimating values of 
mathematical expectation, dispersion, standard error (mean-square deviation) and coefficient of 
variation of investment-financial funds it is possible to evaluate fractional extent of risk of the 
solution chosen by the investor. 

Utility value of alternative solutions risk is mapped by the function of risk priority, 
transforming miscellaneous investor’s risk attitude: positive (convergence to risk), negative (fear of 
risk) or neutral (indifference to risk). Under negative risk attitude the investor usually chooses under 
common mathematical expectation that alternative which has smaller standard deviation. As this 
takes place a part of information is lost, motivating the compilation of detecting the function of risk 
priority. 

Replacing mathematical expectation and moments of risk of the objective functions (CK) with 
expected utility (profit) it is possible to correlate them with objectives, expectation of degree 
achievement and accounting investor’s risk attitude. Bernulli’s criterion is used to estimate the 
profit of a compromise of possible investment with the search for the maximum of “moral 
expectation” for every alternative , determining utility function of unreliable results (expectations), 
for example CK. In this process the reliable result (equivalent) is found which has similar profit as 
two unreliable results and probabilities values of the occurrence of an event. Utility function in the 
risk situation evaluates investor’s risk attitude: under indifferent risk attitude reliable equivalent 
corresponds to the value of the result to be expected, under positive (negative) risk attitude the 
value of reliable equivalent is higher (lower) than the value of the result to be expected. 

Methods of optimization of investment-finance include a multitude of economic, 
mathematical and applied models. In action widely known models of taking unit solutions under 
single objective function (multitude of static and dynamic models) and programmed universal 
solutions (classical, technological, compensatory and uncompensatory, MADM-methods, MAUT-
methods, LIMAP-methods and MODM-methods with programmed multiple-lens solution of 
matters of vector maximum) [1, 2]. In conditions of expectation equivocation the most well-known 
methods of taking investment-financial decisions are methods of correction; sensibility analysis; 
simulative and sensitive risk; solution trees. Correction method specifies change in the range of 
assumed data of the reckoning of investment (mathematical expectation value is often replaced by 
discounts or risk premiums). When using cost of capital value for determining utility value and risk 
assessment they raise interest rate or the rate of current payouts, reduce the rate of current payments 
or working lifespan. This guarantees that objective function will reach the maximum with high 
probability. The disadvantage of this method consists in subjectivity of determination and 
calculation of corrections in the integrated rather than differentiated given data accounting of 
unreliability of the expectations and their consequences. Sensibility analysis method affords 
investor decision-making to take into account the link between the assumed data and the values of 
objective functions of alternatives, to answer the questions, relating changes of values objective 
function under given variation of input quantities as well as bandwidths where it’s possible to 
change the values of input quantities under given worst value or the limit of values of the objective 
function. Sensibility analysis is connected with the formation of the decision-making model and the 
determination of its data, flavor and number of studied input quantities, valuation of their influence 
to the end result in one or more periods of planned interval of time, collation of choice alternatives 
and their valuations of relative utility value. At determining relative utility value of investment, 
focused on expansion of production they usually evaluate: the complex of parameters (critical 
values of purchase costs, sale price of goods, overall production and volume of sales, fixed costs or 
variable costs, rates of payouts and expenses, interest rate, working lifespan, liquidation revenues). 
When analyzing the sensibility it is necessary to: determine the values of input quantities deviations 
from the assumed data; estimate the alternative values of input quantities; calculate objective 
function values on their basis. Planning production turnout with the overall production, equal to the 
volume of sales, market entity chooses from the multitude of investment alternatives labeled by the 
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set of assumed data and calculates the cost of capital just as CK = -A0  +  


T

t 1

((pcrit - avt)xt - Aft)q
-t 

+ Lq-t, where t – time index; T – maintenance end; A0 – purchase payments; pt – selling price in the 
point of time t;  avt  –  payments per unit in the point of time t, determined by the sales(production) 
quantities; xt - sales(production) quantity in the point of time t; Aft – payments in the point of time t 
unaffected by the sales or production quantities; L -  liquidation revenue; q-t - discount coefficient in 
the point of time t (q = 1 + i). 

Having applied computer modeling CK it’s possible to find the critical value of the upper and 
lower limits of the profitability of the best alternative, its deviation and also its probability – basis 
for evaluation of profit or risk of the alternative. Critical selling price is determined as pcrit  = [A0 + 




T

t 1

(avx + Af)q
-t + Lq-t] / x



T

t 1

q-t]. 

The deviation of the given combination of values from the values of the critical function 
testifies to the dependence of the utility value from the values of input quantities and their 
compromise. If the evaluations of the investment alternatives relative profit are necessary than it’s 
more convenient to consider them mutually. Then it’s possible to determine critical values 
combinations for every input quantity.  

By comparison a range of investment projects it’s possible to find a critical value CK whereby 
investment has common value of objective function with the fixation of spectral band utility value 
and values of input quantities. With the aid of critical values or variations of input quantities values 
it’s possible to trace the influence of input data on the relative profit of investment objects under 
ascendancy of analytical estimations number [1, 2]. Sensibility analysis method directs statement of 
costs for a number of variants of investing production (production purchase) with regard for critical 
values of production and expenses, comparison of critical volumes of production and limits of 
alternative profitability and the choice of the best variant with regard for unreliability of expected 
production volumes. 

Decision-making algorithm on the basis of the simple risk includes procedures:  formation of 
decision-making model; determination of probability distribution of unreliable input quantities; 
account of the stochastic dependence between unreliable input quantities; calculation of probability 
distribution for the objective function; interpretation of the results. Under probability distribution of 
individual input values discontinuous or abrupt distribution is used. Abrupt distribution is usually 
applied under given type of distribution with the evaluation of its parameters (mathematical 
expectation, standard deviation under normal distribution, outermost and innermost limits at the 
triangular distribution). The determination of probability distribution is sophisticated in case of 
single investment. Probability correspondences between unreliable input quantities are considered 
in pair or multiple regression coefficient and correlation and probability distribution of input 
quantities. 

Probability calculation of objective function is carried on analytical (distribution of its values 
is calculated from input quantities distribution) or simulative (multitude of accounts is fulfilled and 
using the method of random numbers it’s necessary to choose samples from the probability 
distribution of input quantities) method, then multitude of these accounts gives the distribution of 
the objective function values. The basis of risk evaluation is the distribution of calculated objective 
function values. Absolute values of separate class frequencies are transferred in relative values 
composing the base of probability distribution evaluation, distribution function or the risk profile of 
the objective function. 

Let us assume that funds are invested into projects A and B (table 1) for environment 
enhancement and security assurance of manufacture functioning. Unreliable input quantities are 
prices, payouts, operation revenue, production and fulfillment volumes of A project. These 
quantities, excluding production and fulfillment volumes of A project, have triangular distribution 
(their distribution parameters – modal (mod), minimal (min) and maximal (max) value limits are 
summarized in table 1). It’s necessary to evaluate the investment risk into these projects. 
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After having calculated capital cost of projects A and B and constructed distribution functions 
CK let us find optimum value of the objective value. Collocating and pattern of distribution 
function testifies to average values of the objective function and their dispersion. Values of 
mathematical expectation CK, its standard deviation and negative profit probability (p) of projects 
A and B duly comprised: M[CKA] = 10,11 rub.; SA = 10,045; PуА = 0,18; M[CKB] = 9,67 rub.; SB = 
6,676; PуB = 0,08.  Investor accounting of the character of the distribution function and calculated 
indexes is important for the exposure of risk connected with investment and negative profit 
probability and it testifies about absence of the absolute advantage of the alternatives. Project A has 
higher values of mathematical expectation, standard deviation and negative profit probability than 
Project B and stochastic domination is missing here. 

Generally risk analysis method makes it possible to account for the multitude of factors, data 
and their probabilities, stochastic restriction of the input quantities, to determine the probability 
distribution of objective investment values, to use computer as efficient instrument of decision-
making. 

Sensibility (sensitivity) and investment decisions risk may be evaluated autonomously and in 
complex. Complex approach includes the analysis of: unreliable input quantities and their 
distribution probabilities; stochastic interdependencies between unreliable input quantities; input 
quantities considered to be reliable. Under sensitive risk analysis objective function value is given 
and later with the help of imitation modeling because of random values of other unreliable input 
quantities we calculate the critical value of input quantity or the compromise of critical values from 
the input quantities range with the search of their distribution. In comparison to common analysis of 
sensibility sensitive risk analysis is distinguished by the fact that under systematic variation of input 
quantities their probability distribution varies and that gives a multitude of probability distributions 
of objective quantity and under compatible analysis we determine critical value distribution instead 
of critical value. 

Having applying for the data from table 1 sensitive risk analysis method with the value change 
of the selling prices triangular distribution (minimal, modal and maximal values) on 10% and 5% 
under the constancy of probability distribution of all the other values we obtain selling prices 
triangular distribution, values of their mathematical deviation and standard deviation on the basis of 
imitation modeling (table 2). 

Table 1 
Indexes of investment projects A and B (thous rub.) 

Investment indexes Input alternative quantities 
project A project B 

Purchase payments A0 130 95 
Interest rate i, % 10 10 
Liquidation revenue L Input quantities values 

Min    Mod    Max         Min    Mod    Max     
    0        20      50               0        12       30 

Selling price, r, rub.   92      100    105       92      100      105 
Payments for production unit: 
Independent from production av, rub. 
* dependent on production Af 

 
 45       50       60 
 15       16       17  

 
      45        50        60 
      11,5     12,5    13,5 

Quantity of sales and production xt: 
- in period t = 1 
- in period t = 2 
- in period t = 3 
- in period t = 4 
- in period t = 5 

 
900    1000   1200        
950    1050   1150 
1000  1100   1200 
950    1050   1150 
900    1000   1100 

 
800       8000        800 
800       8000        800 
800       8000        800 
800       8000        800 
800       8000        800 

 
Investment planning based on the solution tree method affords to find optimal decisions at the 

beginning of the planned period and successive instants of time accounting possible environmental 
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conditions and their probabilities. Mathematical expectation CK value usually arises as objective 
quantity. As this takes place a set of decisions given maximum of mathematical expectation of 
capital cost is considered to be optimal. In the large the solution tree method is oriented towards the 
evaluation of the flexible models under small number of unreliable quantities and their values 
diapason in a single monetary objective function with decision, containing only expected values of 
mathematical expectation CK without their possible deviations. 

Table 2 
Capital costs of project A realization (triangular distribution) 

Imitation  
Circle 

Triangular distribution parameter 
       Min                Mod              Max 

Mathematical 
expectation CK 

Standard deviation 
CK 

1 82,8 90 94,5 - 28490 9,986 
2 87,4 95 99,75 - 9374 10,162 
0 92 100 105 10208 10,045 
3 96,6 105 110,25 29620 10,253 
4 101,2 110 115,5 49516 10,858 
The compromise of sensitivity analysis method and solution tree method gives additional 

possibilities of the best decision search under conditions of uncertainty but under more difficult 
computer calculations.  
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Considerable investment is essential for insuring environmental security of the region, 
preservation and improvement of the environment. Investment may turn as the multitude of profits 
and advantages for the life of society, effective management and secure functioning of regional 
market entities, which operate in the uncertain situation today. One of the most effective economic 
and mathematical methods of investment optimization is the utility value theory with multitude of 
features applied for the situation of uncertainty. (eng. MAUT-method). It is also applied for the 
situations of certainty (MAVT-method), emerging in forecasting where it is possible to apply the 
value theory with multitude of features instead of the utility value theory [1, 2]. 

MAUT method helps to solve any multiple goal problem having applied unit functions of 
utility value (merit, priority) – UVF, assigned to separate features and evaluated numerically by the 
rate of substitution between features. Cumulative utility, or value, N is defined as UFVn, assigned 



 253

to manifestations ai (I = 1,..., k) of the objective criteria NM (a1, a2, ..., aK) = f[n1(a1), n2(a2),..., 
nK(aK)]. 

Separate criteria analysis enables to make a conclusion about their value and possibility of 
substitution in case if all substitutions in a separate objective criterion would be compensated by the 
substitutions in the other. Such substitution is arranged if the number of alternatives is fairly, their 
manifestations are close to each other, and the correlation of substitutions leading to compensation 
of utility value occurs numerically by the substitution ratio. When optimizing multiple goal 
problems under conditions of certainty they use integrated function of universal utility value: NM = 




K

k 1

wknk, where w – equilibration factor of the objective criterion k (together with the feature 

(criteria) substitution ability) for separate alternatives – it’s possible to form a weak order; features, 
regarding by the subject are considered to be independent as to priorities. Multiple goal problems 
optimization under determinateness conditions is kept by the MAUT-method algorithm, including: 
a) criteria choice; b) criteria independence processing; c) UVF determination under separate 
features;  d) equilibration factors determination for the criteria; e) determination of the universal 
utility value of the alternatives. Let us remark its properties. 

1. Under the choice of subjectively evaluated quantitative and qualitative criteria the primary 
objective is divided into sub goals in the hierarchical order: the lowest level of objectives 
incorporates features which help to determine the degree of pursuing an objective. Under qualitative 
features grows a problem of measurement without ability to apply universally accepted scale. 

2. Under processing the independent criteria, affording to summarize separate feature 
properties into a single property they should be integrated into a summary utility value function. 

3. Under determination UVF nk of separate features k these functions are defined by detecting 
essential properties ak features, then performs a normalizing of properties nk on the interval [0, 1], 
as this takes place the most unsuccessful manifestation ak  UFV is given the value of zero, i.e. nk 
(ak) = 0, and the most successful – a digit i.e. nk(ak¹) = 1. UFV form in view of straight or curve 
lines is set by means of inquiries by the median method. Under feature C1 on the basis of values a1

0 
and a1

1 they define average value a1
0,5, and also utility value rising from a1

0 till a1
0,5 is identical to 

rising from a1
0 till a1¹. This manifestation a1

0,5 is assigned to an ordinary property of utility value 
0,5, i.e. n1(a1

0,5) = 0,5. To define a1
0,5 they take second feature C2, but its manifestation should be 

modified during the progress of consecutive inquiries as a result of a2  level and defining the 
modification Da2, which is equal as for transition from a1

0 till a1
0,5 and for transition from a1

0,5 till 
a1

1. According to this condition we have the following formula: 
(a1

0, a2
1) ~ (a1

0,5, a2
1 - Δa2); (a1

0,5, a2
1) ~ (a1

1 - Δa2). 
During the next phases of inquiry they define median properties (a1

0,25 and a1
0,75) also for the 

intervals [a1
0, a1

0,5] and [a1
0,5, a1

1]. Possessed properties are sufficient for the approximate 
determination UVF n1 if its type (linear function) is known a priori. If UVF n1 is - a curve, then it 
can be determined according to [2].  Analogously it is possible to determine UVF (n2,..., nk), thereat 
testing the organic of conclusions. Often under multiple goal problems the accounting of complete 
UVF is not necessary and it’s enough to determine the properties of an ordinary utility value for the 
manifestations of essential alternatives. 

4. Equilibration factors of criteria can be determined by the correlation between equilibration 
factors appropriately of two properties, moreover these correlations may be interpreted like 
substitutions norms. If two linear objective functions are given, then integrated function of universal 
utility value NM has a view of NM = w1n1 + w2n2. 

The altitude of the rise dn2/dn1 of the concurrent lines is a norm of the substitution between n1 
and n2. It shows how many units should be lessened from n2 to try to get common degree of utility 
value with the aid of additional unit n1; i.e. dn2/dn1 = -w1/w2. For the correlation between the 
properties the rule is correct:  

 .w2(׀Δn1׀/ ׀Δn2׀ ) = w1     or      w1׀Δn1׀ = w2׀Δn2׀
Assigned method may be transferred under the independence of priorities to several objective 

functions, determining correlation between w1 and other equilibration factors (w3,…, wk). So far as 
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the condition acts 


K

k 1

wk = 1, then having applied these correlations it’s possible to comprise an 

equation, the solutions of which are the equilibration factors wk, liable to calculation. 
5. Universal utility value of alternatives is determined by recount of alternative 

manifestations with the aid of UFV into single properties of utility value and succedent their 
accumulation with regard of equilibration factors (universal utility value may at the most achieve 
1). As this takes place the following rules of profit evaluation are in effect: IO is absolutely 
(relatively) profitable, if its universal utility value property (whose universal utility value property) 
outnumbers previously given critical volume (similar property of any submitted for the IO choice). 

Let us evaluate the relative profitability of three alternative investment projects A1, A2, A3 by 
their primary objective – region ecology improvement (REI) – accounting the following four 
objective criteria of the lower level (one criterion from every criteria group): in terms of investment 
volume (IV), number of region’s enterprises (NE), pollutant emission release (PE), and area 
pollution (AP). 

In the course of choice for alternatives of projects A1, A2, A3 we will obtain the following data 
of the essential features of the lower level criteria (table 1). The chosen criteria are independent 
from each other, thus it’s possible to find the universal utility value function. 

Table 1 
Main properties of essential features of the alternatives 

Alternative IV, thous. rub. NE, p. PE, t AP, t 
A1 60,0 800 15 350 
A2 42,5 1100 12 250 
A3 35,0 1300 25 450 

 

Let us derive minimal and maximal manifestations from the table 1 data through assignment 
to them appropriately properties of ordinary utility value 0 and 1 (under minimization of the 
objective function the smallest manifestation obtains utility value 1). After that let us obtain the 
following values:  

- for IV: n1(35,0) = 0; n1(60,0) = 1;     for NE: n2(800) = 0; n2(1300) = 1; 
- for PE: n3(12) = 0; n3(25) = 1;      for AP: n4(250) = 0; n4(450) = 1.  
Let us assume UFV for the feature C1 (IV), calculated by the median method and 

corresponding indifference evaluations, takes the form:  
n1(35,0) = 0; n1(42,5) = 0,5; n1(47,75) = 0,65; n1(53,0) = 0,8; n1(60,0) = 1. 
Hence arises, that for SAP from point 35,0 at first takes place rather rapid growth of utility 

value, but after value of 42,5 utility value growth decreases.  
For UFV with respect to second feature C2 (NE), calculated by median method, let us find 

manifestation a2
0,5, leading to the determination UFV 0,5 through engaging first criterion IV. As a 

result of value a1
1 = 42,5 let us check, what change Δa1 corresponds to the transition just as from a2

0 
to the required a2

0,5, and from a2
0,5 to a2

1. Inquiries adhere to, that this action decreases Δa1 = 7,5 
(42,5 -35,0 = 7,5), that is confirmed by indifference evaluation: 

(42,5,   800) ~ (35,0,   1100)   or   (a1
1,  a2

0) ~ (a1
1 – Δa1,  a2

0,5); 
(42,5,   1100) ~ (35,0,   1300)   or   (a1

1, a2
0,5) ~ (a1

1, - Δa1,  a2
1). 

We obtain, that n2(1100) = 0,5. As far as we know UFV for all alternative manifestations, then 
we enclose UFV n2 analysis. 

It is possible to conclude the correlation between equilibration factors w1 and w2 from the 
indifference evaluations. UFV difference for the IV criterion (between 42,5 and 35,0)  Δn1 = 0,5. 
Compensating difference in utility value Δn2 for the NE criterion also sets up 0,5. By this means, 
we have the following correlation: 

 .w1   or   0,5w2 = 0,5w1, i.e.  w2 = w1׀ Δn1׀ = w2׀ Δn2׀
Therefore arises, that IV and NE criteria have common weighting coefficients: w1 = w2. 
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To determine UFV n3 and equilibration factor w3 let us choose IV criterion again, in addition 
the following indifference evaluations for IV and AP criteria are in effect: (53,0,   12) ~ (42,5,   17); 
(53,0,   17) ~ (42,5,   25), i.e. this equivalence means, that n3(17) = 0,5. 

For the correlation of equilibration factors w1 and w3 operates the following rule: ׀Δn3׀w3 = 
 w1 or 0,5w3  = 0,3w1, i.e. w3 = 0,6w1. To determine ordinary utility value n3 = 15, necessary׀Δn1׀
for the A1 alternative evaluation, let us carry on further indifference evaluations, including this 
manifestation: (47,5,   12) ~ (42,5,   15);    (47,5,   15) ~ (42,5,   17). According to it we obtain, that 
n3(15)n = 0,25.  

UFV n4 of the correlation between w4 and w1 may leave unassigned because of that, ordinary 
utility value of the important value a4 = 350 UFV n4(350) is equal to 0,5. The correlation between 
w4 and w1 is such, that w4 = 0,4w1. 

а) 

б) 
Fig. 1. The main window of the program (a) and interface solutions of Problem 1 (b) 
 
Taking into account normalizing (w1 + w2 + w3 + w4 = 1) let us determine: equilibration 

factors – w1 =1/3; w2 = 1/3; w3 = 1/5; w4 = 2/15; universal utility value NM of the alternatives NM = 
1/3 n1(a1) + 1/3 n2(a2) + 1/5·n3(a3)+2/15·n4(a4). Inserting the manifestations, we obtain universal 
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utility value of the alternatives: A1 - 9/20; A2 - 7/15; A3 - 8/15. Therefore we have that alternative 
A3 is the most profitable for the main objective. In the large MAUT-method is theoretically 
established, gives standard ranking order with detecting the decision under the range of objective 
functions in comparison to utility value analysis methods and ANR under rather strict conditions 
and high expenditures on data accounting. Contrary to it PROMETHEE- method arises from the 
weaker conditions (figure 1, 2) [2]. 
 

 
Fig. 2. Problem solving computer program interface 2 
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The formulation of the problem. The employment of internally displaced persons (IDPs) 
at present is one of the most acute problems related to massive forced displacement in Ukraine. The 
state has been continuing to create the right conditions for social adaptation of IDPs from 
temporarily occupied territory for already two years. Unfortunately at the present time in Ukraine 
the tracking system of unemployment among internally displaced persons has not been formed. The 
only thing that one can rely on in assessing the efficiency of state institutions is the percentage of 
IDPs who have contacted the state authorities and institutions on the issue of employment, i.e. about 
5% of the total number of registered IDPs have appealed to the State Employment Service [2]. 

The purpose of the study is to analyse the main characteristics of IDPs in the Ukrainian 
labor market in order to have opportunities to define further prospects for economic activeness of 
displaced persons and the potential of this category of the population for future development. 

The main results of the study. According to opinion-surveys conducted in Ukraine, 
internally displaced persons chose as the most important and most essential from the list the 
psychosocial and economic needs for employment (70%) and housing problems (59%) [3]. The 
extent to which IDPs are involved into work at the new place of residence is quite low. According 
to the research of the International Organization for Migration (IOM) in Ukraine [35], less than a 
half of all surveyed households IDPs have income from employment. Among households, whose 
members receive salaries, which are counted as 41% of the total, 22% are also forced to seek 
income from random side-jobs. 

As of May 2016, 7.9 thousand of people, including 7.2 thousand of people who had the 
official status of unemployed ones, are continuing to receive the services from the State 
Employment Service. The unemployed people among immigrants are, in their majority, the 
representatives of the female sex. Among all categories of registered unemployed the proportion of 
women was 56%, the number of unemployed IDPs is more than 69%, and thus, ranged from 62% in 
Lugansk region to 76% in Poltava region [2]. As for women, the NGO "Ukrainian Institute of 
Social Studies named after O. Yaremenko" [1] has paid attention to the problems of women 
immigrants in the labor market, analysed the data from all regions of the country, and has stated the 
following: the high level of unemployment among women is grounded on three basic reasons: lack 
of suitable work (only unofficial employment, unskilled professions, discrimination by geography 
origin, low wages, etc.) - 52.9%, expectations of starting the activity, business or seasonal 
agricultural work based on answers to previous inquiries - 13%, the employment in the households 
and pensioners - 21%. If to analyze the main professional areas in which IDPs women are seeking 
for work nowadays, the main ones are the professionals (of different areas) - 9.4%, workers in 
services and trade - 7.2%, executives and managers - 1%, technology and experts (associate 
professional) - 1.4% and 13.1% who agree to receive any kind of work [1]. 

The age structure of unemployment among IDPs is not very different from the structure of 
other categories of unemployed. In particular, the share of young people under 35 years old among 
immigrants is 42%, which rates among the total unemployed. Thus, the proportion of people aged 
over 45 years is 28% and is lower than the total number of unemployed, which accounts for one 
third. Detailed age structure of IDPs is as following: 8% - persons under 24 years, over 14% - from 
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25 to 29 years, every fifth - 30-34, nearly a third are persons aged 35-44 years old, 28% - persons 
over 45 years old, including 7% - over 55 years old. 

The most problematic age group today is 35-54; these are people who have already had a 
great experience, but need stability and confidence in the future, with low mobility and adaptation 
for new conditions of work; that is the largest age group of IDPs, which is officially registered as 
unemployed. It is for this category of unemployed IDPs that needs the maximum state support for 
adaptation; this category of IDPs is in need of retraining for employment and acquiring new skills. 
It cannot be but mentioned that the least registered unemployed IDPs are aged 55-60 years, i.e. 
pension and retirement age, and therefore they are more likely to have informal employment 
opportunities for greater financial support in the form of wages, state financial aid and pensions. 

The data on geographical distribution of unemployment among IDPs living in Kyiv and 
regional centers is available and is 18.2%, and among those who live in other cities - 25.8%. The 
lowest unemployment rate is among IDPs in the central regions of Ukraine - 15.9%, the highest is 
in the South - 33.8% (Table. 1). 

Table 1 
Regional distribution of registered unemployed in age,% [2] 

Region / Age 15-24 25-29 30-34 35-44 45-54 55-60 
Vinnitsa 9,3 11,7 19,0 29,2 22,0 8,8 
Volyn 9,3 17,3 18,7 29,4 20,0 5,3 
Dnipropetrovsk 7,8 17,3 18,4 31,9 19,2 5,4 
Donetsk 6,9 13,1 20,2 32,0 21,0 6,8 
Zhytomyr 7,9 11,5 15,1 38,1 21,6 5,8 
Zakarpattya 7,9 13,2 15,8 18,3 31,6 13,2 
Zaporizhia 8,3 13,1 21,4 30,8 19,8 6,6 
Ivano-Frankivsk 6,6 8,8 22,0 25,2 30,8 6,6 
Kyiv 7,0 12,1 17,8 30,3 25,8 7,0 
Kirovohrad 10,3 19,9 17,1 28,1 20,5 4,1 
Lugansk 8,0 15,0 16,5 26,5 24,5 9,5 
Lviv 11,2 11,2 16,4 34,3 19,7 7,2 
Mykolaiv 12,0 16,8 13,6 33,6 19,2 4,8 
Odessa 9,6 19,7 22,3 30,3 13,3 4,8 
Poltava 7,2 13,5 16,9 29,2 25,8 7,4 
Rivne 4,0 8,0 8,0 42,6 30,7 8,0 
Sums 9,1 10,7 26,2 27,2 18,2 8,6 
Ternopil 11,9 7,1 23,8 28,7 19,0 9,5 
Kharkov 10,3 18,3 17,9 28,3 18,5 6,7 
Herson 6,6 16,2 21,3 32,4 16,9 6,6 
Khmelnytsky 8,1 10,6 22,0 26,8 23,6 8,9 
Cherkassy 9,0 16,2 22,9 26,2 19 6,7 
Chernivtsi 11,3 21,0 12,9 22,5 21 11,3 
Chernihiv 6,7 19,4 21,6 28,4 17,9 6,0 
City of Kyiv 5,2 17,4 21,5 30,7 18,6 6,6 

 

The distribution of IDPs by education differs from the distribution of the total number of 
unemployed and is as follows: individuals with higher education are more than 64%, with 
vocational training- 22%, with primary and secondary education- 14%. At the same time the share 
of all unemployed persons with higher education is 44%, with vocational - 35%, with the average - 
more than 20%. 

It is noteworthy that the share of persons with higher education is prevalent in all regions. 
However, the leaders are Kyiv region (72.8%) and the city of Kyiv (91.9%), Dnipropetrovsk 
(69.7%), Lviv (71.7%), Carpathian (73.6%) and Kharkiv regions (69 1%). Analyzing the 
performance level of education among the registered unemployed IDPs, it ought to be noted that 
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according to the state employment agency IDPs with complete secondary education are consumers 
of services of regional employment centers interested in professional training - 28% and IDPs with 
higher education comprise only - 5%. 

The professional structure of unemployment among IDPs is as follows (Fig. 1): over 57% 
are specialists, professionals, civil servants, 30% are persons of working professions, and almost 
11% are persons without training. Thus, the structure of unemployment among IDPs in the 
professional context is different from that of other categories of unemployed, which is dominated 
by representatives of working professions, and the proportion of unskilled workers is more than 
15% [2]. 

In regional terms, there are some differences: among IDPs registered as unemployed in the 
city of Kiev, the proportion of people who held positions of managers, professionals, employees is 
about 91.5%, in Zhitomir, Vinnitsa and Kirovograd regions - more than 43%. The opposite situation 
is with the share of unemployed IDPs of non-vocational occupations or without education at all: the 
lowest percentage is in the city of Kyiv (1.4%), Kharkiv (5.5%) and Kyiv (6.1%) regions, and high 
performance is in Zhytomyr, Vinnytsia and Sumy regions which is more than 20%. 

 
Figure 1. Distribution of unemployed IDPs registered by professional groups,% [2] 

 

According to the data on the regional distribution of the unemployed IDPs by age, education 
and skills, it ought to be noted that heterogeneous regional situation may encourage the 
development of a differentiated approach to the reintegration of unemployed IDPs in the local 
community, namely the programmes promoting the employment of IDPs ought to be directed not 
only at the employment support of immigrants but also at promotion social and economic 
development of local communities through the use of available human potential of displaced 
persons, their high level of professionalism, experience, economic activity, age, performance, 
intelligent data and the absence of territorial dependence i.e. the high level of labor mobility. 

Analyzing the portrait of IDPs in the labor market one cannot but apply to the data as for 
employed IDPs (again displaced or together with enterprises) in order to provide the most complete 
characterization. As it has been noted above, there is no particular statistics on IDPs in the labor 
market gathered by public authorities, except for the issue of unemployed IDPs registered in State 
Employment Service of Ukraine, so for further formation of the full portrait, it is necessary to 
appeal to these NGOs and international funds, that conduct research under the analyzed problems. 

According to the NGO "Center for Employment of free people" research [4], one of the vital 
activities is to promote employment; 50% of displaced persons have been forced to change the 
scope of activities after resettlement and are currently occupying the position lower than the 
previous job. Only 38% of IDPs are having a similar position. According to the International 
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Organization for Migration (IOM) [35], 28% of those who were working before the migration, 
could find work at the new location. Controversially, 4.5% of those who didn’t work before the 
movement could find employment at a new place. Among all employed persons 17.3% work full-
day (8 hours), 4.9% work part-time (on average 4 hours), 28% are employed in temporary jobs and 
25.0% are in active job search phase. It ought to be noted that only 26% of IDPs constantly work at 
one job for over a year, 39.3% - from 6 months to a year and 29.1% - less than 6 months. 

Regarding the vocational guidance of employed IDPs, the largest employment rates in the 
new resettlement town have been accounted for professionals in the IT field, workers of education 
and science, construction and industry. 50% of those IDPs have found a skilled job in a new city of 
residence. The biggest problems with employment have few representatives of contingent 
employees before relocation in the area of transport, media workers, publishers and printing and 
jurisprudence. 40.7% of specialists who worked as skilled professionals before relocation now are 
working full time. 

The structure of employment after moving compared to the employed structure before 
dislocation has significantly increased in the percentage of services (28%) [6], which is under an 
economic rationale: the country is in the active phase of economic restructuring and transformation 
of employment, with obvious prospects of transition from industrialization to knowledge economy 
through information and communication technologies. Over 60% of employed IDPs are employed 
in the same areas of the economy where they worked before relocation and the work meets the level 
of their qualification (medicine, education, public service) (Figure 2). 

 

 
Fig. 2. Compliance of IDPs training at new working place (by economic sectors) [6] 

 

Internally displaced persons, who managed to find a job after the move, generally have 
stable employment, but most IDPs who are unemployed need support in getting it. The main type of 
support which IDPs expect is the direct assistance in finding employment. Interest in support of 
starting their own business has been seen only by 10% of unemployed IDPs or 16.2% of those who 
indicated a need for assistance in getting a job. [6] 

The most effective ways to job search is to appeal to nongovernmental organizations that are 
seeking work, specialized newspapers and magazines, specialized sites in the Internet. 

The study of the “Employment Center of free people” [5] states that every second 
immigrant, who sought the assistance from the State Employment Service, was offered at least 
some kind of jobs. Every third vacancy offered less demanding skills than the client's skill level. In 
66% of cases the jobs offered by the State Employment Service were lower than expected income 
and only 13% met the required level. The most effective ways to find work, judging by the 
perspective of the unemployment rate, are to appeal to non-governmental organizations that are 
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seeking work (the unemployment level of clients is 19.8%), specialized newspapers and magazines 
(19.5%), specialized Internet resources (19.0 %). 

Conclusions and recommendations for further research. The results of the analysis can 
be defined as follows: approximately 60% of registered unemployed persons are aged 25 to 45 
years; more than 55% on the last place of work were managers, professionals or professionals that 
had experience, the knowledge and skills. With the help of an effective public policy tool 
implementation to work with IDPs particularly towards employment, it is possible to reach rapid 
reintegration into their local labor markets, increase competitiveness of certain sectors of the 
economy for certain regions and encourage IDPs to new businesses with new jobs. This program of 
IDPs employment support has given positive results compared with partial state funding programs 
that lack motivation and attract potential IDPs system to community development on new location. 
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Відповідно до ч. 5 ст. 124 Конституції України судові рішення ухвалюються судами 
іменем України і є обов’язковими до виконання на всій території України.  

Виконання судових рішень виступає заключним етапом у процесі реалізації захисту 
порушених прав, оскільки кожне судове рішення, у тому числі за позовом (заявою) 
прокурора, якщо воно не виконується у добровільному порядку, повинно бути реально 
виконано у примусовому порядку. 

Примусове виконання судових рішень відбувається у виконавчому провадженні, що 
являє собою виконавчий процес, який складається з відповідних стадій. 

Саме стаття 1 Закону України «Про виконавче провадження» (надалі – Закону) 
наголошує, що виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження [1].      

Інакше кажучи, виконавче провадження – це діяльність (сукупність процесуальних  
дій) органів і осіб (передусім державних виконавців) та інших учасників виконавчого 
провадження, що спрямована на реалізацію юрисдикційних рішень, визначених законом, у 
передбачений процесуальній формі. 

У виконавчому провадженні здійснюється остаточний захист прав громадянина та 
інтересів держави шляхом поновлення порушених прав.           

Виконавчий процес складається зі стадій. Чинне національне законодавство про 
виконавче провадження не містить поняття «стадії виконавчого провадження», але процес 
виконання рішення складається із послідовності дій державного виконавця від відкриття 
виконавчого провадження та до його закінчення. 

Основними стадіями (етапами) виконавчого провадження можна визначити: 
1) відкриття виконавчого провадження; 2) підготовка до примусового виконання; 3) вжиття 
заходів примусового виконання рішення; 4) закінчення виконавчого провадження. 
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С. Я. Фурса, як і інші вчені, пропонує також чотири стадії виконавчого провадження: 
1) відкриття виконавчого провадження; 2) підготовка до виконання; 3) вжиття заходів 
примусового виконання до боржника; 4) заключна [2, с. 177].       

Але стадійність виконавчого процесу не змінюється відповідно до того, як називають 
науковці ці стадії. 

Так, першою стадією виконавчого процесу є стадія відкриття виконавчого 
провадження. У юридичній літературі існує погляд, що відкриття виконавчого провадження 
є першою стадією серед процесуальних дій державного виконавця. На цій стадії відбувається 
пред’явлення виконавчого документа до органів примусового виконання; прийняття 
виконавчого документа до виконання. 

На цій стадії відбуваються дії державного виконавця, що спрямовані на визначення 
підстав для відкриття виконавчого провадження, тобто, державний виконавець з’ясовує  
питання, пов’язані з порушенням виконання, – винесення постанови про відкриття 
виконавчого провадження. 

Другою стадією є стадія підготовки виконавчого документа до виконання. На цій 
стадії державний виконавець з’ясовує у боржника можливість самостійного виконання ним 
судового рішення (протягом семи днів (ст. 25 Закону), тобто заслуховує його пояснення 
щодо виконання рішення; з’ясовує питання стосовно його місця роботи і місця фактичного 
проживання або реєстрації (для фізичної особи) та місця розташування (для юридичної 
особи), а також питання щодо наявності майна та грошових коштів.  

Наступною стадією виконавчого провадження є стадія вжиття відповідних заходів 
щодо примусового виконання боржником виконавчого документа, яка є вкрай важливою 
стадією виконавчого процесу. Чітку характеристику даної стадії надав Ю. В. Білоусов, 
визначивши, що примусове виконання (застосування заходів примусового виконання 
рішення) – це вжиття державним виконавцем заходів щодо реалізації припису 
юрисдикційного акта способами, які визначено законом, із покладенням на боржника 
виконавчого збору та інших витрат, пов’язаних із виконанням [3, с. 71].       

Тому, якщо боржник у встановлений строк добровільно не виконав рішення, 
державний виконавець невідкладно розпочинає його примусове виконання (ст. 30 Закону), 
використовуючи одержану ним інформацію про майновий стан боржника та зобов’язаний 
вживати передбачених ст. 11 Закону заходів примусового виконання рішень, неупереджено, 
своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії . 

Метою зазначеної стадії є застосування заходів примусового виконання, якими є 
(ст. 32 Закону): звернення стягнення на кошти та інше майно (майнові права) боржника, у 
тому числі якщо вони перебувають в інших осіб або належать боржникові від інших осіб; 
звернення стягнення на заробітну плату (заробіток), доходи, пенсію, стипендію боржника; 
вилучення в боржника і передача стягувачу певних предметів, зазначених у рішенні;  інші 
заходи, передбачені рішенням. 

Завершальною стадією виконавчого провадження є стадія закінчення виконавчого 
провадження на якій державний виконавець підводить підсумок виконавчих дій та приймає 
процесуальне рішення про закінчення виконавчого процесу. Дана стадія характеризується 
двома видами завершення виконавчого провадження, а саме: поверненням виконавчого 
документа стягувачу (ст. 47 Закону) та закінченням виконавчого провадження (ст. 49 
Закону).  

Виконавче провадження неможливо здійснювати без його учасників.         
У статті 7 Закону передбачено, що учасниками виконавчого провадження є: 

державний виконавець, сторони, представники сторін, прокурор, експерти, спеціалісти, 
перекладачі, суб’єкти оціночної діяльності –суб’єкти господарювання. 

Основним учасником виконавчого провадження є державний виконавець – це 
специфічний суб’єкт виконавчого провадження, наділений владними повноваженнями (ст. 11 
Закону), який зобов’язаний вживати заходів примусового виконання рішень, неупереджено, 
своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії. Саме безпосереднім виконанням 
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вказаних дій державний виконавець відрізняється від інших учасників виконавчого 
провадження. 

Важливу роль у виконавчому провадженні виконують сторони – стягувач і боржник, 
завдяки яким державний виконавець здійснює виконавчі дії. Сторони можуть реалізувати 
свої права й обов’язки у виконавчому провадженні через представників, а діти – через своїх 
законних представників (ст. 9 Закону). 

Прокурор є особливим учасником виконавчого провадження, оскільки він бере участь 
у цьому провадженні лише за умови здійснення представництва інтересів громадянина або 
держави в суді та відкриття виконавчого провадження на підставі виконавчого документа за 
його заявою або здійсненням вступу у виконавче провадження (ч. 1 ст. 7 Закону). 

Експерт – особа, якій доручено провести дослідження матеріальних об’єктів, явищ і 
процесів, що мають значення для проведення виконавчих дій і стосуються сфери її 
спеціальних знань. 

Спеціаліст – особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками застосування 
технічних засобів і може надати консультації під час проведення виконавчих дій із питань, 
що потребують спеціальних знань і навичок.         

Експерт та спеціаліст призначаються державним виконавцем з власної ініціативи або 
за заявою сторін з метою з’ясування та роз’яснення питань, що виникають під час здійснення 
виконавчого провадження, і потребують спеціальних знань. 

Перекладач – особа, що володіє мовами, знання яких необхідні для перекладу у ході 
провадження виконавчих дій та запрошується державним виконавцем або за заявою сторін у 
разі необхідності під час провадження виконавчих дій. 

Схожі вимоги до суб’єктів оціночної діяльності, які залучаються до участі у 
виконавчому провадженні лише у разі необхідності. 

Для проведення виконавчих дій, за необхідності, державний виконавець має право 
залучати понятих, працівників Національної поліції, представників органів опіки і 
піклування, інших органів та установ (ч. 2 ст. 7, ст. 15 Закону). Тобто, перелічених осіб 
законодавець також відносить до учасників виконавчого провадження. Хоча є випадки, коли 
їх участь є обов’язковою, наприклад, при вчиненні виконавчих дій, пов’язаних з примусовим 
входженням до нежитлових будівель, де зберігається майно боржника, на яке звернуто 
стягнення, або до житлових приміщень – для забезпечення примусового виселення 
(вселення), а також тих, у яких мешкає дитина. 

Вказані учасники виконавчого провадження користуються певними правами, 
передбаченими Законом. 

Водночас, в ході виконання судових рішень виникає низка актуальних питань, без 
з’ясування яких неможливо адже розпочати виконавчий процес. 

По-перше: дотримання встановлених ст. 22 Закону строків пред’явлення виконавчого 
документа до виконання. Вони набувають важливого значення, оскільки їх пропуск 
призводить до негативних наслідків: відмова  державного виконавця у відкритті виконавчого 
провадження та безпідставне невиконання судового рішення. 

По-друге: відповідність виконавчого документа вимогам статті 18 Закону. Зокрема, 
виконавчий лист, який видається судом на підставі рішення, що набрало законної сили, за 
формою має містити відповідні реквізити та  підписаний уповноваженою посадовою особою 
і скріплений печаткою.  При його отриманні стягувач повинен уважно  переглянути і 
з’ясувати, чи відповідає він встановленій формі, чи не містить помилок (наприклад, 
неправильна адреса боржника, неправильна або нечітко зазначена резолютивна частина) і 
тільки після цього звернути до виконання.  

По-третє: пред'явлення виконавчого документу до відповідного органу, який здійснює 
виконання судових рішень. За загальним правилом виконавчі дії здійснюються державним 
виконавцем: за місцем проживання, перебування, роботи боржника або за 
місцезнаходженням його майна. У разі якщо боржник є юридичною особою, то виконання 
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провадиться за місцезнаходженням його постійно діючого органу або майна. Отже, стягувач 
має право вибору місця виконання судового рішення. 

Дещо схожі повноваження державних виконавців України з повноваженнями органів 
та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень в Республіці Болгарія. 

Так,  Закон Республіки Болгарія «Про судову власть» [4] (ст. 264 гл. 12) наділяє 
державних судових виконавців повноваженнями щодо примусового виконання судових 
рішень у певних категоріях справ. Крім державних виконавців, відповідно до ст. 1 Закону 
Республіки Болгарія «Про приватних судових виконавців» [5],  право примусового виконаня 
рішень також мають приватні судові виконавці, у штаті яких є помічники (ст. 36 Закону). 

Незважаючи на те, що вказані закони не мають чітко визначених стадій виконавчого 
процесу (як і в  законодавстві України), адже виконання судових рішень в Республіці 
Болгарія також відбувається по  встановленій процедурі. 

Наявність змішаної моделі суб’єктів виконання судових рішень у Республіці Болгарія 
надає можливість підвищити якість виконання виконавчих документів, що імпонує 
національному законодавству. 

Проте в Україні наразі пройшов друге читання законопроект №2607-а «Про органи та 
осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» [6], яким 
пропонується також введення інституту приватних виконавців.  

Можливо, завдяки запровадженню в Україні даного інституту підвищиться рівень 
реального виконання судових рішень та якість роботи державних виконавців, що виключить 
у подальшому корупційні ризики.                                                                
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Автор досліджує проблематику обґрунтування концепту  судового права призму судової реформи у 
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актуальність подальшого пошуку шляхів конструювання концепту судового права. 

Ключові слова: cудове право,  судова реформа, довіра до суду, євроінтеграційна парадигма 
 

Євроінтеграційна парадигма зумовлює актуальність пошуку нових шляхів розбудови 
судової влади в Україні. З урахуванням актуальних тенденцій, питання подальшого 
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проведення судової реформи залишається актуальним. Це стосується у першу чергу 
теоретико-методологічного обґрунтування концепту судового права, що є перспективним 
напрямком оформлення ключових положень судової реформи та очікувань європейських 
партнерів у світлі євроінтеграційного вектору розвитку держави і судової влади зокрема. 

Для сучасного етапу судової реформи характерний тісний зв’язок з загальною 
правовою реформою. Це підтверджується аналізом змісту Угоди про асоціацію між 
Україною та Європейським союзом, згідно з якою передбачені багатовекторні реформи у 
праві України.  

Судове право у разі його остаточного визнання як галузі права України здатне 
поставити крапку у судовій реформі, що означатиме початок нового етапу вже не 
реформування, а розвитку, еволюційного прогресу у забезпеченні прав та законних інтересів 
громадян. Різниця між реформою та розвитком – у передбачуваності, стабільності, 
захищеності від раптових потрясінь. Головною метою судової реформи протягом останнього 
часу залишався перегляд деяких окремих правових положень, відсутність комплексного 
бачення проблеми стало чинником неефективності судової реформи. Натомість існують чіткі 
критерії та очікування щодо судової реформи, виконання яких значно спрощується за умови 
реалізації концепту судового права.  

Покращення (оптимізація, підвищення ефективності) судочинства є перманентним 
процесом підвищення якості правового регулювання процедури розгляду справ, скорочення 
строків їх розгляду, забезпечення прав громадян, справедливості та законності, а 
найважливіше, стабільності судових рішень 1, С. 101. Саме термін стабільність 
характеризує очікування як європейських партнерів, так і українського народу від чергового 
етапу судової реформи.  

Судову реформу визначають як один із пріоритетних напрямів правових перетворень, 
що пов’язується з ключовим значенням судової влади у питаннях захисту та відновлення 
прав людини, реалізацією принципу верховенства права 2, С. 336. Важливими напрямками 
судової реформи у контексті яких доповнюється концепт судової влади є удосконалення 
системи судів та пошук нових підходів до формування суддівського корпусу 3, С. 11. 
Ключовим чинником сьогодення, що зумовлює актуальність судової реформи та визначає 
пріоритетність становлення судового права як галузі права України є значний рівень 
недовіри громадян до судової влади, пов’язаний з корупційною складовою 4, С. 188 та 
загальною історією погіршення довіри, що спостерігалась протягом років незалежності 
України.  

За даними американського інституту громадської думки Геллап, напередодні Революції 
Гідності рівень довіри до судів в Україні був одним з найнижчих у світі (лише 16%) і 
найнижчим у країнах колишнього Радянського Союзу. У 2014-2015 роках ситуація не 
зазнала суттєвого покращення. За даними Центру Разумкова від 2015 р., рівень довіри до 
судів понизився до 11 відсотків, з яких 1,1% опитаних цілком довіряють судам; 9,5% - 
переважно довіряють. Згідно з індексом верховенства права Всесвітнього проекту 
правосуддя, Україна перебуває на 70 місці зі 102 країн, де відбувалося дослідження, за 
рівнем утілення вимог верховенства права, випередивши Китай, Танзанію, Замбію, 
Киргизстан, Росію. Р. Куйбіда наголошує, що основною причиною такого відносно 
позитивного позиціонування для України є наявність й інших критеріїв оцінювання крім 
довіри до судової влади. Поряд з тим, за індексом сприйняття корупції від Transparency 
International Україна у 2014 році опинилася аж на 142 місці зі 175 держав, де проводилися 
дослідження 5, С. 2.  

Згідно досліджень М. Золкіної (Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва»), 
станом на травень 2014 р. судова реформа та реформа прокуратури зайняли третю позицію у 
переліку реформ, які громадськість чекає у першу чергу. Повний список виглядає таким 
чином [6]:  

1. Антикорупційна реформа (підтримують 63% населення); 
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2. Реформа охорони здоров’я (50%); пенсійна реформа та реформа системи соціального 
захисту (50%); 

3. Судова реформа. Реформа прокуратури (45%); 
4. Реформа органів правопорядку (39%); 
5. Люстрація чиновників (перевірки та можливі звільнення) (38%). 
У регіональному розрізі громадську думку з приводу нагальності судової реформи 

представлено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Громадська думка з приводу нагальності судової реформи* 

Сформовано автором на основі джерела [6]. 
 

Представлений розріз громадської думки характеризує певним чином потенціал 
правосвідомості населення окремих регіонів, зацікавленість проблемами реальної 
європейської інтеграції, одним з найважливіших елементів якої є судова реформа. 
Прихильність та визнання першочерговості судової реформи безпосередньо залежить від 
розуміння громадянами процесів суспільних трансформацій та особливостей реформування 
судоустрою і суміжних інститутів. Як бачимо, суттєве відхилення від середнього показника 
по Україні демонструє громадська думка Західного регіону та Донбасу. Це є певною мірою 
свідченням розбіжностей у державній інформаційній та правопізнавальній політиці, 
ретроспективним наслідком низької уваги до проблем регіону у сфері судоустрою. Загалом, 
аналіз даних опитувань [6] свідчить про вищий інтерес на Донбасі порівняно з середнім по 
Україні до таких питань, як реформа децентралізації та регіонального розвитку (41,7%; по 
Україні – 26,9%);  пенсійна реформа та реформа системи соціального захисту (55,3%; по 
Україні – 49,7%). Вищим є і показник тих, кому важко відповісти (7,5%; по Україні – 4,6%).  

Разом з високими сподіваннями, надзвичайно низькими виявились результати 
очікувань населення України щодо можливості якнайшвидшого проведення реформ. 
Відповіді на те, чи можливим респонденти вважають завершення судової реформи та 
суміжних реформ протягом року розподілились наступним чином (для порівняння 
представлено очікування за суміжними сферами – антикорупційна реформа та реформування 
органів правопорядку)  

О. Ю. Татаров та А. В. Шевчишин підкреслюють, що реформування судової влади в 
Україні має відбуватися на принципах системності, наукової обґрунтованості, врахування 
попереднього позитивного досвіду судового правозастосування та послідовності 7, С. 181. 
Ю. С. Обрусною сформульовано загальні принципи управління процесом судової реформи: 
системний взаємозв’язок судової реформи з іншими державними реформами; здійснення 
реформування судової системи на основі відповідних положень Конституції України та 
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інших чинних законодавчих актів; поєднання державних і самоврядних засад; однозначний 
за своїм тлумаченням, без наявності правових колізій характер законодавства про 
судоустрій; вагоме наукове підґрунтя здійснення судової реформи; здійснення реформи на 
основі чіткого розподілу функцій та повноважень між органами судової влади, іншими 
державними органами, громадськими формуваннями, повноваження яких прямо стосуються 
судової діяльності 8, С. 25 – 26. 

Таким чином, обґрунтування концепту судового права України залишається 
актуальним теоретико-методологічним питанням, від вирішення якого залежить 
ефективність судової реформи та її перехід у якісно новий стан – сталого розвитку 
законодавства, пов’язаного із організацією та діяльністю судової влади, захистом прав 
людини, ствердженням верховенства права.  
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In the article the peculiarities tradesure potential of the tourism industry. Specific requirements and 
expectations concerning it. Criteria of evaluation for the quality of tourist services. Identified the need to develop 
system of motivation and stimulation of labour at the level of tourism enterprises. Developed their main factors and 
indicators. 

Key words: rudoremontny potential, tourism services, tourism product, quality, staff, tourist enterprise, labor 
motivation, incentive system, management, competitiveness. 

 

У статті виявлені особливості трудоресурсного потенціалу галузі туризму. Визначені вимоги та 
очікування відносно нього. Обгрунтовані критерії оцінки через якість туристичних послуг. Виявлена 
необхідність розробки ситеми мотивації та стимулювання праці на рівні туристичних підприємств. 
Розроблені їх основні чинники та індикатори. 

Ключові слова: трудоресурсний потенціал, галузь туризму, послуги, туристичний продукт, якість, 
персонал, туристичні підприємства, мотивація праці, система стимулювання, управління, 
конкурентоспроможність. 

 

Становлення економіки знань, впровадження інформаційних технологій у всі сфери 
життєдіяльності населення вимагає усобливих інструментів та методів управління 
трудоресурсним потенціалом у галузі туризму. При цьому вона унікальна тим,  що 
працівники складають частину туристичного  продукту або послуг. Аналіз економічних 
досліджень у галузі туристичного бізнесу показав, що коли мова йде про удосконалення 
управління туристичною організацією, то особлива увага приділяється питанням 
навколишнього середовища, ринку, конкурентам, клієнтам і тому подібне, однак основні 
зусилля управління в сфері туризму повинні бути спрямовані на її трудоресурсний 
потенціал. В свою чергу, його формують працівники туристичних підприємств і організацій. 

Отже, відмінністю туристичної галузі та управління її розвитком, підвищення 
ефективності та конкурентоспроможності на національному, регіональному та місцевому 
рівнях є особлива роль персоналу туристичних установ. Саме професіоналізм, ввічливість, 
чуйність, сумління працівників  впливають на якість обслуговування туристів та фінансово-
економічну стійкість туристичних підприємств. Тому для підтримки  дохідності та її 
підвищення багато з них розробляють системи мотивації працівників та  стандарти 
обслуговування, а також сертифікують свою діяльність. 

Проблеми управління трудоресурсним потенціалом та мотивації працівників різних 
галузях досліджували відомі вітчизняні та зарубіжні науковці. Серед них Л.Антошкіна, 
В.Антошкін, Л.Мармуль, І. Романюк. Розвитку туризму присвячені праці О.Марченко, Т. 
Незвещук-Когут. Проте виявлення особливостей управління трудоресурсним потенціалом 
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галузі туризму на засадах мотивації персоналу туристичних підприємств потребують 
подальших розробок. 

Метою дослідження є встановлення особливостей трудоресурсного потенціалу галузі 
туризму та удосконалення управління її розвитком на основі розробки систем мотивації 
праці працівників туристичних підприємств. 

Якість обслуговування туристів залежить від уміння персоналу туристичних 
підприємств розпізнавати і оцінити вимоги кожного клієнта, сприйняття кожним клієнтом 
наданого  обслуговування, а також відповідно до цього оперативно корегувати його процеси. 
У сучасних умовах в Україні, як і в передових країнах світу, у галузях господарювання 
пропонуються та впроваджуються дві моделі управління якістю послуг. Спочатку 
здійснюється забезпечення якості, а прибуток є похідним від неї – це японська модель; 
спочатку орієнтуються на прибуток, а якість послуг і товарів є його чинником – це 
європейсько-американська модель. 

Персонал у галузі туризму є найважливішою складовою частиною кінцевого 
продукту, одним з основних ресурсів конкурентних переваг  туристичних організацій, тобто 
якість обслуговування в туристичних організаціях залежить від майстерності і сумління 
працівників [1, c. 17]. Задоволення клієнта сферою обслуговування досягається ввічливістю 
персоналу та його чуйністю. Таким чином, ефективне управління трудоресурсним 
потенціалом перетворюється на одну з найважливіших функцій туристичної організації – у 
функцію управління персоналом. 

Це дозволяє виділити завдання удосконалення управління персоналом в одне з 
основних у концепції розвитку галузі туризму на мікроекономічному рівні. При цьому 
туристичний продукт визначається як такий, що  складається з двох частин: матеріальної і 
нематеріальної. Подібний підхід до термінології цілком прийнятний з позицій економічної 
теорії, де  продукція визначається як результат людської праці, господарської діяльності, 
представленої в матеріально-речовій формі (матеріальний продукт), в духовній, 
інформаційній формі (інтелектуальний продукт) або у вигляді виконаних робіт і послуг, і з 
позиції маркетингу, де в терміні «продукт» поєднуються поняття «товари» і «послуги». 
Важливою особливістю туристичного продукту, що відрізняє його насамперед від 
промислових товарів, є широке залучення людей до виробничого процесу. Так, людський 
чинник впливає на його неоднорідність і якість [2, с. 152]. Для підтримки рівня багато 
туристичних організацій розробляють стандарти обслуговування – комплекс обов’язкових 
для виконання правил обслуговування туристів, покликаних гарантувати встановлений 
рівень якості для всіх вироблених операцій. 

Стандарт визначає критерії, за якими оцінюються рівень обслуговування клієнтів та 
діяльність персоналу організації. До таких критеріїв, наприклад, в готелях відносяться: 
тривалість відповіді на дзвінок про отримання інформації або при бронюванні (15, 20, 30 
секунд); тривалість оформлення у службі розміщення (черги бути не повинно); тривалість 
надання конкретної послуги (наприклад, прання та чистка речей гостя повинні займати не 
більше доби); зовнішній вигляд і наявність уніформи; знання іноземних мов персоналом та 
ін. 

 Однак стандартизація не вирішує всіх питань якісного обслуговування клієнтів, тому 
що якість туристичних послуг – це ознака, що формує у споживача почуття задоволеності, 
сприйняття ним отриманого обслуговування як відповідного його вимогам (очікуванням). 
Клієнтів у туристичній організації безліч, у кожного свої очікування і своє, зумовлене 
індивідуальними особливостями психіки, світогляду та інтелекту, сприйняття одержуваного 
обслуговування і реакція на нього. Саме тому це сприйняття не може бути описане у вигляді 
якогось відповідного алгоритму на всі випадки життя. 

Якість обслуговування у туристичних організаціях залежить від уміння персоналу 
розпізнати і оцінити вимоги кожного клієнта до замовлення туристичних послуг; оцінити 
сприйняття кожним клієнтом наданого йому обслуговування; оперативно коригувати за 
необхідності процес обслуговування, домагаючись задоволення кожного клієнта наданими 
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послугами [3, с. 205]. 
Таким чином, для кваліфікованої праці у галузі туризму, крім технологічної 

підготовки, знань у галузі туристичного бізнесу, також необхідна відповідна психологічна 
підготовка, володіння питаннями міжособистісного спілкування на загальному рівні. Все 
більшого значення набувають особистісні риси працівника, його інтуїція, досвід, здатність і 
вміння оцінювати ситуацію з різних сторін, у тому числі і з точки зору своїх клієнтів. Їм 
необхідно мати можливість творчо і по-новаторськи підійти до розв’язання несподіваних 
проблем.  

Згідно проведених досліджень [4, с. 67], найбільший рейтинг присвоєно таким 
особистісним і діловим якостям працівників туристичних підприємств, як комунікабельність, 
орієнтація на досягнення результату, клієнтоорієнтованість, відповідальність, 
стресостійкість, акуратність, уважність і лояльність до компанії. Ці вимоги пояснюються 
тим, що в галузі туризму помилка персоналу може вплинути на подальший вибір клієнта і на 
його задоволеність якістю обслуговування.  

У практиці туристичного бізнесу переважає якісне обслуговування в туристичних 
організаціях, готелях, інших засобах розміщення. Однак погане обслуговування викликає 
більшу реакцію у споживача, ніж хороше. Таким чином, грамотно розроблена концепція 
розвитку  і належне матеріально-технічне забезпечення, інтер’єр готелів, - це ще не запорука 
ефективності їх функціонування. Гості не повертатимуться у готель, якщо його працівники 
не виправдовують їх очікувань. 

Весь персонал туристичних організацій (менеджер у турфірмі, клерк на реєстрації в 
готелі, офіціант, консьєрж; гід; водій автобуса тощо) повинен докласти зусиль, щоб у клієнта 
після подорожі залишилося почуття глибокого задоволення. Їх ставлення, зовнішній вигляд і 
готовність виконати будь-яке прохання гостя формують загальне враження від обслуговування. 
Так, наприклад, кожен співробітник готелю, що контактує з клієнтами, сприймається останніми 
як повноважний представник всього готелю, і тому його професіоналізм і людські якості 
формують, зрештою, імідж готелю. У цій справі немає дрібниць, тому навіть повна 
реконструкція будівлі готелю не може стати гарантією успіху на туристичному ринку, якщо 
керівництво нехтує кадровими питаннями. 

Працівники туристичних підприємств і організацій, що організують прийом гостей, 
надають послуги, які через їх посередництво стають частиною туристичного продукту. Часто 
досить важко диференціювати матеріальну частину продукту конкуруючих компаній у галузі 
туризму (наприклад, готельні номери, консьєрж-послуги не значно розрізняються за 
вартістю). Його відмінності  нерідко пов'язані з тим, як обслуговуються клієнти [5, с. 11]. 
Персонал туристичних підприємств і організацій повинен обслужити споживача так, щоб 
останній перетворився на постійного клієнта. Від цього безпосередньо залежить їх прибуток 
та фінансово-економічна стійкість – чим більше постійних клієнтів, тим вищий прибуток, 
інноваційно-інвестиційні можливості, конкурентоспроможність. 

З іншої сторони, з метою підвищення праці працівників туристичні підприємства 
повинні розробляти та впроваджувати системи їх мотивації і стимулювання. Мотивація має 
внутрішні та зовнішні чинники. Отже, їх врахування лежить в основі розробок таких систем. 
Насамперед, це заробітна плата з гнучкою системою надбавок та премій за роботу в 
додатковий час, в свята, в нічний час, в складних умовах тощо. Також це можуть бути 
надбавки за залучення додаткових клієнтів, продовження термінів їх перебування, 
розширення номенклатури споживуваних послуг тощо. 

Велике значення має забезпечення туристичними підприємствами можливостей 
особистісного та службового росту працівників через фінансування їх навання, підвищення 
кваліфікації, проведення тренінгів, курсів тощо. Підприємства підвищують комфортність 
умов праці, надають значні соціальні пакети, створюють пільгові умови для відпочинку, 
харчування, моделювання стилю та зовнішності  у власних мережах [6, с. 149]. Мотивацію 
праці підвищують і соціальні стимули. Це професійне та суспільне визнання, участь в 
управлінні підприємствами, повага до працівників, громадське визнання заслуг тошо. 
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Трудоресурсний потенціал має особливе значення у розвиткута підвищенні 
конкурентоспроможності галузі туризму. Його вийняткова роль пояснюється провідною 
роллю у наданні туристичних послуг та ідентифікацію їх якості та рівня надання із 
працівниками. Тому працівники мають володіти особливими уміннями та навичками, знати 
психологію спілкування, бути не  тільки менеджерами, але й маркетологами та рекламістами. 
В свою чергу, туристичні підприємства з цією метою повинні розробляти системи 
матеріального та морального стимулювання мотивації праці. Це сприятиме підвищенню її 
продуктивності, прибутковості туристичних підприємств та галузі загалом.  
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The article presents an updated model for optimization of quality management systems’ documentation. The 
actual need which this article fulfills is to avoid some of the most frequently cited disadvantages of quality management 
systems - that they are heavy, use a lot of complicated phrases, and often make sense only to the quality managers and 
consultants. The model presented in this article is based on previous work of the author and incorporates new trends 
and features of modern quality management systems.  
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Modern quality management systems (QMS) standards can be traced back to their roots the 
second half of XX century. Similar to inspection sampling standards, the QMS standards have 
begun developing from military standards. In 1959 the United States Department of Defense issued 
MIL-Q-9858 standard which is the ‘forefather’ of the quality standards we know today. Ten years 
later, in 1969 this standard was revised into the NATO AQAP (Allied Quality Assurance 
Publications) series of standards. In just five years, in 1974, the British Standards Institution (or 
BSI) used these standards to publish its BS5179 series of guidance standards. In 1979 BSI 
submitted the BS5750 series of standards to the International Organization for Standardization (or 
ISO). 

The birth of the ISO 9000 series of standards is 1987. Since then, this most popular series of 
standards has undergone many changes- some of them minor- in 1994, and in 2008, an some of 
them major- in 2000 and recently, in 2015 [1]. Nevertheless, all five revisions reflect the current 
trends in society, business, technology, etc. This is one of the reasons for which 1138155 companies 
worldwide have chosen to certify their quality management systems and showcase their excellence 
[2]. This figure represents nearly 71% of all certificates issued by the ISO in 2014. 

ISO 9001 is a basic management system standard which focuses on quality as a tool for 
sustainable development of organizations of any type, size, business activity, or country. In fact, it 
is a means to make the good practices in management available to a wider spectrum of companies. 
When an organization chooses to invest more efforts in an industry specific standard, then it may 
turn to ISO/TS 16949 for the automotive sector and its suppliers, ISO 13485 for medical devices, 
and others. 

A company may decide to develop an integrated management system by complementing 
ISO 9001 with other standards such as: 
 ISO 14001- for environmental management systems; 
 ISO 22000- food safety management systems; 
 ISO/IEC 27001- for information security management systems; 
 ISO 50001- for energy management systems, etc. 

In the recent years, another ISO standard- ISO 22301, for business continuity management 
systems picks up pace due to the fact that it helps organizations to get prepared in the face of 
disaster in the uncertain world we live in. It is worth pointing out that this standard was one of the 
first international standards to be aligned with the new format for management system standards, 
known as Annex SL [3]. The overall high level structure of Annex SL is: Clause 1 - Scope, Clause 
2 - Normative references, Clause 3 - Terms and definitions, Clause 4 - Context of the organization, 
Clause 5 - Leadership, Clause 6 - Planning, Clause 7 - Support, Clause 8 - Operation, Clause 9 - 
Performance evaluation, and Clause 10 - Improvement. 

In addition to the identical structure imposed by Annex SL, it also provides some identical 
definitions and identical text to be used in all management system standards. 

These new trends are benefitting the companies which struggled to untangle the web of 
clauses, schematics and terminology used in the wide variety of management systems. Two of 
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ISO�s flagship management system standards- ISO 9001 and ISO 14001, have used the new 
format for their latest revisions of September 2015. 

According to [4] one of the two most important objectives in the revision of the ISO 9000 
series of standards has been to adjust ‘the amount and detail of documentation required to be more 
relevant to the desired results of the organization’s process activities.’ ISO 9000 [5] defines 
documented information as ‘information required to be controlled and maintained by an 
organization and the medium on which it is contained.’ Table 1 below presents an excerpt of a table 
[6] provided by ISO for the transition from the 2008 to the 2015 version of the standard [7, 8].  

Table 1 
Comparison of documentation requirements 

ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 
4.2     Documentation requirements    7.5     Documented information 
4.2.1  General 7.5.1  General 
4.2.2  Quality manual 4.3     Determining the scope of the quality 

management system 
7.5.1  General 
4.4     Quality management system and its 
Processes 

4.2.3  Control of documents 7.5.2  Creating and updating 
7.5.3  Control of documented Information 

4.2.4  Control of records 7.5.2  Creating and updating 
7.5.3  Control of documented Information 

 

It must be stressed that, according to ISO 9001:2015, the documented information needed to 
be maintained by the organization for the purposes of establishing a QMS (high level transversal 
documents) shall include: 
 The scope of the quality management system. 
 Documented information necessary to support the operation of processes. 
 The quality policy.  
 The quality objectives.  

As it can be seen, there is no specific requirement neither for the quality manual, nor for the 
‘six mandatory’ documented procedures an organization was expected to have according to ISO 
9001:20008. The most recent discussions among quality professionals still leave the question open 
whether to keep the ‘old’ pyramidal structure of documents, or to migrate to a leaner documentation 
system. The Documented information maintained by the organization for the purpose of 
communicating the information necessary for the organization to operate (low level, specific 
documents), or the previously termed ‘quality records’ are 21, and naturally- this is the bare 
minimum to implement a QMS which conforms to ISO 9001:2015. 

There are two ISO standards which deal with quality documentation in more detail- ISO / 
TR 10013:2001 [9] and ISO 30301:2011 [10].  

The first one of these standards- the Technical Report ISO/TR 10017 Guidelines for quality 
management system documentation was published on 2001-07-15, i.e. just after the third revision of 
ISO 9001. This International Standard was confirmed on 2007-07-13, or just before the fourth 
edition of ISO 9001. The core part of the standard- its clause 4 ‘Quality Management System 
Documentation’ outlines the various types of documents, expected to be present in a QMS, as well 
as their elements: quality policy, quality objectives, quality manual, documented procedures, work 
instructions, forms, quality plans, specifications, external documents, and quality records. In its 
section devoted to documented procedures, ISO / TR 10013 proposes this structure:  
 Title,  
 Purpose,  
 Scope,  
 Responsibility and authority, 
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 Description of activities,  
 Records,  
 Appendices, 
 Review, approval and revision, and  
 Identification of changes. 

Based on practical experience and critical analysis, Gueorguiev et al. [11] have argued that a more 
compact structure can serve the purpose of ‘development and maintenance of the 
documentation necessary to ensure an effective quality management system, tailored to the 
specific needs of the organization.’ 

The application of the procedures, developed according to the model presented in [11] has shown 
positive results such as: 

 Smaller volume of the documented procedure in comparison with ISO/TR 10013 based 
ones. This effect has been achieved using flowcharting as a partial substitute to the 
traditional verbal descriptions of activities. 

 Enhanced possibility to spot ‘gaps’ in the process description by applying the SIPOC model. 
This model was later introduced as ‘Figure 1 — Schematic representation of the elements of 
a single process’ in the latest revision of ISO 9001:2015. 

 Improved accountability, and communication of roles and responsibilities within the 
organization and with its external stakeholders and interested parties.  

 Smooth implementation in companies, especially in the IT and manufacturing sectors after 
providing introductory training and enriching prior knowledge.  
Expecting the changes to ISO 9001, the author has explored other guidance documents and 

standards in an effort to continue the optimization of the procedure model. 
The need to adhere to the high level structure of Annex SL in the domain of retaining 

documented information was partly satisfied with the publishing of ISO 30301:2011 Information 
and documentation – Management systems for records – Requirements. 

ISO 30301 specifies requirements for creation and management of records which are 
integral to any organization's processes. The records practically fulfill the sixth quality management 
principle ‘Evidence-based decision making’ and enable business efficiency, accountability, risk 
management and business continuity.  

The updated model proposes the following correlation with ISO / TR 10013 elements: 
 Responsibility and authority - interested parties: first the internal interested parties such as 

process owner, deputy, support/supplier, and beneficiary/customer are listed, followed by 
external suppliers, customers and other stakeholders. 

 Documents and records – maintained and retained documented information, to be listed in 
the ‘Inputs’ and ‘Outputs’ columns of the SIPOC diagram. 

 Improvement and identification of changes - actions to address risks and opportunities: these 
become an integral part of any documented procedure. 
Conclusion: ISO 9001:2015 allows organization flexibility in the way it chooses to 

document its quality management system. The proposed updated model meets both the current 
developments in the standardization of management systems, and the needs and expectations of 
organizations which implement such standards. 
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В статье рассмотрены теоретические вопросы влияния неопределенности внешней среды на 
принятие управленческих решений, выявлены и рассмотрены подходы к обоснованию неопределённости в 
зависимости от области научного познания. 
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Необходимость действовать в условиях, которые не могут быть однозначно 
определены, придают экономической деятельности организаций неопределённый характер, 
поэтому в современных условиях принятие управленческих решений без учета 
неопределённости не имеет содержания.  

Основной проблемой для организаций остается оценка результативности 
принимаемых управленческих решений по достижению преимуществ в конкурентной борьбе 
в условиях неопределённости внешней среды и выработка механизмов снятия 
неопределённости условий функционирования организации. 

В широком смысле под неопределённостью понимается недостоверность, неточность, 
недостаточность или полное отсутствие информации в научных и других исследованиях [1, 
c. 108], а также как понятие, отражающее отсутствие однозначности [3, c.376]. Современный 
экономический словарь дает следующее определение. Неопределённость – недостаточность 
сведений об условиях, в которых будет протекать экономическая деятельность, низкая 
степень предсказуемости, предвидения этих условий. Неопределённость сопряжена с риском 
планирования, принятия решений, осуществления действий на всех уровнях экономической 
системы [5]. 

Как видно из данных определений неопределённость всегда сопряжена с 
недостаточностью или отсутствием информации. Процессы, которые обеспечивают снятие 
неопределённости, являются процессами, приносящими информацию. Снятие 
неопределённости выступает как процесс получения информации. Неопределённость 
ассоциируют с нестабильностью, непредсказуемостью, случайностью, отсутствием 
однозначности, т.е. это синоним хаоса и разбалансированности. 

Проведенный анализ теоретических исследований понятия неопределённости 
позволил нам выделить 6 основных подходов к исследованию неопределенности как 
категории науки управления: 

1) Естественнонаучный подход (классическая физика, биология, химия, квантовая 
механика, термодинамика, физика неравновесных процессов, теория хаоса, синергетика). 

2) Философский подход (онтологический, гносеологический и антропологический 
аспекты). 
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3) Математический подход (теория вероятности, теория игр, теория нечетких 
множеств). 

4) Микроэкономический подход (предпринимательский, неоинституциональный и 
эволюционный подходы). 

5) Информационно-управленческий подход (процесс принятия и реализации 
управленческих решений, состояние информационной базы, кибернетика). 

6) Субъективно-психологический подход (неуверенность человека в правильности 
выбора, ограниченность человеческого знания). 

В основу выделения подходов нами положен признак соотнесения понятия 
неопределённости с явлениями, которые изучает та или иная наука, а также рассматривается 
ли неопределенность данной отраслью знаний как количественная или как качественная 
категория, как субъективное или объективное явление. Кратко представим характеристику 
подходов: 

1) Естественнонаучный подход к исследованию неопределённости связан с 
выявлением специфических форм проявления неопределённости в различных формах 
движения материи. 

Представителями данного подхода являются: В. Гейзенберг, С. Бир, М. Борн, Д. Бом, 
Л. Больцман, Л. Бриллюэн, Дж. Гиббс, В. Готт, С. Карно, Р. Клаузиус, Ж. Фурье, Э. 
Шрёдингер, Г. Хакен, А.С. Эддингтон, А. Эйнштейн, И. Пригожин, И. Стенгерс, С.П. 
Курдюмов, Н. Климонтович, Ю.А. Данилов, Б.Б. Кадомцев, О.И. Ананьин, В.Н. Тарасевич. 

В естественнонаучном подходе, неопределённость рассматривается с позиций 
соотнесения с недетерминированностью, случайностью, необратимостью, неустойчивостью 
и неравновесностью систем и процессов в них. Неопределённость – объективная 
характеристика реальности. Из-за вероятностного характера бифуркационных процессов 
развитие не может иметь обратного хода, а это приводит к необратимости не только 
эволюции, но и времени. Повышение энтропии означает уменьшение упорядоченности 
системы и увеличение неопределённости её развития. Тем самым энтропия отождествляется 
с хаосом системы и характеризует его в количественном отношении. 

2) Развитие философского подхода во многом было определено результатами 
естественных наук. Установление связи неопределённости с неравновесностью и концепцией 
детерминизма привело к стремлению не только доказать и объяснить её наличие при 
проводимых экспериментах, но и рассмотреть сущность неопределённости в контексте 
философского знания. Согласно философскому подходу, неопределённость присуща 
сложившейся культурной и исторической бытийной ситуации, имманентным образом входит 
в основание наблюдаемой нами реальности. 

У истоков развития данного подхода стоят античные философы (Анаксимандрит, 
Платон, Сократ, Аристотель, Протагор), далее своё развитие подход получил в европейской 
философии (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Р. Декарт, Б. Спиноза, Дж. Локк, Дж. Беркли, Д. Юм, И. 
Кант, Г. Гегель) и современной философии (О. Тоффлер, М. Хайдеггер, В.О. Фабер, П.И. 
Визир, А.Д. Урсул) 

В рамках философского подхода: 
1) неопределённость соотносят с бесконечностью, проблема состоит в отыскании 

возможных внешних и внутренних границ чего-либо, неопределённость характеристика 
бесконечного, безграничного, не имеющего пределов, она есть отсутствие или размытость 
границ сущего (онтологический аспект); 

2) неопределенность соотносят с ограниченностью и относительностью человеческого 
познания, неопределённость есть неясность, сокрытость, сомнительность знаний об 
окружающей действительности, неопределимость количественных и качественных 
характеристик, границ или пределов объектов (гносеологический аспект); 

3) неопределённость соотносят с вероятностью, случайностью, возможностью (веером 
возможных путей развития человека), она является процессуальной компонентой бытия 
человека (антропологический аспект). 
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В зависимости от того, чем неопределённость порождается, она может быть 
объективной, субъективной и субъектно-объектной. 

3) В рамках математического подхода, неопределённость рассматривают с позиций её 
количественной измеряемости. 

Представители данного подхода: В.Ф. Капустин, А.Н. Борисов, О.А. Крумберг, И.П. 
Федоров, Л.С. Беляев, Л. Лабскер, Н.Н. Моисеев, А.О. Недосекин, Дж. фон Нейман и О. 
Моргенштерн, Д. Дюбуа, П. Анри, Н. Винер, У. Эшби и др. 

Математический подход соотносит неопределённость с невозможностью рассчитать 
вероятность осуществления исходов принимаемого решения. Неопределённость с 
математической точки зрения не поддается количественной оценке на основе частоты 
событий и субъективных предположений о времени их возможного наступления, для её 
оценки возможно использовать аппарат теории игр и теории нечётких множеств. При этом 
неопределённость – это субъективная характеристика вероятностей возможных исходов 
событий (вероятностных распределений, субъективных вероятностей событий, полученных 
экспертным путем, интервальной вероятности, а также по причине лингвистической 
нечёткости). 

4) Микроэкономический подход связывает появление неопределённости с 
реализацией предпринимательской функции. 

В целом основы экономической концепции неопределённости, как главного 
источника предпринимательского дохода, были заложены в классических работах по 
экономической теории предпринимательской функции и прибыли (Р. Кантильон, И. Тюнен, 
Ф. Найт, Й. Шумпетер, Дж.М. Кейнс, Ф. Хайек, И. Кирцнер). Современным этапов развития 
этого подхода являются неоинституциональная теория фирмы (Р. Коуз, Д. Норт, Дж. 
Ходжсон и др.), эволюционная теории экономических изменений Р. Нельсона и С. Уинтера. 

Микроэкономический подход характеризует неопределённость как: 
1) необходимое условие осуществления предпринимательской деятельности, 

источник предпринимательского дохода. Смысл предпринимательства  проявляется в 
принятии на себя риска неопределённых последствий за вынесенные ранее решения. 
Ситуация неопределённость выступает как недостаточная осведомленность, неизмеряемая 
вероятность и необходимость действовать, опираясь на мнения (оценки, суждения). 
Неопределённость заставляет предпринимателей внедрять инновации, творчески искать и 
находить благоприятные возможности получения прибыли (предпринимательский подход); 

2) причину появления формальных и неформальных институциональных 
ограничений, которые уменьшают неопределённость, неизвестность и ненадежность 
экономических отношений, структурируя повседневную жизнь и организуя порядок 
взаимоотношений между людьми. Организации создаются благодаря тому, что институты 
предоставляют необходимые возможности для их учреждения и последующего развития. 
Источником неопределённости хозяйствования выступают трансакционные издержки как 
следствие оппортунистического поведения партнеров (неоинституциональный подход); 

3) механизм наследования организациями новых благоприятных признаков благодаря 
естественному отбору в условиях постоянного нарастания скорости эволюционного 
процесса. Эволюция зависит от размаха и скорости современных изменений в сочетании с их 
растущей сложностью, что отражается в способности систем к самоорганизации. 
Современные изменения все более приобретают вид упорядоченного хаоса. 

Механизмом, приводящим к эволюции, является мутация, которая является 
единственным источником новых структур и новой информации. Неопределённость является 
фундаментальной характеристикой деятельности организаций (эволюционный подход). 

5) Выделение информационно-управленческого подхода к обоснованию 
неопределённости, нами связывается с особенностями процесса принятия и реализации 
управленческих решений. 

Представители данного подхода: Дж. Акерлоф, К. Эрроу, Л. фон Берталанфи, С. Бир, 
Л. Бриллюэн, К. Шеннон, Н. Винер, У. Эшби, А.А. Богданов, У. Брайн Артур и др.) 
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Информационно-управленческий подход к неопределённости соотносит 
неопределённость с недостаточностью или отсутствием информации обо всех имеющихся 
возможностях и факторах, способных повлиять на результаты решения. Появление 
неопределённость связано с таким следствием взаимодействия субъектов рынка, как 
асимметрия информация. С точки зрения кибернетического подхода к управлению, процесс 
управления представляет собой информационный ресурс, существуют входные и выходные 
параметры информации, элементы управления потоками информации и соответствующие 
законы. Чем больше разнообразие состояний системы, тем выше неопределённость в ее 
поведении. Количество информации в системе становится мерой её организованности. С 
точки зрения теории управления неопределённость может быть вызвана ошибками, 
допущенными субъектом управления при её выяснении на отдельных этапах процесса 
принятия решения. 

6) Субъективно-психологический подход к понятию неопределённости связан с 
особенностями восприятия различными людьми этого понятия с точки зрения возможных 
личных последствий решения и уверенности человека в правильности выбора своего 
решения.  

Представители данного подхода: М. Аллэ, М. Вебер, Р. Кетлинский, Дж.М. Кейнс, Ю. 
Козелецкий, Е.А. Яйли, А.А. Музалевский и др. 

Решения и действия человека в большей степени зависят от того, как он воспринимает 
риск, как оценивает вероятность неудачи или величину предвидимой потери. Риск влияет на 
субъективную оценку неопределённости исхода выбранного решения. При анализе рисков 
современного общества, их уровень следует определять не столько по неопределённости 
окружающей обстановки, сколько по тенденциям типичных действий в поведении людей. 
Поведение абсолютного большинства субъектов в условиях неопределённости и риска 
подчиняется закону убывающей предельной полезности дохода. Они негативно относятся к 
неопределённости и риску, избегая по возможности ситуаций, в которых нельзя 
предусмотреть исходы, либо нельзя оценить их вероятность. 

Рассмотрев сущность понятия «неопределённость» с позиций указанных подходов, 
нами выявлена схожесть мнений исследователей в одном. Они признают объёктивность 
существования неопределённости и невозможность её полного устранения. Это 
обусловливает необходимость признания того, что стратегическое управление 
организациями не может в полной мере контролировать и регулировать её деловую среду. 

Представленные подходы к объяснению понятия «неопределённости» характеризуют 
универсальность и фундаментальность данного понятия в методологии современной науки. 
При этом в каждом рассмотренном подходе смысловое содержание понятия зависит от 
предмета науки, которой оно изучается. Вместе с тем, для разработки механизмов снятия 
неопределённости условий функционирования организации в процессах принятия решений, 
необходимо выделить источники возникновения неопределённости.  

На основе рассмотренным нами подходов к понятию «неопределённость», в рамках 
каждого из них мы сначала выявили её источники возникновения, а затем объединили в 
следующие пять групп: 

1 группа – стохастичность природной среды 
2 группа – синергетичность факторов деловой среды  
3 группа –  экономическая сущность деловой среды 
4 группа – вмешательства людей в естественный ход событий  
5 группа – личностные качества и особенности поведения субъекта, принимающего 

решения. 
В стратегическом управлении организации большую ценность представляет анализ 

понятия неопределенности как объективно существующего условия принятия 
управленческих решений, нас интересует процесс выявления возможных направлений 
поиска и развития организацией рыночных возможностей в условиях неопределенности 
внешней и внутренней среды. Неопределённость – это расплата за рост, чтобы добиться 
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успеха, организация должны искать такие рыночные возможности, где действия 
неопределенности и роста самые сильные [4]. 

Объективное существование неопределённости определяет особенности 
формулирования и выбора стратегических управленческих решений, и подобное влияние 
осуществляется не только путем согласования целей управления организации с 
окружающими условиями действительности, но и путем задавания целей и методов их 
достижения, направленных на снятие неопределённости. 

В заключение наших рассуждений можно привести высказывание Н. Лумана: «Сам по 
себе внешний мир не знает риска, ибо ему неведомы ни различения, ни ожидания, ни оценки, 
ни вероятности, все это становится важным с появлением субъекта. Понятия риска и 
неопределенности всегда связаны с решениями, с помощью которых связуется время, хотя 
будущее не может быть известно в достаточной мере, причем даже то будущее, которое 
создается решениями самих людей. С точки зрения настоящего будущее неопределенно, в то 
время как уже теперь точно известно, что будущее настоящее будет определено с точки 
зрения его желательности или нежелательности. К тому же, с другой стороны, то, что может 
произойти в будущем, зависит от решения, которое следует принять в настоящем» [2]. 
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Визначені основні типи та зміст маркетингових стратегій соціально-культурної діяльності. Здійснені 
порівняння їх ефективності та умов застосування. Визначені конкурентні переваги обраних стратегій. 
Обґрунтовані перспективи їх застосування не лише для окремих суб’єктів діяльності, але й регіонів 
розміщення соціально-культурної сфери загалом. 

Ключові слова: планування, маркетингові стратегії, регіональний розвиток, сфера культури, 
розміщення, управління, удосконалення. 

 

Планування не передбачає непорушність та зобов’язання реалізації кожного плану або 
програми. Так само, як історичний аналіз, планування, по-суті справи, є способом пізнання 
сьогодення. Історія дозволяє пізнати причини поточного стану справ. Людина, суспільство, 
організація, регіон здійснюють життєдіяльність, осмислюючи та переосмислюючи 
пройдений шлях наново з кожним пройденим, прожитим досвідом. Підприємцям, 
менеджменту не дано знати своє майбутнє, але дано бачити можливі проблеми та 
перспективи регіонального розвитку. 

Кожен пройдений етап та період функціонування підприємства відкриває нові. Тому 
плани, програми, прогнози – не що інше, як пізнання все того ж справжнього, наших 
можливостей “тут і зараз”, рефлексія над існуючим станом справ. Пройде ще якийсь час, і 
якісь з них відпадуть, а якісь стануть дійсністю, відкриються нові. Організація повинна буде 
від чогось відмовитися або зможе собі дозволити щось, до чого раніше була не готова або не 
спроможна. Тому вона в будь-який момент повинна мати сукупність планів та програм 
різного ступеня пропрацьованості та написання – як основу свого реагування на виклики 
ринку, суспільства, часу. 

В умовах ринкової економіки планування (програмування) складається з двох 
основних взаємопов’язаних частин. По-перше, це стратегічне (перспективне) планування, що 
включає плани та програми на період більше 2 років. Важливо підкреслити, що стратегічні 
програми розробляються не одноразово, а щорічно, іноді 2 рази на рік, підлягають перегляду, 
уточненню, доопрацюванню, переробці, а іноді скасуванню у зв'язку із зміною ситуації та 
перспектив. По-друге, оперативне (поточне) планування на період до 2 років включно (річні, 
квартальні, декадні, тижневі) плани поточної діяльності. Очевидно, що маркетинг, який 
визначає способи поведінки відповідно до ринкових перспектив, пов'язаний, перш за все, зі 
стратегічним плануванням, розробкою відповідних маркетингових стратегій та програм. 

Проблемам формування маркетингової стратегії культурної сфери присвячено праці 
таких відомих зарубіжних та вітчизняних науковців як Ф. Котлер, Г. Ассель, І. Маркіна, 
В. Кучер, Д. Аакер, М. Портер, Р. Уінслі, П. Томсон , Ф. Хедоурі, С. Гарковенко та ін. Такий 
інтерес до теми маркетингу в культурній сфері пов'язаний з великим колом питань 
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стратегічного розвитку культури, що по сьогоднішній день досліджується і вимагає 
глибокого вивчення. 

Розроблювані плани та програми визначають цілі, завдання діяльності, шляхи та 
способи їх вирішення та реалізації, а, значить, необхідність певних витрат ресурсів, 
організаційні зміни, нові вимоги до кадрів, системи контролю якості послуг тощо. Саме тому 
планування – важлива ланка сучасного менеджменту. Змінюються цілі та завдання – 
міняється структура, зміст, способи управління, а нерідко – менеджери та персонал з метою 
забезпечення конкурентоспроможності підприємства. 

Мета статті полягає в обґрунтуванні та плануванні маркетингових стратегій 
регіонального розвитку сфери культури відповідно до регіональної специфіки для всебічного 
удосконалення функціонування її закладів та установ, задоволення зростаючого попиту 
населення на соціально-культурні послуги, збереження та відтворення . 

Розвиток методології планування, поява функціонального, структурного, системного 
підходів, їх інтеграція в технологію програмно-цільового підходу створили передумови для 
наступного кроку - застосування концепції та технології маркетингу, технологій та методик 
розробки маркетингових стратегій та програм у сфері культури. 

Причому самі ці стратегії та програми виявляють тенденцію переходу від аналогів 
конкурентів та від вивчення попиту до проектування та конструювання нового попиту, 
товарів і послуг, їх виробництва, його забезпечення та організації зростання впливу 
підприємства в суспільстві. Інакше кажучи, сам зміст маркетингового планування все більше 
нагадує розробку комплексних цільових програм, призводить до підвищення ролі програм у 
системі маркетингу [1, с. 168]. Концепція маркетингу, таким чином, не замінює, а інтегрує й 
узагальнює систему та досвід планування. Стратегічне маркетингове планування включає в 
себе наступне. 

1. Формулювання соціально-культурної місії (надзавдання) організацій та регіонів. 
її формулювання може бути заявлене не лише з позицій споживачів та 
суспільства, оскільки на реалізації їхніх інтересів будується діяльність установ. 
Більш того, місія не може бути прив'язана до конкретних товарів та послуг, які є 
способами, засобами вирішення надзавдання, але не є самоціллю. Так, місією 
дозвіллєвого центру не може бути проведення дискотек, свят, а місією 
художньої галереї – проведення виставок. Місія – соціальна, культурна та 
екологічна функція, в даному випадку, відповідно – організація повноцінного 
дозвілля конкретних груп населення регіону або сприяння просуванню в 
суспільстві образотворчого мистецтва. Місія, таким чином, є спосіб розуміння 
свого призначення. Зазвичай, місія відповідає формулюванню призначення 
установи в організаційно-правових документах: статуті установі, положенні про 
діяльність. Нова місія, стратегічно усвідомлена підприємством, може породити 
необхідність нових статутних та інших організаційних документів. 

2. Формулювання стратегічних цілей та задач на планований період: комерційних, 
соціальних, культурних, організаційних тощо. Такими цілями можуть бути 
інтенсивний розвиток соціально-культурних установ (її більш глибоке 
впровадження в ринок, закріплення позицій на ньому, розширення меж своєї 
зони ділової активності, удосконалення товару), зростання обсягу продажів 
(доходу), зростання прибутків, більшу інтеграцію діяльності підприємства 
(встановлення контролю над постачальниками, субпідрядниками, системою 
розподілу та реалізації своїх товарів, кооперація з конкурентами або їх 
підпорядкування), або диверсифікацію її діяльності (як розширення асортименту 
схожих, близьких товарів та послуг або розширення асортименту новим товаром 
для традиційних клієнтів, так і розширення кола як товарів, так і споживачів). 

3. Маркетингові програми, які встановлюють на основі стратегічних рішень, що, 
для кого створювати та як реалізовувати, включаючи для кожної з груп товарів 
або послуг наступні чинники та показники: зведення загальних конкретних 
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показників (обсяги послуг та продукції, прибуток, розмір бюджету); 
характеристику поточної маркетингової ситуації (обсяг і сегменти ринку, 
споживачі, середовище, конкуренція, чинники збуту); ризики (небезпеки та 
проблеми) - як комерційні, так і для реалізації діяльності; стратегія маркетингу 
(товарна, цінова, побутова, стимулювання та мотивації середовища та 
персоналу); програму дій (хто, коли і що повинен робити); баланс бюджету 
витрат та заходи з оптимізації прибутків (частка ринку, прогноз обсягу продажу 
і прибутків); порядок контролю збуту, частки ринку, відносини клієнтів, 
рентабельності в розбивці по товарах, сегментах ринку, територіях, режим 
маркетингу. Стратегії та маркетингові програми можуть бути конкретизовані в 
поточних планових документах, бізнес-планах, доповнені системами аналізу, 
оцінки, контролю, коригування діяльності. 

Очевидна, таким чином, основоположна роль стратегії розвитку. Вона визначає як 
зміст конкретних планів, так і організацію забезпечення їх виконання, вимоги до контролю 
та персоналу. Мета стратегії – переконатися, що установа знаходить та розвиває 
перспективні види культурної діяльності, скорочуючи і згортаючи слабкі. Саме стратегія 
задає зміст конкретного маркетингового комплексу установи або регіону (табл. 1). 

Таблиця 1 
Місце маркетингових стратегій у здійсненні соціально-культурної діяльності 

АНАЛІЗ = мотивації установи, ринку, 
регіону 

СТРАТЕГІЯ = програма 
діяльності = рішення 

РЕАЛІЗАЦІЯ = виконання 

Сегментація ринку Товарна стратегія Організація виробництва 

Вивчення споживача Цінова стратегія 
Стимулювання персоналу та 

середовища 

Вивчення конкурентів 
Стратегія реклами та 

стимулювання 
Товаропросування 

Дослідження тенденцій в галузі та 
загальноекономічних 

Стратегія збуту Збут 

Дослідження регіону Організаційна інновація Реклама та стимулювання продажів 

Оцінка спроможності та можливостей 
установ 

 Сервіс 

  Фінансовий контроль 
 

Маркетингові стратегії розрізняються за багатьма чинниками. Перш за все, вони 
групуються по товарах (послугах) або за їх групами. Стратегії розрізняються також за 
термінами, на які вони розробляються: двох-, трьох-, чотирьох-, п'ятирічні програми; за 
рівнем прийняття рішення, тобто рівнем управління: стратегії галузі, її підрозділів, служб 
регіонів. Можуть відрізнятися стратегії і за методами розробки – наприклад, прогнозні, 
програмно-цільові, нормативні, індикативні тощо. 

Однак наведені відмінності залишають маркетингові програми та стратегії в рамках 
звичайних класифікацій або видів планів. Власне, маркетингова відмінність пов'язана, 
насамперед, із загальною спрямованістю діяльності фірми на ринку, програмованою 
стратегією. У зв'язку з цим традиційно розрізняють три основних типи стратегій: 

- стратегія експансії (екстенсивного зростання), тобто розширення своєї діяльності 
на даному ринку, своєї частки на ньому; 

- стратегія інтенсивного (органічного росту), заснована, насамперед, на все більш 
глибокій сегментації даного ринку, а значить - все більш глибокій спеціалізації та 
модифікації товарів і послуг; 

- стратегія диверсифікації, тобто активного виходу соціально-культурної установи 
на нові ринки з новими клієнтами, з новими товарами та послугами. 
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Диверсифікація сприяє більшій вкоріненості на ринку позицій, полегшує перетікання 
капіталів з однієї сфери в іншу, сприяє взаємній підтримці, взаємному підкріпленню та 
доповненню різних товарів і послуг, технологій, збутової мережі. 

В загальному плані щодо попиту на соціально-культурні послуги доцільно розрізняти 
маркетингові стратегії. 1. Стимулюючий попит маркетинг. Він розуміється як традиційний 
маркетинг заохочення ясно вираженого попиту. 2. Розвиваючий маркетинг. Застосуємо у 
випадках нечітко оформленого попиту. Наприклад, у роботі з батьками, охочими до 
забезпечення всебічного розвитку дітей, але не знаючими, як конкретно можна цього 
домогтися в місцевих умовах; з відвідувачами, шукаючими цікавого дозвілля, тощо. В цьому 
випадку мова може йти про розвиток їх попиту з переходом до стимулюючої стратегії. 3. 
Ремаркетинг пов'язаний з оновленням інтересу до товарів та послуг [2, с. 91]. Іноді в сфері 
культури для цього достатньо змінити найменування, жанр, набір супутніх послуг, просто 
ввести новий режим роботи. 

Наступні види стратегій пов’язані зі стимулюванням попиту.  
1. Синхромаркетинг полягає у вирівнюванні комерційних результатів за рахунок 

балансування цін у залежності від коливання обсягів продаж різних товарів. 2. Підтримуючий 
маркетинг - фактична різновидність захисної стратегії, яка полягає в підтриманні досягнутого 
рівня та обсягу діяльності. 3. Демаркетинг - зменшення надзвичайно великого попиту, з яким 
дана установа або підгалузь не може впоратися. Продовження діяльності в умовах 
незадоволеного попиту може мати негативні наслідки для статусу установи. Тому, наприклад, 
завищення цін на цей вид послуг сприяє оптимізації попиту. 4. Протидіючий маркетинг досить 
розповсюджений у сфері культури. Він спрямований на зменшення ірраціонального та 
антисоціального попиту, прирівняного до негативного. 

За своєю методологічною спрямованістю також зазвичай розрізняються три основних 
типи стратегій: 

- стратегії недиференційовані – переважно практикуються великими 
підприємствами-монополістами в умовах відсутності конкуренції, коли установа пропонує 
уніфіковану модель товару (послуги) споживачеві “взагалі”; 

- диференційовані (насамперед, по товарах та послугах), що пропонують різним 
групам споживачів, спеціалізовані по їх потребах модифікації товарів та послуг. Такі 
стратегії пов'язані, насамперед, з поглибленням та закріпленням позицій установи на ринку 
(“поглиблення в ринок”); 

- стратегії концентрації - переважно, це стратегії виходу на ринок, що вимагають 
концентрації коштів та зусиль навколо конкретного виду товару, розрахованого на дуже 
конкретну (вузьку) групу клієнтів. Такі стратегії традиційно приймаються на не надто 
тривалий період часу та характерні переважно для малих установ. 

Ще більш конкретними та специфічними є стратегії в залежності від способу дій та 
ставлення до конкуренції, прийнятих установою. Перш за все, це наступальні стратегії. Такі 
стратегії можуть застосовуватися до старого ринку: вихід на нього з новими товарами і 
послугами, модифікацією старого або просто активну витіснення з нього конкурентів 
традиційним товаром. 

Необхідність у наступальній стратегії може бути обумовлена насиченням ринку, 
конкурентною боротьбою, новими можливостями технологій, простою необхідністю 
збільшити обсяг продажів. Наступальна стратегія – це не обов'язково пряма атака на 
конкурентів, прямий штурм їх позицій. Концентровані наступальні стратегії можуть 
припускати зосередження зусиль на головному напрямку діяльності, наприклад, з окремою 
вузькою групою споживачів, але можуть й здійснюватися крок за кроком, освоювати ринок 
сегмент за сегментом [3, с. 54]. 

Спочатку атакується один сегмент, після успішного результату установи концентрує 
зусилля на наступному сегменті. Концентровано можуть також захоплюватися просторові 
плацдарми. Наприклад, установа, здійснивши спочатку прорив в обласному або районному 
центрі, закріпившись на цьому ринку, з цього зручного розміщення починає 
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розповсюджувати свою діяльність на інші населені пункти регіонів. На ринку культури у 
великих містах дуже багато залежить від вдало обраного розміщення, яким зазвичай 
виявляється місце в центрі інформаційних, трансакційних потоків, тощо. 

Наступальна диференційована стратегія може мати різні модифікації. Наприклад, 
стратегія “лещат” (оточення конкурентів), коли установа ухиляється від прямої атаки, 
закріплюючись на роботі з іншими групами споживачів на цьому ринку, не допускаючи 
активних дій конкурентів у цих сегментах. Або стратегія “граблі”, коли підприємство 
виходить на ринки конкурентів, але, на відміну від них, більш тонко та глибоко диференціює 
товари та послуги по споживачах [4, с. 10]. 

Наступальна недиференційована стратегія практично неможлива через підвищений 
ризик. Взагалі наступальні стратегії мають більший ризик у порівнянні з іншими. За 
статистичними даними, збитки супроводжують до 40,0% нововведень на ринку товарів 
широкого вжитку, до 20,0% - на ринку промислових товарів та до 18,0% - на ринку послуг. 
Тому великі організації або установи намагаються зазвичай ухилитися від чисто 
наступальних дій. Наступальна стратегія є типовою для малих установ. їх іноді так і 
називають - венчурними або ризиковими. Великі підприємства, в силу великої інерції, 
зв'язком з потужною матеріальною базою, сформованою репутацією тощо, схильні скоріше 
не ризикувати самі, а створювати дочірні малі підприємства, виділяючи їм кошти та граючи 
по відношенню до них роль холдингу. 

Свої ж інтереси вони закріплюють в установчому договорі з дочірньою венчурною 
установою. її прибутковість дає підставу основній установі для обґрунтованих нововведень. 
Тому для великих установ характерна “стратегія другого”, коли установа приступає до 
активних дій та вже бачить перед собою успіх попередників. Хоча американці називають 
таку стратегію “ковтати пил попереду коня, що скаче”, саме “стратегія другого” дає 
можливість великій установі приймати менш ризиковані рішення, нести менші збитки за 
рахунок зниження невиправданих витрат, а потім затвердити нові позиції на ринку, нагнати 
та перегнати, а то й поглинути “перших” – можливості для цього у великих підприємств 
завжди є значно більшими [5, с. 182]. 

Ще більш типовими для великих установ є захисні стратегії утримання своїх позицій. 
Це може бути концентрована оборона конкретних ринків, недопущення на них активності 
конкурентів, але може бути і диференційована. Захисна стратегія може переходити в 
стратегію відступів (згортання бізнесу), а то й стратегію ліквідації попиту в силу 
екологічних, медичних міркувань, навіть ірраціонального характеру відповідних потреб. 

Все більшого поширення набуває ліцензійна стратегія у вигляді її основних 
різновидів. Установа з якихось міркувань може почати згортання своєї активної діяльності 
на ринку (старіння товару, необхідність концентрації коштів та сил на інших товарах тощо), 
оскільки вона – автор розробок, технологій, має налагоджені збутові та інформаційні зв'язки, 
- остільки установа продає іншим установам ліцензії на відповідні види діяльності. Пішовши 
з активного бізнесу, установа продовжує отримувати доходи, причому умови відрахувань, 
обумовлені в договорі з продажу ліцензій, можуть бути різними: від продажу без права 
модифікації до надання таких прав з відповідними відсотками відрахувань. 

Можлива зворотна ситуація - установа, виходячи на новий ринок, не хоче нести 
ризикованих затрат на нові розробки, воліючи придбати ліцензію (знову-таки на різних 
умовах). Як очевидно, інтереси продавця та покупця ліцензії діаметрально протилежні. 
Перший зацікавлений максимально продовжити власність та джерело доходів, незважаючи 
на можливі модифікації товару покупцем. Останній - отримати право на цей товар, внести в 
нього мінімальні модифікації та зменшити право продавця на дохід. Балансом цих інтересів є 
договір про продаж ліцензії. Ліцензійна стратегія, важлива у виробничій сфері, набуває 
особливого значення у сфері невиробничій, у тому числі в культурі, особливо після 
прийняття закону про інтелектуальну власність. У цьому випадку сценарії, сценарні плани, 
методики, розробки тощо, стануть активним предметом ліцензування. 
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Досить поширеною у галузі культури є стратегія придбання (накопичення) 
матеріальної бази, спеціалістів, малих підприємств. Менеджери, зрозуміло, за наявності 
вільних коштів бюджету, можуть брати на роботу першокласних фахівців, найсучасніше 
обладнання та інвентар, не замислюючись особливо про характер майбутньої діяльності. 
Фахівці, якщо це дійсно компетентні та енергійні фахівці, самі знайдуть собі поле діяльності, 
що відкриває перед підприємством нові можливості. Аналогічно й першокласне обладнання, 
гарні будинки, приміщення відкривають нові технологічні можливості, яких не було раніше. 

Прикладом такої стратегії може слугувати діяльність деяких приватних фондів. 
Жоден колектив, який звертається до таких фондів за підтримкою, не отримує відмови. 
Навпаки, його проблеми ретельно розглядаються, він отримує фінансову, технічну або 
організаційну допомогу. Але за рахунок співпраці з різними і різнопрофільними 
організаціями та колективами у сфері науки, культури, техніки, мистецтва фонд отримує 
виняткові можливості диверсифікації. 

Не можна не згадати ще одну стратегію, досить поширену в період первісного 
нагромадження та приватизації. Йдеться про “розбійницьку”, або “піратську” стратегії – гру 
без правил, а точніше – ринкового свавілля. Але треба усвідомлювати, що з поглибленням 
інтеграції України в цивілізований ринок можливості цієї стратегії (що здається іноді 
найбільш ефективною) будуть скорочуватися. Сказане відноситься до загальних 
стратегічних рішень. Але кожна стратегія так чи інакше вимагає уточнень, конкретних 
технологій та методів розробки, обґрунтування яких ми намагалися здійснити. 

Отже, нами встановлено, що вибір стратегії розвитку соціально-культурної сфери 
залежить від споживача, від кон'юнктури ринку, від цін, механізмів їх формування та 
динаміки, від конкуренції та поведінки конкурентів, від можливостей установи - фінансових, 
матеріально-технічних, організаційних, кадрових, інформаційних, від виробничих витрат та 
витрат загальних, від збутової мережі, від ступеня диверсифікації культурної діяльності. 
Велике значення має громадська думка та репутація на ринку і в суспільстві, соціально-
політичної ситуації в суспільстві та цілого ряду інших чинників (сил), що впливають на 
прийняття рішень та їх реалізацію. Система цих чинників у своїй сукупності задає зону 
ділової активності установи щодо конкурентних послуг, товарів і ринків у галузі культури. 
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Розроблено методичний інструментарій побудови системи управління маркетинговою діяльністю на 
вітчизняних підприємствах. Обґрунтовано важливість застосування комплексної системи управління 
маркетинговою діяльністю підприємства за «кільцевим» принципом. Відповідно до етапів формування 
комплексу методичних принципів управління маркетинговою діяльністю підприємства та обґрунтовано 
принципи її організації. 

Ключові слова: управління маркетинговою діяльністю підприємства, методичний інструментарій 
побудови системи управління маркетинговою діяльністю. 

 

Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими та практичними 
завданнями. В сучасних умовах, коли економічна ситуація дуже швидко змінюється, не 
можна жити сьогоднішнім днем і чекати, коли почнуть скорочуватися можливості росту 
компанії на її основному ринку. Необхідно заздалегідь передбачити таку ситуацію та вжити 
зустрічних заходів. Тому важливим питанням для будь-якого підприємства, що здійснює 
господарську діяльність в країнах з ринковими умовами є ефективність управління 
маркетинговою діяльністю, а саме, методичний інструментарій щодо формування і реалізації 
комплексу засобів впливу на підприємство у його взаємозв’язку з мікро- та 
макросередовищем з метою забезпечення максимального прибутку, за якого задоволення 
попиту споживачів є фактором досягнення мети. 

Аналіз останніх досліджень, яким присвячується стаття. На сьогоднішній день 
проблемам управління маркетинговою діяльністю присвячено досить багато наукових праць 
зарубіжних вчених – економістів. Серед них, необхідно виділити роботи Ансофф І., Діксон 
П.,  Друкер П., Котлер Ф., Левітт Т., Портер М. та інші. Такі українські дослідники, як  
Войчак А.В., Мельничук О. П., Романова Л. В., Скібіцький О. М.,  Шульгіна Л. М.,  Щербань 
В. М.  також здійснили вагомий внесок у розвиток концепцій управління маркетинговою 
діяльністю. Проте деякі аспекти управління маркетингової діяльності залишаються 
невирішеними. Аналіз наукових праць підтверджує актуальність і важливість дослідження 
згаданої проблеми і пошуку шляхів її вирішення. 

Формування цілей статті (постановка завдання). Метою дослідження є  розробка 
методичного інструментарію побудови системи управління маркетинговою діяльністю на 
вітчизняних підприємствах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Побудова комплексної системи 
управління маркетинговою діяльністю підприємства призначена вирішити проблеми 
координації планово-контрольної діяльності, а саме: пріоритетність оперативного 
планування над стратегічним, при його недостатній структурованості та інтенсивності; 
недостатність деталізації планів стосовно визначених цілей та проектованих заходів; 
відсутність комплексного підходу до систем планування та здійснення контролю; 
нерегулярність у здійсненні контролю та коригування планів відповідно до змін у 
середовищі; відсутність інформаційної бази для планування; наявність недоліків у 
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забезпеченні об’єктивності формування планів, пов’язаних із неврахуванням знань лінійних 
керівників [1, 2]. 

Комплексна система управління маркетинговою діяльністю підприємства формується 
за «кільцевим» принципом: ситуаційний аналіз, маркетинговий синтез, стратегічне 
планування, оперативне (тактичне) планування, маркетинговий контроль [2]. 

На етапі ситуаційного аналізу оцінюється стан компанії, вплив зовнішнього 
середовища, аналіз і прогнозування можливих ситуацій, подій, факторів, що впливають на 
еволюцію компанії, її комерційну, маркетингову діяльність. 

При маркетинговому синтезі відбувається визначення та оцінка цілей, прийняття 
розв'язків для стратегічного планування. При стратегічному плануванні відбувається вибір 
стратегій: яка стратегія є найкращою і чому, як потрібно діяти для реалізації цієї стратегії та 
досягнення цілей. При оперативному плануванні розробляється оперативний план дій для 
здійснення маркетингової програми на рік, потім цей оперативний план, побудований на 
основі стратегічного планування, реалізується на практиці при веденні поточної комерційної, 
маркетингової діяльності компанії. При маркетинговому контролі відбувається збір і оцінка 
вихідних даних, які дозволяють ухвалювати рішення щодо необхідності ситуаційного аналізу 
(рис.1.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Формування комплексної системи управління маркетинговою діяльністю 
підприємства за «кільцевим» принципом [2] 
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Фактично цей підхід застосовується на різних рівнях: на рівні управління компанією 
та організацією маркетингової діяльності в цілому та на операційному рівні - рівні 
планування і контролю маркетингової діяльності підприємства. 

На основі аналізу вітчизняних і закордонних джерел, у яких описуються конкретні 
приклади бізнес-діяльності підприємства та надається аналіз їх наслідків, сформуємо 
комплекс методичних принципів, якими повинні користуватися вітчизняні підприємства в 
господарській діяльності  (рис.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Комплекс методичних принципів управління маркетинговою діяльністю 
підприємства [3] 

 

Розглянемо характеристику принципів організації маркетингового управління 
підприємством   бізнес-діяльності підприємства (табл.1). 

Таблиця 1  
Принципи організації маркетингового управління підприємством   бізнес-діяльності 

підприємства 
Принципи Характеристика 

Принцип коректування завдань 
підприємства та зміни їх 
пріоритетів  

Завдання формуються з урахуванням стану внутрішнього та зовнішнього 
маркетингового середовища 

Принцип концентрації зусиль  Обмеження основних сфер діяльності до трьох-чотирьох, концентрація 
зусиль на більш привабливих зарубіжних ринках 

Принцип економії та 
раціональних витрат ресурсів  

Припускає  зосередження уваги на зарубіжних ринках з низькими 
витратами виходу на них 

Принцип зміцнення лідируючих 
позицій  

Активізація зусиль переважно в тих ринках збуту, де фірма має сильні 
позиції порівняно із конкурентами 

Принцип мінімізації зусиль  Проникнення на нові ринки за допомогою купівлі нових підприємств, що 
вигідніше ніж вихід на нові ринки збуту  

Принцип високої технологічності 
виробництва 

Припускає відсутність виробництв із інтенсивним використанням 
людських ресурсів 

Принцип відсікання зайвого  Реалізується за допомогою продажу збиткових підрозділів 
Принцип підвищення 
організаційно-економічної 
самостійності підрозділів 
підприємства    

Припускає зниження централізації управління (обмеження контролю 
сферами фінансів, обліку, планування, права, стратегією купівлі 
підприємств) і відповідно надання автономії окремим підрозділам 

Принцип централізації контролю 
стратегічних завдань 
підприємства  

В певних ситуаціях пов'язаний із контролем над розподілом і 
використанням капіталу для того, щоб відповідальні менеджери філій не 
змогли використовувати засоби фірми у своїх інтересах 

Принцип особистої мотивації  Реалізується у формі заохочення керівників відповідно до досягнутих 
успіхів 

Принцип безпеки підприємства  Потреба в забезпеченні безпеки підприємства виходить на перше місце за 
значимістю завдань 

 

Уміння планувати та контролювати маркетингову діяльність підприємства, відповідні 
доходи та витрати є необхідною умовою успіху бізнес-діяльності. Під плануванням і 
контролем у маркетинговій діяльності підприємства   варто розуміти контроль над 
виконанням маркетингових річних планів, контроль прибутковості і стратегічний контроль. 

Звідси слідує, що ефективність процесу управління маркетинговою діяльністю   
підприємства варто визначати показниками, які характеризують стан досягнення результатів 

Принципи організації маркетингового управління підприємством 
бізнес-діяльності підприємства 

Принципи організації управління виробництвом 

Принципи інформатизації управління підприємством 
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бізнес-діяльності підприємства і розраховуються за результатами контролю та аналізу стану 
досягнення цілей від впровадження бізнес проектів, прийняття управлінських рішень. 
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IMPROVING THE VIRTUAL COMMUNITIES EFFICIENCY AS A 
FUNDAMENTAL FACTOR OF SUCCESSFUL MARKETING STRATEGY 

 

This article decided an important scientific task of developing methods for increasing the virtual communities’ 
efficiency as a key factor of their marketing strategy. The marketing strategy of studied virtual community based on 
developing method for increasing the virtual communities’ efficiency is formed and implemented. Different types of 
virtual communities were analyzed, and their place in WWW was defined. The analysis of virtual communities’ 
efficiency criteria was carried out and complex of numerical indexes of effectiveness of the virtual communities was 
defined. Analyzing and defining characteristics and classification of virtual community members were presented. The 
method of improving the effectiveness of the community functionality was described.  

Keywords: marketing strategy, World Wide Web, virtual community, efficiency increasing, virtual community 
member, administrator, moderator, content. 

 

The virtual communities consisting of ordinary users of network are gaining an increasing 
role at the present stage [1-4] of development of the Internet and global information system World 
Wide Web. 

Virtual community [5, 6] is a social group of people, who communicate and interact via the 
Internet with the help of specialized services and websites within the WWW. Virtual communities 
are one of the foundations for the successful establishment of the information society. 

Despite the large quantity of existing virtual communities, only a few of them are efficient. 
The vast majority of Internet communities are inefficient and do not justify the owners’ 
expectations. Such situation, primarily, can be explained by the lack of method for creating efficient 
Internet communities. 

Methods which allow owners to create efficient virtual communities nowadays [7-11] are 
mostly intuitive or hidden from the public. Efficient virtual community communities exist but they 
are few, they emerge and function successfully only because of certain subjective factors such as 
talent and intuition of their owners. 

Considering the current state and dynamics of development of Ukrainian segment of the 
Internet, it’s not hard to forecast that new Internet communities will appear, present communities 
will develop [12-13], the amount of content and users’ quantity will increase. 

Therefore, the creation of community model, development of methods and means of 
creating efficient communities and improving the efficiency of the already existing ones is very 
relevant and important task. 

Specification of virtual communities members. The member of virtual communities is the 
community established person who: visits community site, reads or publishing content in the form 
of participation in discussions and compiles messages. 

The members of communities are usually the people that represented themselves or a 
company by their activity. They can use real names as (like in “Twitter” or “Facebook”) and 
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fictional names - nicknames. If a member is acting on behalf of the organization, it uses the name of 
a company. 

Each member of virtual community is characterized by the following set of parameters: 
 name of the member; 
 password access; 
 e-mail; 
 date of last visit; 
 personal data; 
 set of created messages; 
 set of initiated discussions; 
 set of derived reviews;  
 set of made reviews. 

According to the rights and powers of community, members belong to one of four classes: 
 unregistered (guests) can only view (not always in full) themes and messages by other members 

of community; 
 registered users can view the messages, participate in discussions and surveys, create them and 

adjust their message; 
 moderators – in addition to features that have registered members, moderators perform the 

functions of content management in “their” topic: adjusting messages and discussions (in certain 
sections) - deleting incorrect, meaningless messages or those that do not relate to the theme, 
promoting and advertising the community to attract new members; 

 administrators – in the hierarchy of the community have the highest status: in addition to the 
functions of moderator, serve as the “teacher” (registration of members and help) and 
“overseer” (block violators), moderators topics and technical support, promotion and advertising 
community, attracting new members. 

Each type of members except unregistered, has certain rights which, for clarity, are 
presented in the Table 1. Each member, depending on affiliation to one of the classes is also 
provided some opportunities to influence on the community content and other stakeholders. The 
registered member has the smallest capacity, and mostly – administrator. 

Table 1 
Virtual community members copyright regarding the creation and modification of the content 

and impact on other members 
Opportunities Registered users Moderator Administrator 

Content creation Yes Yes Yes 

Content management Only own Only own Yes 

Members managament No Partly Yes 

Table 2 
The efficiency factors of “Lviv. Forum Ridne Misto” virtual community 
Factors of  

performance / year 
2011 2012 2013 2014 2015 

Citation 249 299 355 323 454 
Attendance 270000 296000 326000 357000 395000 
Quality of the content structure 7 8 9 9 10 
Member growth 2923 3456 3989 4365 4890 
Number of members with complete 
information 

214 239 274 306 346 

Rate of increase in members 40 35 45 47 50 
Content amount 150513 186055 200752 230036 263564 
Rate of content increase 2199 2635 2902 3456 3719 
Moderation 1 1 1,5 1,7 2,1 
Conflict quantity 45 45 51 57 63 
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Here are all possible atomic transactions for each class of members. 
Virtual community “Lviv. Forum Ridne Misto” began its existence in 2002, so its 

performance analysis conducted since today. The studied virtual community operates by the active 
scenario [14] of virtual community. 

The dynamics of each performance for the five years is shown in the Table. 2.  
The total efficiency of virtual community “Lviv. Forum Ridne Misto” is showed that this 

community is high effective and demonstrates progressive dynamics of growth efficiency (Figure 
1).  

 
Figure 1. Total efficiency of community “Lviv. Forum Ridne Misto” (2011-2015) 

 

This is primarily due to the improvement of the quality of the content structure, high 
citation, reduction of costs of moderated virtual community and reduction of conflict in the 
community, confirming the effectiveness of the proposed methods and the author means to improve 
the efficiency of virtual communities (Figure 2).  

 
Figure 2. Dynamics of efficiency of marketing strategy of studied virtual community 

“Lviv. Forum Ridne Misto” 
The calculated dynamics of efficiency of community (Figure 2) is shows that marketing 

strategy of studied virtual community “Lviv. Forum Ridne Misto” is successful and effective.  
The article decided an important scientific task of formation and implementation of 

marketing strategy of virtual community based on developing method for increasing the virtual 
communities’ efficiency.  

This method provides effective functioning of the virtual community in the long term. 
This paper shows the methods of structuring information content of virtual community by 

identifying the thematic debate pursuant to sections balancing trees, etc., popularizing virtual 
community by spreading others in other communication services and reverse consolidation which 
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helped to increase the volume and improve the structure of others and make the content more 
accessible for members. 
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ТЬЮТОРСТВО КАК ТЕХНОЛОГИЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ  
С РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ В ПРОЦЕССЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

ВУЗА 
 

Authors investigate possibility of support for children with speech disorders during practical work by student-
tutor in this article. Fundamental problem in the process of teaching practice is rendering of help to teachers in the 
formation of a new professional role in the development of technologies tutor support and implementation of these 
technologies in the practice of educational institutions. The introduction of tutor’s technology elements in student’s 
practical work in a modern pre-school education with inclusive groups is relevant and necessary and it’s considered as 
support and a special type of help for a child with speech disorders. 

Keywords: tutoring, student-tutor, children with disabilities, speech disorders, speech development, practical 
work, inclusive education, support for a child with disabilities, educational activities. 

 

В данной статье авторы рассматривают возможности сопровождении детей с речевыми 
нарушениями в процессе педагогической практики студентом-тьютором. Основополагающим в процессе 
педагогической практики является оказание помощи педагогам в освоении ими технологий тьюторского 
сопровождения и внедрении этих технологий в практику работы образовательных учреждений. Внедрение 
элементов тьюторской технологии в рамках студенческих практик в условиях современной системы 
дошкольного образования с инклюзивными группами является актуальным и необходимым и рассматривается 
как поддержка (особый вид помощи ребенку с речевыми нарушениями). 

Ключевые слова: Тьюторство, студент-тьютор, дети с ограниченными возможностями здоровья, 
нарушения речи, речевое развитие, инклюзивное образование, педагогическая деятельность. 

 

Организация деятельности студента-тьютора направления СДО профиль «Логопедия» в 
ДОУ определяется необходимостью поддержки сопровождения детей дошкольного возраста 
с речевыми нарушениями (с ОВЗ) в условиях инклюзии (и в решении практических задач по 
поддержке и сопровождению детей с нарушениями речи). 

По данным О. А. Степановой. Т. Б. Филичевой и др. от 60 до 90% детей имеют те или 
иные проблемы и чаще всего это именно речевые нарушения разной степени сложности [6]. 

Тьюторское сопровождение дошкольников с нарушениями в психофизическом, 
речевом развитии в условиях инклюзивных групп является весьма актуальным. 

Среди детей с тяжелыми нарушениями речи существует большая группа детей с 
негрубыми нарушениями речи: дети, у которых неправильно произносится или отсутствует 
1-2 звука или группы звуков и кроме нарушений звукопроизношения имеются другие 
нарушения речевых и неречевых функций, которые препятствуют комфортному вовлечению 
их в социум детского коллектива. Такие дети, обучаясь в массовых группах, заведомо 
оказываются включенными в процесс инклюзивного образования, который предполагает 
целенаправленное воздействие на каждого ребенка для обеспечения его комфортного 
пребывания в группе сверстников, обеспечения его самореализации. 

Инклюзивный подход к образованию этих детей применяется совершенно правомерно 
[1].  
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В Саламанке (Испания, 1994) на Всемирной конференции по образованию детей с 
особыми потребностями определена необходимость разработки системы образования таких 
детей и выполнение образовательных программ с учетом широкого разнообразия у них 
особенностей и потребностей. 

Важным условием перехода к инклюзивной форме образования и его успешности 
является (В.М. Гребенникова и другие) система сопровождения и поддержки. 

Н. Н. Малофеев отмечает, что особому ребенку для понимания материала необходимы 
иные наглядные средства или дополнительное внимание учителя. 

Решение проблем обучения воспитания, развития детей с ОВЗ в условиях 
инклюзии/интеграции на современном этапе является необходимым для модернизации 
Российского образования [5]. 

В законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12 2012 г № 273- Ф.З, ст.79 в 
ряду с другими условиями для получения образования обучающимися с ОВЗ определены 
специальные условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся: 
 использование специальных образовательных программ, и методов обучения и 

воспитания; 
 специальных учебников, учебных пособий, дидактических материалов; 
 специальных технических средств обучения, коллективного и индивидуального 

пользования предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь; 

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 
При таком подходе необходимо создание единой профессиональной среды с 

использованием разных форм реализации инклюзивного подхода. 
Одним из условий реализации инклюзивной практики является наличие необходимых 

специалистов (дефектологов, психологов, логопедов, тьюторов). 
В настоящее время представление о тьюторстве в общем и специальном образовании 

серьезно обогащено и переосмыслено. Большое место фигуре посредника отведено в работах 
Б. Д. Эльконина [1]. 

В концепции, разработанной межрегиональной ассоциацией, возглавляемой 
Т. М. Ковалевой показаны философские, педагогические основания тьюторства, раскрыты 
понятия: «тьюторство», «тьюторское сопровождение», обоснованы принципы, определены 
задачи тьютора в образовательных пространствах [4]. 

Одной из качественных характеристик современного образования сегодня обсуждается 
принцип открытости. 

Тьюторство понимается как особый тип педагогического сопровождения ребенка-
сопровождение процесса индивидуализации в ситуации открытого образования. 

Построение тьюторских образовательных практик и тьюторской деятельности 
обосновывается философскими положениями теории открытого образования [7]. 

В рамках реализации принципа открытости задача тьютора, как посредника 
заключается в расширении образовательного пространства каждого обучающегося и 
предоставлении как можно большего разнообразия вариантов движения для 
самоопределения. 

Задача тьютора заключается в построении образовательного пространства 
обучающихся на любой ступени общего образования при смене средств тьюторской 
деятельности в соответствии с их возрастными особенностями [6]. 

Основой открытого обучения становится индивидуальная образовательная программа, 
привязанная к конкретному человеку. 

Должность тьютора в России утверждена и введена в российскую систему образования 
Приказами Министерства здравоохранения и социального развития РФ (2008 г. № 11731 и № 
11725). 

Специальность «тьютор» внесена в «Единый квалификационный справочник 
должностей, специалистов и служащих» (2010г.)  
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В Законе «Об Образовании в Российской Федерации» (№273-Ф З, ст. 79) определены 
содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. Образование детей с ОВЗ должно осуществляться 
по адаптированным образовательным программам, для инвалидов определяются 
индивидуальные программы реабилитации. Для получения образования обучающимися 
указана необходимость создания специальных условий для их обучения, воспитания и 
развития. 

В организациях инклюзивной направленности тьютор как специалист осуществляет 
сопровождение ребенка с ОВЗ в процессе общего и индивидуального обучения, участвует в 
разработке образовательной программы, является посредником между традиционным 
педагогом и ребенком с ОВЗ. Целью деятельности тьютора является сопровождение и 
коррекция образовательных программ и учебных планов с учетом нужд и потребностей, 
интересов и проблем ребенка [7]. 

К специалисту, работающему в системе инклюзии и осуществляющему процесс 
сопровождения детей с ОВЗ предъявляется ряд требований. 

Тьютор должен знать и понимать сущности инклюзивного образования; 
психологические закономерности и особенности возрастного и личностного развития 
ребенка; уметь разграничивать инклюзивное образование от традиционных форм 
образования и реализовывать различные способы педагогического взаимодействия между 
всеми субъектами образовательной среды (индивидуально, в группе, с родителями); владеть 
навыками анализа особенностей взаимодействия и взаимопонимания ребенка с ОВЗ и 
социального окружения [7]. 

Согласно квалификационному справочнику тьютор относится к педагогическим 
работникам, и он должен иметь профессиональную, информационную, коммуникативную и 
правовую компетентности. 

Являясь важным ресурсом для создания эффективной, гибкой, ориентированной на 
ребенка системе сопровождения в условиях инклюзивной образовательной системы, тьютор 
призван решать главную задачу сопровождения – поддержка ребенка в процессе обучения, 
воспитания и развития.  

В сфере деятельности студента-тьютора направления «Специального 
дефектологического образования» тарифно-квалификационная характеристики могут 
включать:  

 тьютор организует индивидуальные и групповые консультации детей по коррекции и 
развитию устной речи; 

 проводит консультации для родителей, используя различные технологии и способы 
коммуникации; 

 поддерживает познавательный интерес обучающихся, анализируя перспективы и 
возможности расширения его диапазона; 

 осуществляет сопровождение ребенка в режимные моменты; 
 проводит работу по взаимодействию сверстников в инклюзивной группе. 
Деятельность студента-тьютора предполагает взаимодействие тьютора с ребенком в 

рамках педагогической практики. 
В рамках коррекционно-педагогической деятельности студент-тьютор может 

осуществлять коррекционное развитие ребенка через разные способы работы; создавать 
условия для осмысления успеха и удачи, путем анализа пройденного пути и прояснения 
индивидуального «профиля развития» ребенка. Основополагающими принципами 
индивидуальности являются: гибкость, индивидуализация. 

Тьюторская позиция студента один из важнейших компонентов педагогической 
компетенции в области коррекционно-педагогической деятельности, так как студент призван 
решать на практике такие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности и профилем подготовки, как:  

 осуществление психолого-педагогического сопровождения процессов социализации; 
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 психолого-педагогическое изучение особенностей психофизиологического развития и 
образовательных возможностей ребенка с проблемами психофизического, речевого 
развития; 

 консультирование (оказание консультативной помощи родителям); 
 выбор и обоснование образовательной программы, учебно-методического 

обеспечения, планирование коррекционно-развивающей работы с учетом специфики 
образовательной программы и структуры нарушения; 

 формирование общей культуры ребенка; 
 пропаганда толерантного отношения к ребенку, его проблемам развития. 
В результате прохождения педагогических практик у студента в процессе 

взаимодействия с ребенком, родителями, педагогами формируются следующие 
профессиональные компетенции: 

 способность к социальному взаимодействию, сотрудничеству и решению конфликтов 
в социальных и профессиональных сферах, толерантности, социальной мобильности; 

 способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности, способностью к эмпатии, к 
корректному и адекватному восприятию детей с ОВЗ; 

 способность понимать и использовать в профессиональной деятельности знания 
этиологии, механизмов и симптоматики речевых нарушений в структуре дефекта детей с 
ОВЗ; 

 способность учитывать знания этапов и закономерностей развития устной и 
письменной речи в онтогенезе при организации логопедического обследования и 
планирования коррекционно-развивающей работы; 

 способность выявлять и преодолевать нарушения вербальных и невербальных 
компонентов речи у детей с ОВЗ; 

 готовность к реализации методик основных учебных предметов в обучении детей с 
тяжелыми нарушениями речи с учетом ФГТ; 

 способность к планированию, организации и реализации коррекционно-
логопедической работы с детьми раннего возраста. 

Студент-тьютор на основе усвоения знаний по предмету подготовки в соответствии с 
учебным планом подготовлен: 

 к применению информационных технологий; 
 наблюдению и анализу учебно-воспитательного процесса, установлению правильных 

отношений с окружающими; 
 определению форм общения с детьми, коллективом, родителями; 
 проведению психолого-педагогической диагностики; 
 определению степени готовности «особого» ребенка к обучению; 
 преодолению нарушений вербальных и невербальных компонентов речи у детей; 
 осуществлению процесса обучения в соответствии с образовательной программой, 

планированию и проведению учебных занятий с учетом специфики тем и разделов 
программы в соответствии с учебным планом. 

Студент-тьютор в процессе прохождения педагогической практики овладевает: 
 современными инструментальными средствами диагностики; 
 технологиями оценки уровня развития психических и функциональных процессов 

развивающейся личности; 
 навыками анализа потенциала развивающейся личности методами коррекции 

нарушений предпосылок письменной речи у детей 
 способностью выявлять и преодолевать нарушений вербального и невербального 

компонентов речи детей; 
 технологиями планирования, организации и реализации коррекционно-

воспитательной и коррекционно-образовательной работы с «особыми» детьми; 
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 дифференциальными приемами обследования детей с разными формами речевых 
нарушений. 

Студент-тьютор знает основы общих и специальных теоретических дисциплин в 
объеме, необходимом для решения типовых задач профессиональной деятельности [8]. 

Общие принципы тьюторства (модульность, гибкость, индивидуальность, 
непрерывность, открытость) должны сохраняться и при организации системы 
сопровождения детей с ОВЗ в рамках инклюзивного образования.  

Студент-тьютор в работе с ребенком: 
 участвует в составлении индивидуального образовательного плана (ИОП) и его 

регулярной корректировке для ребенка (детей) совместно с методистом и воспитателем, при 
участии родителей ребенка; 

 создает развивающую среду в рамках коллектива группы. Обеспечивает соблюдение 
ребенком режима дня и ИОП, включающей развивающие занятия по подготовке к школе; 

 взаимодействует с психологом ДОУ, логопедом, дефектологом, медицинскими 
работниками, другими специалистами по вопросам эффективности своей работы и решению 
проблем; 

 осуществляет организационную и методическую помощь воспитателю в работе с 
ребенком с особыми образовательными нуждами в группе; 

 адаптирует учебную программу на занятиях по подготовке к школе под 
соответствующие образовательные возможности ребенка с особыми образовательными 
нуждами; 

 оказывает по необходимости помощь ребенку в самообслуживании (туалет, 
перемещение по помещениям ДОУ, питание); 

 осуществляет связь с родителями (законными представителями), информирует о 
достижениях подопечного, советуется с ними, оказывает им консультативную помощь; 

 проводит при необходимости коррекционно-развивающую работу с подопечным. 
Цель и задачи работы тьютора достигаются следующими средствами: 
 организация и адаптация жизненного пространства: рабочего места, места отдыха и 

других мест, где бывает ребенок; 
 выявление тьютором и учителем (воспитателем) зон ближайшего развития ребенка. 
Тьюторская деятельность может быть реализована с помощью технологий, наиболее 

соответствующих природе и содержанию тьюторского сопровождения: 
 портфолио; 
 проектной технологии; 
 информационных технологий; 
 технологии консультирования, и др. 
Тьютор вправе использовать любые воспитательные и образовательные технологии, 

приемлемые для него лично и эффективные с точки зрения достижения результатов 
тьюторского сопровождения. 

При наличии инвалидности у ребенка разрабатывается траектория индивидуального 
сопровождения в ИПР (индивидуальной программе реабилитации).  

Методическое сопровождение тьютора студента в процессе педагогических практик, 
осуществляется руководителем практик, учителем-логопедом, воспитателем логопедических 
групп, методистом образовательного учреждения, групповым руководителем практики.  

Демонстрация результатов практики осуществляется студентом на конференции по 
итогам практики через презентационный тип портфолио (портфолио достижений). 

Тьюторское сопровождение является одним из необходимых условий качественного 
образования для детей с ОВЗ. Введение в образовательные учреждения тьюторов: 
специально подготовленных людей (педагогов, родителей, дефектологов, логопедов, 
студентов) поможет решить многие проблемы в организации образовательного процесса 
детей с нарушениями речи в условиях инклюзивного образования обучающихся. 
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По мнению педагога-психолога Юлии Пресняковой, смена студентов-тьюторов в 
течении года никоем образом не навредит ребенку. Целесообразность смены в том, что 
ребенок научится взаимодействовать с разными взрослыми, научится слышать просьбы, 
воспринимать подсказки самых разных людей в зависимости от их типажа, голоса, варианта 
подачи инструкции и многое другое. 

Таким образом, мы считаем, что внедрение элементов тьюторской технологии в рамках 
студенческих практик в условиях современной системы дошкольного образования с 
инклюзивными группами является актуальным и необходимым и рассматривается как 
поддержка (особый вид помощи ребенку с речевыми нарушениями). 
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Актуальність. Прискорення темпів соціальної динаміки, перетворення старих, 
виникнення нових соціальних структур, трансформація соціальних ідей та цінностей 
неминуче задають параметри перебігу соціалізації, висуваючи до суб’єкта підвищені вимоги 
щодо формування моделей соціальної поведінки, конструювання особистісної системи 
цінностей. Усе це привертає увагу до проблем соціалізації підростаючого покоління, 
визначення особливостей її перебігу, пошуку способів підвищення його ефективності. 
Питання соціалізації дитина завжди була і є предметом уваги як вітчизняних, так і 
зарубіжних педагогів та психологів. Різні аспекти соціалізації з урахуванням макро-, мікро- і 
мезочинників, традицій і звичаїв, досвіду народної педагогіки досліджувалися Е.Баллачей, 
І.Білою, П.Блонським, Л.Виготським, Г.Волковим, Н.Головановою, А. Запорожцем, 
Д.Кречем, Р.Крачфілдом, С.Костюком, О.Матвієнко, А.Лучінкіною, В Москаленко, 
А.Мудриком, Б.Паригіним, Л.Петько, І.Рогальською, С.Рубінштейном, С.Ферою, С.Шацьким 
та ін. 

Виклад основного матеріалу. Відомо, що соціалізації охоплює весь процес взаємодії 
особистості з усією сукупністю соціальних явищ, які виявляються під час пізнання світу і 
його перетворення. Зміст процесу соціалізації стосується сукупності усіх соціальних впливів, 
які починаються з раннього віку, адже на індивідуально-особистісному рівні він стосується 
формування особистості. Тобто проблема стосується індивіда в соціальне середовище, 
пристосування до нього, освоєння певних ролей і функцій. І чільне місце у процесі 
соціалізації посідають ті форми, методи і засоби, які безпосередньо оточують особистість – 
соціальні інституції, природне середовище [9; 10; 12] тощо. У нашому випадку це стосується 
ролі рідного краю у процесі соціалізації дитини старшого дошкільного віку. 

Саме дошкільний вік є сприятливим для ознайомлення з рідним краєм, адже саме у цей 
період закладаються основи міжособистісної взаємодії і поведінки дітей у природі. Особливої 
уваги потребують діти старшого дошкільного віку, оскільки у них починають формуватися 
основи наочно-дійового та наочно-образного типів мислення. Старші дошкільники здатні 
розуміти й усвідомлювати зв’язки навколишнього світу. Діти цього віку мають об’єктивні 
можливості для самостійного спілкування з природою. О. Запорожець вважає, що в цей період 
розвивається емоційна чутливість, сприятлива для розвитку моральних почуттів, які у свою 
чергу закладають «фундамент гармонійної особистості». А О. Леонтьєв акцентує увагу на 
новоутвореннях у вигляді усвідомлюваних мотивів, здатних підкоряти безпосередні потяги. На 
думку Л. Виготського та Д. Ельконіна у цей період формуються етичні інстанції, які 
впливають на подальший розвиток індивідуально-особистісних якостей дітей, їх моральні 
правила і норми поведінки. 

У цей період дитина набуває значного практичного досвіду вчинків, які відповідають 
моральним нормам суспільства, а далі - навичок поведінки, в яких виявляються гуманне 
ставлення до оточуючих, відповідальне ставлення до діяльності, формуються початкові 
форми усвідомлення морального значення суспільних явищ, соціально прийнятні мотиви 
становлення особистісних механізмів поведінки. Старшому дошкільнику стає доступним 
усвідомлення об'єктивності та справедливості моральних норм, розуміння їх відносної 
значущості в ситуаціях морального вибору. Наприклад, природа та твариний світ у поєднанні 
з героями казкового світу на прикладі Павука та Мухи за байкою Мері Ховіт [13], стають 
засобом у навчанні дітлахів розуміння брехні та маніпулятивних дій незнайомців стосовно 
довірливих людей. 

Все це стосується і питання соціалізації дітей старшого дошкільного віку. 
А. Поліщук звертає увагу на нагальній потребі практичного залучення дитини-

дошкільника до «суспільного досвіду», де відбувається засвоєння індивідом соціального 
досвіду шляхом входження в соціальне середовище, систему соціальних зв’язків, процес 
активного відтворення індивідом цих зв’язків за рахунок його активної діяльності, активного 
включення в соціальне середовище [15]. Практичний аспект цього широко описано в 
монографії вітчизняним педагогом Л.В.Петько [14, с. 201-230]. 
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Ознайомлення дітей дошкільного віку з рідним краєм позитивно впливає на розвиток 
моральної та суспільної поведінки, її позитивні переконання та свідомість. Саме у 
дошкільному віці вибудовується модель взаємодії у системі «природа – людина – 
суспільство». М.Мойсеєв [5], Н.Пустовіт [17] вважають, що у процесі ознайомлення з рідним 
краєм простежується ідея природовідповідності, логічного взаємозв’язку і взаємозумовленості 
формування соціальної складової особистості, її подальшого гармонійного розвитку.  

За період дошкільного дитинства у дітей формуються: а) уявлення про соціальне 
оточення, про суспільні події, доступні їх розумінню (про рідний дім, рідний край, 
неповторність його природи і краси, про народний епос, перекази, про подвиги, мужність і 
сміливість героїв), які породжують почуття гордості, зачатки патріотизму; б) знання про 
працю людей; про те, що все навколишнє � результат праці багатьох поколінь, які створили 
матеріальні і духовні цінності суспільства: будинок, в якому живе дитина; школа, в якій вона 
буде вчитися; ліс, парк, річка, сад тощо. в) знання про природу, рослинний і тваринний світ, 
які стають основою для виховання любові до Батьківщини, спонукають до турботи про 
тварин і рослини рідного краю, викликають почуття захоплення, підтримують емоційно 
позитивний стан; г) знання про себе як суб'єкта суспільної діяльності, відносин, інтересів. І 
всі ці складові впливають на сприйняття та вкорінення загальнолюдських та суспільних 
цінностей, які забезпечують позитивних вплив на перебіг процесу соціалізації. 

В. Лось вказує на необхідність формування нового світогляду та нових принципів 
співіснування суспільства і природи, дотримання правил і норм поведінки у природі [4]. І ці 
підвалини повинні закладатися у період дошкілля. Г.Пустовіт також звертає увагу на 
осмислення й оцінку взаємозв’язків між людьми, їхньою культурою і навколишнім 
середовищем, засвоєння правил поведінки в навколишньому середовищі [16, с. 14]. 

Знання історії, традицій, природи рідного краю це ті незмінні чинники процесу 
суспільного виховання, які стосуються безпосередньо процесу соціалізації дитини. Ще 
К.Ушинський звертав увагу на виховання дітей у тісному контакті з природою. На його думку, 
«… прекрасний ландшафт має такий сильний вплив на дитячу душу, з яким важко суперничати 
впливу педагога; … день, проведений дитиною серед полів і гаїв, коштує багатьох тижнів, 
проведених на шкільній лаві» [19, с. 56]. Зближення дитини з природою привчає дітей до 
активного пізнання світу, бережливого ставлення до природи, спонукає до фізичного 
вдосконалення. На нашу думку, живе пізнання навколишнього світу, поглиблене 
ознайомлення з найближчим природним і соціальним середовищем, метою якого є 
пробудження у дітей ціннісного ставлення до природи, людей, минулого і сьогодення, 
забезпечить свободу й активність дитини, максимально задовольнить її потреби та інтереси, 
які, у свою чергу, забезпечать змістовне наповнення процесу соціалізації. 

В.Бенедюк, М.Крачило, Л.Петько, Г.Пустовіт, М.Рябко, Т.Самоплавська, М.Соловей, 
О.Столяренко, В.Струманський, О.Сухомлинська вважають, що знання рідного краю, його 
історії і традицій, позитивно впливають на такі аспекти процесу соціалізації, патріотизм, 
відповідальність, система цінностей тощо. У своїх працях Г.Ващенко переконливо доводить, 
що «… спочатку діти повинні вивчити й полюбити свою вузьку батьківщину…, а потім 
перейти до вивчення всієї України» [1, с. 159]. Цю точку зору підтримує В. Зотов, який 
розглядає рідний край як один з важливих аспектів соціалізації особистості, адже моральна 
свідомість дитини виступає у формі безпосередніх оцінок навколишнього оточення. Саме 
цей моральний досвід робить її здатною не просто засвоювати моральні традиції рідного 
краю, а й отримувати суспільний досвід [2, с. 25]. Чим вищим буде рівень моральної 
культури безпосереднього середовища формування особистості, чим ближчі її установки до 
ідеалів добра, справедливості, людяності, тим більше буде вірогідності особистого 
прилучення дитини до цінностей, що виражають ставлення до рідного краю. А ігнорування 
ролі рідного середовища може виявитися фатальним у прищепленні моральних якостей 
дитини. 

Слід зазначити, що дитина від народження тільки тим і займається, що вивчає свій 
рідний край, вирушаючи з колиски. Упродовж дошкільного віку батьки й педагоги 
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ознайомлюють її з навколишнім світом, явищами суспільного життя: звертають увагу на 
дерева, рослини, тварин, ті чи інші явища. А питання вивчення рідного краю дітьми 
старшого дошкільного віку стосується вже не тільки сприйняття, а й формування в них 
активної життєвої позиції «Я у світі». Завдяки пішохідним прогулянкам, екскурсіям за межі 
дитячого закладу діти дошкільного віку стають дотичними до оточуючого середовища. На 
думку С. Ніколаєвої, відбувається формування дбайливого ставлення до природи, навички 
взаємодії з живими істотами [8]. 

Завдяки ознайомленню з рідним краєм відбувається спостереження за соціальними 
процесами, потім засвоєння і відтворення певної сукупності знань, умінь і навичок, норм, 
правил, цінностей, які у подальшому дозволять стати повноправним членом спільноти, 
формувати в собі такі якості, як самостійність, ініціативність, відповідальність відповідно до 
вікових особливостей. Як стверджують психологи Л.Божович, О.Леонтьєв, С.Максименко, 
Я. Неверович, О.Матвієнко [6; 7] починаючи з середнього дошкільного віку, починає 
розвиватися соціально активна поведінка і в цей період виникає можливість саморегуляції 
поведінки на підґрунті отриманих знань, умінь і навичок, норм і правил поведінки, вміння 
підпорядковувати свої бажання відповідно до вимог дорослих, підпорядковувати свої дії 
чинним суспільним правилам і нормам. 

У процесі ознайомлення з рідним краєм відбувається адаптація в соціумі, засвоєння 
дитиною соціального досвіду суспільства в цілому і досвіду конкретного середовища, до 
якого вона належить. За умови соціальної адаптації відбувається приведення дитини у 
відповідність до нових соціальних умов [3, с. 23-29]. 

З огляду на те, що досліджувана проблема стосується дітей дошкільного віку та 
впливу природи рідного краю на процес їх соціалізації, доречно зазначити на необхідності 
сформувати у дітей дошкільного віку таке суспільне поняття як екологічна свідомість, 
екологічна культура, керуючись якими особистість усвідомлює себе і відповідним чином діє 
як частина природного середовища та як суб’єкт, який відповідальний перед собою, 
нинішніми та майбутніми поколіннями людей за збереження природи [18]. 

Слід зазначити, що організація і проведення екскурсій та подорожей з дітьми, 
прогулянок-походів, пішохідних переходів, цільових прогулянок з метою ознайомлення з 
довкіллям, вивчення навколишньої природи і місцевих пам’яток, а також організації 
туристських походів вихідного дня із залученням батьків сприятиме процесу соціалізації 
дітей старшого дошкільного віку. високий рівень їх пізнавальної активності, емоційна 
чутливість, діяльнісна налаштованість забезпечить раціональне опанування особистістю 
природної та соціальної дійсності, ствердження в цьому процесі своєї «власної 
індивідуальності та самобутності» [20]. Проте формування у дітей знань про рідний край не 
обмежується першими уявленнями про оточуюче середовище, доступне безпосередньому 
сприйняттю дитини (орієнтування в груповій кімнаті, на ділянці дитячого садка, у 
найближчому мікрорайоні, милування краєвидами, вивчення історії краю, пам’ятних місць, 
рослинного і тваринного світу рідної місцевості, ознайомлення з пам’ятками природи та 
суспільними об’єктами рідного краю, історико-архітектурними спорудами тощо). Системно 
вивчаються такі земні об’єкти, які за своєю великою протяжністю не можуть безпосередньо 
сприйматися дітьми (вулиця, мікрорайон, адміністративні райони міста). Засвоєння цих 
знань пов’язано з формуванням у дітей елементарних географічних понять та узагальнених 
способів орієнтування в оточуючому просторі, що в свою чергу сприяє розвитку пізнавальної 
активності та інтелектуальних здібностей дітей. 

Базуючись на поетапній послідовності у вихованні любові до рідної вулиці, району, 
міста, країни, є надія й на подальшу перспективу – що діти і надалі не залишаться «глухими» 
до долі своєї Батьківщини. На рівні духовності поведінка визначається вищими цінностями, 
не однією або декількома, – полем цінностей, залишаючи можливості подальшого 
особистісного вибору. 

Висновок. У процесі ознайомлення з рідним краєм діти старшого дошкільного віку 
набувають соціального досвіду, соціальної активності, стають причетними до соціальної 
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дійсності. Набуваючи життєвого та соціального досвіду дитина самостійно отримує певні 
пізнавально-практичні надбання, які у подальшому позитивно впливатимуть на формування 
та розвиток особистості, її соціальність. 

 

Література: 
1. Ващенко Г. Загальні методи навчання / Г.Ващенко. – К. : Варта, 1997. – 415 с. 
2. Зотов В.В. Воспитание у младших школьников эмоционально-ценностного отношения к природе: 

автореф. дис … канд. пед. наук / В.В. Зотов. – М., 1998. – 25 с. 
3. Кравченко Т.В. Соціалізація особистості і соціальне середовище / Т.В. Кравченко // Теоретико-

методологічні проблеми дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. – К. : [б. в.], 2006 – Вип. 9. – Кн. 2. – 
С. 23–29. 

4. Лось В.А. Взаимоотношения общества и природы / В.А.Лось – М., 1990 
5. Моисеев Н.Н. Человек и ноосфера / Н.Н. Моисеев – М., 1993. – 351 с. 
6. Матвієнко О.В. Теоретичні та методтчні засади підготовки майбутніх педагогів до виховної діяльності / 

О.В.Матвієнко. – Івано-Фр. : НАІР, 2015. – 276 с. 
7. Матвієнко О.В. Підготовка майбутніх учителів до педагогічної взаємодії : монографія / О.В.Матвієнко. 

– К. : НПУ  ім. М.П.Драгоманова, 2009. – 384 с. 
8. Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве: Методика работы с 

детьми подготовительной группы детского сада: пособ. для воспитателя дошк. образоват. учреждения. 
− М. : Просвещение, 2002. – 144 с. 

9. Петько Л.В. Педагогічні та виховні ідеї В.О.Сухомлинського у формуваннi професійно орієнтованого 
іншомовного навчального середовища в умовах університету / Л.В.Петько // Наукові записки. Серія 
"Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. 
проф. Є.І.Коваленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – № 3. – С. 181–187.  URI  
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8407 

10. Петько Л. В. Туризм – справа захоплююча / Л.В.Петько // Рад. школа. – 1990. – № 11. – С. 25–29.  URI 
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7866 

11. Петько Л.В. Підготовка майбутніх педагогів-вихователів до навчання іноземної мови дітей в 
дошкільних освітніх закладах / Л.В.Петько // Вісник Інституту розвитку дитини. Вип. 23. Серія: 
Філософія, педагогіка, психологія: зб. наук. праць. – К. : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – 
С. 111–115. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7450 

12. Петько Л.В. Стимулювання готовності майбутніх соціальних педагогів до виховної роботи у процесі 
вивчення іноземної мови у ВНЗ (на прикладі кінофільму «Звуки музики» («The Sound of Music»), США, 
реж. Уайз, 1965 р.) / Л.В.Петько // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому 
середовищі: зб. наук. праць № 9 (11). – К. : Університет «Україна». – 2012. – С. 84–95.      URI 
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7446. 

13. Петько Л.В. Професійна підготовка вчителів початкової освіти та формування професійно 
орієнтованого іншомовного навчального середовища в умовах університету / Л.В. Петько // Інноваційні 
технології в організації виховної роботи у початковій школі: Тр. Всеукр. наук.-практ. семінару (10 
лютого 2016 р.), Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – С.72–
76.    URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9456 

14. Петько Л.В. Соціально-комунікативна активність підлітків: теорія і практика [Монографія] / 
Л.В.Петько. – К. : ВМУРоЛ «Україна». – 2010. – 268 с.; бібліогр. : С. 249–267.   URI  
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8143 

15. Поліщук А.І. Педагогічні умови формування соціального досвіду дітей дошкільного віку [Електронний 
ресурс] / А.І. Поліщук – Режим доступу : http://s-journal.cdu.edu.ua/base/2008/v3/v3pp89-91.pdf 

16. Пустовіт Г.П. Дослідницька робота з екології в позашкільних установах і школах / Г.П. Пустовіт. – 
Хмельницький : Майбуття, 1996. – 125 с. 

17. Пустовіт Н. Оберігаємо довкілля / Н.Пустовіт, О.Локшина // Дошкільне виховання. − 1999. – № 6. – С. 
8-9. 

18. Реймерс Н.Ф. Охрана природы и окружающей человека среды / Н.Ф. Реймерс – М., 1992. – 319 с. 
19. Ушинський К.Д. Твори [в 6 т.]. − Т. 4:  Людина як предмет виховання. – К. : Радянська школа, 1952. –– 

518 с. 
20. Koretska Liubov. The Social Educational Constant Notion “Living Self- Determination” of a Personality / 

Liubov Koretska // Intellectual Archive. – 2015. – Volume 4. – No. 4 (July). – Toronto : Shiny Word Corp., 
Canada. – PP. 66–76. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10558 

 

http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8407�
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7866�
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7450�
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7446�
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9456�
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8143�
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10558�


 304

Kolomiiets T.V. 
Teacher of the Department of Foreign Languages 

National O.O. Bogomolets Medical University  
 

METHODS AND FORMS OF TEACHING DURING THE FORMATION OF 
THE PROFESSIONAL COMMUNICATIVE COMPETENCE IN FUTURE 

PHARMACISTS WITH ICT 
 

Коломієць Т.В. 
викладач кафедри іноземних мов 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 
 

МЕТОДИ ТА ФОРМИ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ 
КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  МАЙБУТНІХ ПРОВІЗОРІВ ЗАСОБАМИ 

ІКТ 
 

The article describes different forms and methods of teaching during foreign language (due to vocational 
direction) lessons, that is teaching of phonetics, vocabulary, grammar, listening, reading, speaking, and writing. Great 
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В статті описуються різні методи та форми роботи на заняттях з іноземної мови за професійним 
спрямуванням, а саме навчання фонетиці, лексиці, граматиці, аудіюванню,читанню, говорінню та письму. 
Особлива увага приділяється комунікативним та інтерактивним методам навчання. Розглядаєьться 
доцільність застосування ІКТ на заняттях з іноземної мови для формування фахової комунікативної 
компетентності у майбутніх провізорів. 

Ключові слова: фахова комунікативна компетентність, гуманітарні дисципліни, іноземна мова (за 
професійним спрямуванням), провізори, інформаційно-комунікаційні технології, мультимедійна презентація, 
Інтернет.  

 

Для формування фахової комунікативної компетентності потрібно застосовувати 
різноманітні методи, прийоми, засоби, організаційні форми навчання. 

Комунікативний метод орієнтований на організацію процесу навчання, адекватного 
процесу реального спілкування завдяки моделюванню основних ситуацій мовленнєвого 
спілкування, а саме: 

1) діяльнісний характер мовленнєвого спілкування, що втілюється в комунікативній 
поведінці викладача як учасника процесу спілкування та навчання, і в активній поведінці 
студента як суб'єкта спілкування та навчання; 

2) предметність процесу комунікації, яка має бути змодельована обмеженим, але 
точно визначеним набором предметів обговорення (тем, проблем, подій та ін.); 

3) змодельовані ситуації спілкування як найтиповіші варіанти стосунків студентів між 
собою; 

4) мовленнєві засоби, які забезпечують процес спілкування та навчання в даних 
ситуаціях [3, с. 16].  

У процесі навчання за комунікативним методом студенти набувають комунікативної 
компетенції — здатності користуватись мовою залежно від конкретної ситуації. Вони 
навчаються комунікації у процесі самої комунікації. Відповідно усі вправи та завдання 
повинні бути комунікативно виправданими дефіцитом інформації, вибором та реакцією 
(information gap, choice, feedback). Найважливішою характеристикою комунікативного 
підходу є використання автентичних матеріалів, тобто таких, які реально використовуються 
носіями мови. Мовленнєва взаємодія студентів інколи, хоч і далеко не завжди, проходить за 
співучастю викладача в найрізноманітніших формах: парах, невеликих групах, з усією 
групою. З самого початку студенти опановують усі чотири види мовленнєвої діяльності на 
понадфразовому і текстовому рівнях при обмеженому використанні рідної мови. Об'єктом 
оцінки є не тільки правильність, але й швидкість усного мовлення та читання. 
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Комунікативний метод навчання дозволяє студентам обговорювати різноманітні 
ситуації, які можуть трапитися в професійній кар’єрі, вільно висловлювати свої думки 
іноземною мовою, збагатити свій словниковий запас, використовувати граматичний матеріал 
на практиці, подолати бар’єри у фаховому спілкування, вчитися взаємодіяти між собою та 
викладачем. 

Все більше набувають популярності інтерактивні методи навчання іноземної мови, 
в тому числі іноземної мови за професійним спрямуванням. Використання інтерактивних 
методів навчання спонукає не лише студента, але й викладача до постійної творчості, сприяє 
розвитку педагогічних здібностей, орієнтує на пошук унікальних якостей студентів, 
особливостей їх мислення [3, с. 17]. 

До інтерактивних методів навчання відносять презентацію, евристичні бесіди, рольові 
ігри, дискусії, «мозковий штурм», кейс-метод, конкурси з практичними завданнями та їх 
подальше обговорення, проектування проектів, проведення творчих заходів, використання 
мультимедійних комп’ютерних програм та залучення англомовних спеціалістів. 

Комунікативні та інтерактивні методи навчання вимагають застосування новітніх 
засобів навчання. Такими засобами навчання виступають ІКТ.  

На наш погляд, особливої уваги при формуванні фахової комунікативної 
компетентності заслуговує мультимедійна презентація. Мультимедійна презентація (ММП) 
базується на використанні аудіовізуальних можливостей комп'ютерних технологій [2, с. 28]. 

За наявності відповідного устаткування мультимедійні програми мають майже 
необмежені графічні і колірні можливості, що дозволяє представити будь-який вид 
діяльності у формі картинок і анімації. 

Найбільш продуктивними зарекомендували себе презентації, в яких після пояснення 
або пред'явлення матеріалу, вставлені вправи на закріплення або контроль. Ці вправи 
студенти виконують прямо з екрану індивідуально або фронтально. Можливість показати 
правильну відповідь дозволяє організувати взаємо- або самоперевірку швидко і ефективно. 

Широке застосування ММП на заняттях з іноземної мови (за професійним 
спрямуванням) породило прагнення самих студентів до їх створення. Це є ефективним 
способом навчання. Студенти беруть тему відповідно до вивченого матеріалу і створюють 
презентацію не більше 10-15 слайдів. Студенти при цьому освоюють роботу з комп'ютером, 
вчаться вибирати головне, концентрувати свою думку. Презентації можна включити в будь-
який момент заняття. Це може бути початок заняття, підсумок вивченої теми або ж 
конференція, яку студенти самостійно організовують в межах заняття. Знаючи, що робота 
студентів буде схвалена і оцінена, вони серйозніше відносяться до такого домашнього 
завдання. Більше того, це допомагає викладачу створювати для кожного студента своєрідний 
"банк ситуацій успіху", тобто таких навчальних дій, в яких студент почуває себе 
переможцем, завойовником важкої вершини. Часто студент з недостатнім або низьким 
рівнем знань з іноземної мови завдяки створеній презентації може прожити ситуацію 
заслуженого успіху, нехай маленькою, але його особистої перемоги, за рахунок якої він може 
самоствердитися в своїх очах і в очах однолітків. 

Розглянемо особливості застосування інтерактивних методів навчання в основних 
видах діяльності: аудіювання, читання, говоріння, письмо. 

Навчання аудіюванню іноземною мовою, в тому числі іноземною мовою (за 
професійним спрямуванням), припускає роботу над двома функціональними видами мовної 
діяльності: 1) аудіювання в процесі безпосереднього (діалогічного) спілкування; 2) 
аудіювання зв'язних текстів в умовах опосередкованого спілкування. 

Ми вважаємо важливим розвиток у студентів умінь дистанційного аудіювання, тобто 
сприйняття і розуміння аудіотекстів в умовах опосередкованого спілкування. Використання 
мультимедійних презентацій на заняттях з розвитку навичок аудіювання має ряд переваг. 
Однією з головних переваг є можливість представляти студентам після виконання завдань 
правильні відповіді письмово. Можна запропонувати студентам записати деякі факти, фрази, 
речення, спираючись на наочність, що багатьом студентам полегшує процес правильного 
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написання. Надалі ці записи використовуються для дискусій і монологічних висловлювань 
по темі, а також при виконанні домашнього завдання або самостійної роботи. 

Розробляючи заняття з аудіювання, викладачі часто зіштовхуються з проблемою 
відсутності роздаткового матеріалу з цільовими завданнями. Цю проблему можна вирішити 
за допомогою мультимедійних презентацій, які будуть містити відеоряд-підказку, додаткову 
інформацію, текстові завдання, діаграми тощо. 

Важливий позитивний результат використання презентацій при навчанні аудіюванню 
- це швидший темп заняття, зацікавленість студентів.  

Навчати аудіюванню можна лише з використанням ІКТ, а саме: комп’ютера з 
колонками, ноутбука, планшета, магнітофону (апаратних засобів) і ММП, компакт-дисків, 
комп’ютерних відеоплеєрів, ресурси Internet (програмні засоби). 

Для формування фахової комунікативної компетентності у майбутніх провізорів на 
заняттях з іноземної мови (за професійним спрямуванням) можна запропонувати тексти з 
аудіювання за фаховою тематикою, а саме “Administration of Drugs”, “Forms of Drugs”, 
“Gastrointestinal Drugs”, “Sulfa Drugs”, “At the Chemist’s” тощо. 

Навчання читанню фаховою іноземною мовою можливо не лише з використанням 
підручників чи посібників, а й із застосуванням мережі Internet. В мережі Internet можна 
знайти безліч фахових газет, журналів, статей з досліджуваної проблеми.  Практично усі 
значимі газети у світі мають свої web-сторінки, де надають можливість не лише прочитати, 
але і прослухати новини, причому можна навіть вибрати для себе відповідний рівень 
володіння іноземною мовою і прослухати новини в режимі LEARNING ENGLISH. Цікавою 
може здатися подвійна класифікація статей - за темами і за континентами.  

Під час нашого дослідження ми користувались онлайновими ресурсами таких газет і 
журналів з фармацевтичною тематикою, як PharmaTimes, BioPharm International, Copybook – 
Pharmaceutical News, Chemist+Druggist, Drug Store News, Drug Discovery & Development, 
Pharmaceutical Field, Pharmaceutical Technology, U.S. Pharmacist тощо. 

У плані оволодіння фаховою комунікативною компетенцією   онлайнова газета є 
незамінним помічником. Вона дозволить студентам поринути в гущу світових подій з 
медицини, фармації. Особливо цінним для аудиторної роботи є посилання - send us feedback, 
що здійснює інтеракцію читача з видавництвом. Висловити свою думку відносно 
прочитаного і особисто поговорити з автором певної статті можна завдяки розділу 
"сьогоднішні журналісти" ("Today' s Columnists"), де вибір певного прізвища зв'яже вас з 
автором безпосередньо. Іноді може з'являтися екстра-зв'язок з головною дійовою особою 
статті. 

На заняттях з іноземної мови (за професійним спрямуванням) можна запропонувати 
студентам працювати в постійних і змінних парах при дослідженні фахової статті, яка описує 
певні захворювання та сучасні принципи їх лікування, лікарські засоби та інструкцію щодо їх 
застосування, новітні лікарські засоби для лікування певної хвороби, профілактику 
захворювань, вакцинування тощо. Перевага такої роботи полягає в повному залученні усіх 
студентів групи у поєднанні з диференціацією завдань: сильні студенти займаються 
дослідженням важчих статей, тоді як слабшим доручається звіт про засоби лікування певного 
захворювання або епідеміологія, географічна поширеність цього захворювання. 

Крім розвитку навичок читання і говоріння фаховою іноземною мовою, можна 
поповнювати словниковий запас. Для цього можна запропонувати студентам скласти 
словникові статті, опираючись на прочитану інформацію.  Граматичні навички англійської 
мови отримуються через роботу над прикладами граматичних конструкцій, що зустрілися в 
статтях. 

Результатом такої роботи може стати створення інформаційного плакату, брошури 
або ММП, присвяченої одній конкретній темі, де дається нейтральне бачення проблеми, яке 
ґрунтується на аналізі інформації з різних джерел новин. Обов'язковою вимогою є вказівка 
посилань на джерела. 
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Навчання письму також можна здійснювати за допомогою ІКТ. Під час проведення 
нашого дослідження формою спілкування і перевірки письмових видів домашніх завдань 
стала електронна пошта. Студенти присилають на перевірку твори, презентації, статті, тези. 
Викладач, у свою чергу, дає коментарі помилок кожному студентові, звільняючи час на 
занятті. 

Інтернет може і повинен використовуватися не лише пасивно, але і активно. Студенти 
пробують себе в ролі не споживачів, а постачальників інформації. 

Під час проведення дослідження нами було встановлено, що найбільш ефективне 
використання інтерактивних методів при навчанні говорінню, діалогу іноземною мовою. 
Це знімає ряд труднощів, що виникають при використанні традиційного підходу до навчання 
говоріння, таких як ніяковість і неготовність вступити в діалог, страх зробити помилку, брак 
мовних і мовленнєвих навичок, неготовність до обговорення теми заняття. 

Говоріння як вид мовленнєвої діяльності в першу чергу спирається на мову як засіб 
спілкування. В основі говоріння лежить усвідомлення значення лексичної одиниці мови. 
Мова, як говоріння - це вербальна комунікація, тобто вербальний процес спілкування за 
допомогою мови. Розрізняють два види мовлення: діалогічне і монологічне. Для діалогічного 
мовлення характерні репліки, якими обмінюються учасники спілкування, питання, 
доповнення, пояснення, вживання різноманітних допоміжних слів. 

Інтерактивний підхід в навчанні має на увазі безпосереднє залучення студентів в 
дискусії, дебати, обговорення проблем, а значить -  діалогу. Тому цей підхід є найбільш 
ефективним в навчанні говоріння іноземною мовою. 

Для оволодіння монологічним мовленням доцільно використовувати такі види вправ 
як повторення за диктором слів, словосполучень, речень. Перевагою використання ІКТ в 
навчанні монологічного мовлення є те, що студенти можуть слухати мову оригіналу з 
правильними наголосом, інтонацією, вимовою. 

Для оволодіння діалогічним мовленням використовуються такі види вправ як:  
а) прослуховування діалогу одночасно з прочитанням його в режимі виділення кожної 

вимовної пропозиції іншим кольором;  
б) аудіювання діалогу з вибірковою відповіддю; студент вибирає один із 

запропонованих варіантів;  
в) діалог з вільно конструйованою відповіддю; такий діалог забезпечується 

навчальною програмою з усіма можливими варіантами відповідей на кожне поставлене 
комп'ютером питання;  

г) діалог із запрограмованою відповіддю; такий діалог забезпечується декількома 
відповідями, одна або дві з яких є правильною реакцією на сказане. 

Сучасні ІКТ можна використовувати не лише для навчання основних видів 
мовленнєвої діяльності: аудіюванню, говорінню, читанню та письму, але і для формування 
фонетичних, лексичних і граматичних навичок фахової комунікативної компетентності. 

 При навчанні фонетиці на заняттях з іноземної мови можна виконувати фонетичні 
вправи за допомогою таких засобів ІКТ, як комп’ютер чи ноутбук. Тренування та 
відпрацювання фонетичних навичок студентів можливе з використанням таких вправ, як 
повторювання звуків, слів чи речень за диктором та запис власного мовлення.  Крім того, 
студенти можуть і вдома самостійно відпрацювати свої фонетичні навички за допомогою 
спеціальних комп’ютерних програм або фонетичних дисків. 

Розвиток лексичних навичок для подальшого їх включення в фахову мовленнєву 
діяльність студентів є основним завданням в оволодінні лексикою. Застосування 
комп'ютерних технологій при формуванні лексичних навичок значно посилює ефективність 
цього процесу. 

Для опрацювання значення слова студентам можна запропонувати вправу на розподіл 
слів за тематичними групами (drugs: vitamins, penicillin, sulfonamides, antibiotics. Diseases: 
smallpox, tetanus, cholera, polio). 
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Для тренування у вживанні слів за допомогою комп'ютера студентам можна 
запропонувати скласти речення з певних слів. Наприклад, in, warm, bacteria, quickly, food, 
multiply (bacteria multiply quickly in warm food).  

З метою формування продуктивних лексичних навичок виконується вправа по 
заповненню пропуску у висловлюванні. Показником правильності в даному випадку є 
відповідність смислового значення використаної лексичної одиниці з якою вона поєднується. 
Наприклад, можна запропонувати студентам заповнити пропуски в діалогах відповідними 
лексичними одиницями або вибрати фразу для відповіді на запитання.  

Швидке виконання подібних вправ дає можливість збільшити об'єм фахової лексики 
за рахунок заощадженого часу. Комп'ютер дозволяє також інтенсифікувати процес навчання 
лексиці на основі виконання студентами різних, але рівних за своєю складністю завдань.  

Проведена робота по формуванню лексичних навичок з іноземної мови за 
професійним спрямуванням дозволяє перейти до формування навичок діалогічного 
мовлення. Використання комп'ютерних програм при формуванні навичок студентів на 
заняттях показало, що комп'ютерні технології навчання повністю відповідають цілям, 
поставленим при навчанні лексиці іноземної мови за професійним спрямуванням. 

В ході нашого дослідження ІКТ застосовувалися разом з традиційними засобами 
навчання. Проте практика застосування комп'ютерних програм показує, що ІКТ мають 
багато переваг перед традиційними методами навчання. Серед них індивідуалізація і 
інтенсифікація самостійності студентів, підвищення пізнавальної активності і мотивації, 
інтенсифікація навчання і створення комфортного середовища навчання. 

При навчанні граматиці на заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням 
доречно використати різні прийоми роботи з ІКТ. 

Доцільно використовувати презентацію в Power Point для пояснення нового правила 
або для перевірки отриманих знань. ММП можна застосовувати на пояснення різних 
граматичних правил, вживання граматичних конструкцій в фаховій мові майбутніх 
провізорів, підбираючи практичні приклади з фаховою лексикою або з реальних професійних 
ситуацій спілкування. Для закріплення вивчених граматичних правил можливе використання 
вправ з навчальних дисків.  

Під час нашого дослідження ІКТ активно використовувались не лише під час 
аудиторної роботи студентів, але і в самостійній позааудиторній роботі. Замість традиційних 
форм самостійної позааудиторної роботи студентам ЕГ пропонувалося провести в межах 1 
заняття конференцію в кінці кожного змістовного модуля. Студенти обирали ведучого 
конференції (як правило, це був сильний студент). Кожен учасник конференції готував 
доповідь за допомогою ММП, яка містила текст, картинки, відео, посилання на 
першоджерела тощо. Ведучий на початку заняття озвучував тему конференції, учасників 
конференції та давав слово кожному учаснику конференції. Після кожного виступу ведучий 
або інші учасники задавали питання, активно обговорювали проблеми конференції, вели 
дискусію. В кінці заняття ведучий підводив підсумки, дякував учасникам за участь. 
Студенти також обирали найкращий виступ та найцікавішу доповідь конференції. Варто 
зазначити, що цей вид самостійної роботи студентам більш подобався, ніж традиційні 
форми. Кожен студент, навіть зі слабким рівнем знань намагався висловитися під час 
конференції, висловити свою думку.  

Використання ІКТ в процесі навчання іноземної мови (за професійним спрямуванням) 
посилює якісне формування фахової комунікативної компетентності у майбутніх провізорів.  
 

Література: 
1. Аврахова Л.Я., Паламаренко І.О., Яхно Т.В., Лимар Л.В. та ін.. English for pharmacists // за ред. Л.Я. 

Аврахової.- К.: Медицина, 2009. – 368 с. 
2. Беляева Л.А., Иванова Н.В. Презентация PowerPoint и ее возможности при обучении 

иностранным языкам. -  ИЯШ. - №4. – 2008. – С.28-32 
3. Евдокимова М.Г. Компьютерные технологии обучения иностранным языкам: методологические и 

педагогические аспекты // Телекоммуникация и информатизация образования. - №4. – 2001. – С. 15-17. 
 



 309

Koretska L. 
Ph.D in Pedagogic, Associate professor 

Interregional Academy of Personnel Management (Kherson, Ukraine) 
 

SOCIAL INSTITUTION IN THE SOUTH OF UKRAINE IN THE SECOND 
HALF OF XIX – THE BEGINNING OF THE XX CENTURIES AS THE 

CENTERS OF SOCIAL PROTECTION 
 

Корецька Л.О.  
 

СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУЦІЇ ПІВДНЯ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – 
ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ ЯК ОСЕРЕДКИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

 

The article considers with the the problem of social protection: placement of orphans, scholarships, custody 
and guardianship, education upbringing. 

Keywords: social institutions, orphans, scholarships, shelters, schools, almshouses. 
 

У статті розглядається проблема соціального захисту: розміщення дітей-сиріт, призначення 
стипендій, опіка та піклування, освіта, виховання. 

Ключові слова: соціальні інституції, діти-сироти, стипендії, притулки, училища, богадільні. 
 

Необхідність дослідження соціальних інституцій як історично виважених стійких 
форм та механізмів організації суспільної діяльності особистості й простору зумовлена 
розумінням їх як механізмів впливу на розбудову освітньо-виховного простору Півдня 
України другої половини ХІХ – початку ХХ століть. Унаслідок стрімких процесів 
глобалізації руйнуються морально-етичні норми і традиції суспільного виховання [21], 
посилюється соціальна тенденція самоусунення від розв’язання нагальних суспільних 
проблем, не створюються необхідні умови для задоволення потреб суспільного захисту та 
догляду. Тому така своєрідна соціально-педагогічна ситуація в державі спонукає дослідників 
різних галузей наук – педагогів, психологів, юристів, соціологів (С.Агуліна, О.Антонова-
Турченко, І.Апаріна, А.Арнольді, Л.Артемова, С.Бадора, А.Волинець, М.Головко, 
А.Зінченко, І Іванова, Ю.Ілляшенко, З.Домбровський, І.Комар, Н.Комарова Н.Лисенко, К.-
Д.Мажец, Є.Максимов, З.Ногачевська, Ж.Петрочко, І.Пєша, В.Покась, Н.Сейко, А.Селіванов, 
Б.Ступарик А.Трубавіна, І.Улюкаєв І.Ченбай та ін.) вести пошук ефективних способів і 
засобів соціально-педагогічного впливу на суспільство щодо вирішення проблем дітей-сиріт, 
інвалідів, одиноких людей похилого віку, осіб без визначеного місця проживання тощо. 
Постало за необхідне з’ясувати значення соціальних інституцій [3, c. 54] у суспільному 
вихованні та віднайти шляхи і дієві механізми розв’язання проблем незахищених верств 
населення. 

Потужний освітньо-виховний потенціал Півдня України почав стрімко розвиватися, 
починаючи з другої половини ХІХ століття, оскільки інтеграційні процеси відбувалися з усіх 
боків та одночасно. У зв’язку з бурхливим розвитком регіону перед соціальними 
інституціями постали питання щодо вирішення низки нагальних питань. Так, першою 
інституцією, яка опікувалася суспільними проблемами, питаннями лікування та влаштування 
психофізіологічних хворих до притулків; богаділень, інвалідних будинків та будинків для 
хворих, які потребували сторонньої допомоги; створенням навчальних закладів – виховних 
будинків та сирітських будинків були прикази громадського управління, на які виконували 
функції суспільної допомоги населенню. Тобто на Півдні України другої половини ХІХ 
століття вони були формою захисту соціально незахищених прошарків населення й 
охоплювали чотири основні напрями діяльності: 1) освітня діяльність, 2) контроль за 
функціонуванням навчальних, сирітських та виховних закладів; 3) діяльність з охорони 
здоров’я – смирительні та державні богадільні; 4) виправно-трудова система покарання за 
порушення діючого законодавства. Прикази взаємодіяли з органами міського управління та 
общинного самоврядування, при яких працювали міські сирітські суди для малолітніх дітей-
сиріт купців та міщан. Прикази, опікуючись дітьми-сиротами, сприяли отриманню ними 
ремесла, тобто можна говорити про витоки професійної освіти. Причому ці діти повинні 
були відпрацювати у губернії на цивільній службі 8 років. Прикази відповідно до указів 



 310

імператора сприяли формуванню ощадних кас з «метою надання недостатніх будь-якого 
звання людям коштів до збереження правильним і корисним способом [17]. 

Починаючи з першої половини ХІХ століття прикази сприяли формуванню мережі 
дитячих притулків для дітей, які залишилися без допомоги та піклування батьків. Прикази 
опікувалися підкинутими немовлятами, але ця діяльність не мала чітко визначеної 
організації. За звичай, поліція приносила підкинутих дітей до канцелярії приказу, а та, у 
свою чергу, відшукувала доброчинця або бездітну родину і віддавала його під їх опіку. Це 
робилося або безкоштовно, або за 2−3 крб. на місяць опікунові. Коли дитині виповнювалося 
чотири роки, їх віддавали до кадетського корпусу, де вихованням займалися військові, а у 
подальшому їх влаштували на військову службу. Ті, хто виявив бажання прийняти 
чернецтво, направлялися до монастирів. З огляду на те, що у досліджуваний період Південь 
України другої половини ХІХ століття був у вирі Кримської війни, з 1851 року громадському 
приказу були підпорядковані повітові лікарні, у яких утримувалися хворі й немічні військові 
[17]. 

Таким чином, суспільна діяльність приказів громадського призріння впливала на 
створення на Півдні України богаділень, виховних і робітничих будинків, народних шкіл, 
медичних загальнодоступних закладів та виправних притулків. Усі прикази мали власне 
фінансування, яке отримали від держави з моменту свого створення, від прибутків та 
пожертв, благодійних коштів, судових стягнень, відсотків від банківських операцій. Прикази 
були регулятором реформування соціальної сфери, початком становлення і розвитку 
соціальних інституцій, які заохочували освітню доброчинність, створення громадських 
організацій та опікунств. 

Реформою 60-х років – «Положення про губернські та повітові земські установи» від 1. 
01. 1864 р. – були введені земські органи самоврядування. На них покладалося опікування 
господарськими справами, школами, лікарнями, «богоугодними» закладами [6]. Земства 
збільшують кількість місць для опікуваних, проте вони диференційовано підходять до питання 
влаштуватися у богадільню. В основному у богадільнях утримувалися одинокі немічні особи. 
За ухвалами сільських чи міських громад приймалися у богадільню за умови внеску за 
опікуваного 72 крб. на рік. За рахунок земства в богадільнях утримувалися солдатські вдови та 
солдати, які пішли у відставку до введення військової повинності і не могли за станом здоров’я 
себе забезпечувати [6, с. 123]. 

У 1885–1892 рр. губернське земство фінансувало 1/3 частину видатків Грос-
Лібентальській громадській богадільні Одеського повіту з метою поліпшення умов 
утримання сиріт. У 1868 р у притулку могли перебувати діти до 16 років, а з 1879 року – до 
закінчення курсу навчання. Вакансії для притулку земство розподіляло рівномірно між усіма 
повітами, але віддавалася перевага повним сиротам. На початку існування притулку у 
чоловічому відділенні утримувалося 69 сиріт, з них 39 дітей дворян, купців, чиновників; 31 
дитина із числа селян, міщан, солдат. А вже у 1882 р. було створено відділення для дівчат, 
яке земство вивело у новий одноповерховий будинок [7, с. 52]. У жіночому сирітському 
будинку існувала однокласна, а з 1893 року двокласна «домашня школа» з курсом народних 
училищ, закінчуючи яку, кращі вихованки навчалися у прогімназії для здобуття звання 
народної вчительки, менш здібні залучалися до роботи у майстернях жіночого вбрання [7, c. 
54]. З 1898 року здібні вихованки отримали можливість навчатися у гімназії за рахунок 
губернського земства. У 1899 році із 41 вихованки – 18 навчалося у Херсонській Маріїно-
Олександрівській жіночій гімназії. Кожна із вихованок, яка виходила із сирітського будинку, 
отримувала 10 крб. на місяць до влаштування на роботу [7, c. 56]. Хлопці-сироти після 
досягнення 16 років могли навчатися у реальному училищі, прогімназії, міському училищі, 
фельдшерській земській школі, гімназії, морехідних класах чи військових училищах. 
Найбільш здібні отримували стипендію 200–250 крб. на рік для навчання в університетах, усі 
інші навчалися ремеслу, для чого створювалися класи ручної праці по дереву та металу [12; 
14; 15]. 
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Таким чином, залучення дітей-сиріт до набуття певної професії сприяло становленню 
і функціонуванню професійної освіти та вирішенню питань соціального супроводу дітей-
сиріт на Півдні України вже у другій половині ХІХ – початку ХХ століть. 

У зв’язку зі збільшенням кількості підкинутих дітей, які з’являються внаслідок 
масового переселення одинаків та зниження моральної норми, у 1868 році земство 
організовує притулок для немовлят, а в 1880 році при губернській лікарні облаштовано 
невеликий притулок з постійним штатом годувальниць. Тут діти утримувалися до одного 
тижня, а потім їх передавали опікунам [10]. На дітей-сиріт з 8 років, якщо вони відвідували 
школу, виплачувався 1 крб. на рік для придбання підручників. Починаючи із 14 років дітей-
сиріт влаштовували до різних майстерень для отримання професії [2, c. 48−54]. З 1899 року 
земство почало оплачувати проїзд до Херсона особам, які взяли під опіку дітей-сиріт [13, c. 
218.]. Усі вихованці виховних будинків оголошувалися вільними громадянами, навіть якщо 
їх згодом віддавали на опікунів. 

Необхідність грамотних ремісників поставила питання про відкриття у Херсоні реального 
училища, і тому у 1875 році було отримано дозвіл на створення 4-и класного реального 
училища. У 1888 році – 1 клас, 1889 – 2 клас, з цього часу училище стає 6-и класним із 
додатковим класом, відповідно до затвердженого 9 червня 1888 р Статуту реальних училищ. Із 
серпня 1877 року при ньому починає функціонувати механіко-технічне відділення [18, с. 12]. 
Миколаївське залізничне училище було відкрито 26 жовтня 1896 року, при ньому діяла церква, 
бібліотека, теслярна, столярна та ковальсько-слюсарна майстерні. У майстернях учні працювали 
у післяобідній час, літом проводилися практичні заняття зі зйомки і нівеліровки, будівництва і 
залізничної справи. Учні ІІІ-го класу, котрі успішно витримали іспити, відряджалися училищем 
для проходження дворічної практики  на залізниці з ремонту шляхів і будівель, після чого 
отримували звання техніків служби ремонту шляхів і будівництва на залізничних перегонах. 

Доречно зазначити, що високий рівень викладання дав змогу отримати у 1897 році 
бронзову медаль і диплом Миколаївського Російського технічного товариства за роботи, що 
експонувалися на технічно-ремісничій виставці у Миколаєві. Це пояснюється тим, що 
керував училищем М.І.Фадєєв – автор книги «Строительное искусство», фізику та 
математику – інженер шляхів сполучення А.Р.Касимовський, автор підручника «Краткий 
курс обыкновенных дорог» та інші фахівці. 

Училище не полишало без уваги питання матеріального стану: в жовтні 1897 року 
створено попечительство про «недостатніх учнів» на чолі з В.А. Страдомським. Для учнів, 
котрі потребували допомоги у помешканні, у січні 1898 року відкрито гуртожиток. Учні, 
котрі гарно навчалися, отримували іменну стипендію Є.С. Волкова. 

Фактично витоки професійної освіти були закладені з метою вирішення проблеми 
сиріт, які перебували на опікунах, у притулках чи чернечих монастирях. Починаючи з другої 
половини ХІХ століття формується регіональна система соціального призріння дітей-сиріт під 
керівництвом Відомства закладів імператриці Марії Федорівни. Опікувалися дітьми-сиротами 
представники православної церкви, оскільки дітей-сиріт та соціальних сиріт серед 
представників цього віросповідання була найбільша кількість. Діти-сироти колоністів 
виховувалися безпосередньо опікунами, а потім навчалися у комерційних, ремісничих, 
фельдшерських та морехідних училищах. Звертає на себе увагу той факт, що в общинах 
колоністів не мало місця соціальне сирітство. 

Соціальні інституції призріння і виховання дітей-сиріт, виконуючи свою освітньо-
виховну місію, опікувалися професійно-трудовою підготовкою своїх вихованців до 
суспільно-корисної діяльності та самозабезпечення. Вихованці повітових притулків та 
опікунів отримували початкову освіту в земських, приходських і сільських школах за 
програмами початкових народних училищ Міністерства народної освіти. Не лишалося без 
уваги питання всиновлення дітей та призначення опіки як для них, так і для дорослих осіб, 
котрі потребували стороннього нагляду. Підставою для встановлення опіки для малолітніх 
була смерть батьків; для божевільних – визнання їх такими у встановленому порядку; для 
глухонімих та німих – обстеження лікарем, яке підтверджувало нездатність сприймати 
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оточуючий світ та виражати свою волю; для марнотратців – докази про життя, що не 
відповідало достаткові. Приводом для призначення опіки слугувала також смерть одного з 
відповідачів під час процесу або смерть боржника під час виконання рішення. Опікунська 
рада призначала опікуна, який отримував за свою діяльність 5% від прибутку 
неповнолітнього, отриманого в результаті господарської діяльності. Якщо опікунів було 
декілька, ця частка розподілялась між ними. Достатнім приводом для встановлення опіки 
було марнотратство [16]. 

Як зазначає В.Кузнєцов, за Статутом цивільного судочинства 1864 року відповідно до 
статей 1460–1461 і Зводу законів цивільних статей 145–151 закріплювалися норми про 
усиновлення. Слід звернути увагу на те, що за Законом від 12 березня 1891 «Про дітей 
усиновлених і узаконених», усиновлення розділялося на кілька категорій: усиновлення за 
обіцянкою – найцінніше усиновлення; усиновлення – бути годувальниками; усиновлення за 
нагороду. Процедура усиновлення кінця XIX століття мала деякі особливості: заборона на 
усиновлення християн нехристиянами і навпаки; усиновлювач повинен бути не молодшим 
тридцяти років і старшим усиновлюваного не менше ніж на вісімнадцять; усиновлення 
жінкою практично не мало місця, зважаючи фінансової та економічної залежності. Найбільш 
складна поетапна процедура очікувала дворян: складання акту про усиновлення у нотаріуса, 
представлення цього акта на дозвіл окружного суду, затвердження цього акту судовою 
палатою. Відрізнялося узаконення тим, що узаконити можна тільки своїх позашлюбних 
дітей, а усиновити можна і своїх, і чужих [9]. 

З 1849 року в Одесі було створено приватний навчальний заклад Новицького, де 
функціонувало комерційне відділення, у якому окрім загальноосвітніх предметів викладали 
бухгалтерію та грецьку, італійську, французьку та англійську мови [8]. Саме завдяки 
суспільній активності купців на створення комерційного училища збиралися кошти: з купців 
1-ої гільдії 25 крб. у рік, 2-ої гільдії – 15, а 3-ої – 5 крб. [4]. 

У документах консисторії зазначається, що на початок 1893 року на території єпархії 
було організовано 15 училищ для сліпих дітей, 2 ремісничих училища для дорослих сліпих, 2 
очних лікувальних заклади, 15 ліжок у богадільнях. Усі ці заклади існували виключно на 
добровільні пожертвування [19, с. 197]. Херсонський Благовіщенський монастир (1883р.) з 
самого початку свого існування утримував на свої кошти притулок-школу на 60–70 дівчат. 
Навчально-виховна робота проводилася безкорисно людьми, які мали спеціальну педагогічну 
підготовку, великий досвід роботи, любили свою справу. Крім загально навчальних предметів 
за програмою двокласної міської школи дітям викладалася в майстернях общини 
спеціалістами крій, шиття, прядіння, в’язання, вишивання гладдю, вишивання шовком і 
бісером, кошикоплетіння, переплетення книг, співи, музика, живопис. Паралельно з теорією і 
практикою дітей привчали до посильної праці у домашньому господарстві. Під час літніх 
канікул дітей знайомили із сільським господарством, допускаючи їх до роботи в саду, на 
городі, іноді в полі [19, с. 198–199]. 

Ураховуючи, що соціальні інституції опіки та піклування діяли в полікультурному 
просторі, не залишалися без уваги і благодійні заклади допомоги іноземцям. Особливо 
виділяється в цьому питанні Одеса і Херсон, оскільки тут знаходилося багато консульств 
іноземних держав, які у свою чергу сприяли відкриттю таких закладів. Швейцарське 
благодійне товариство, Французьке благодійне товариство, Грецьке благодійне товариство, 
Німецьке благодійне товариство, Англійське благодійне товариство сприяли розвитку 
інфраструктури регіону та забезпечували соціально-педагогічні умови розвитку 
полікультурного простору [1]. Основним завданням цих товариств було надання допомоги 
підданим своєї країни, котрі проживали на території імперії. Усі фінансування для цього 
здійснювалися купцями-співвітчизниками, що мешкали на Півдні України досліджуваного 
періоду. 

В умовах освітньо-виховного простору Півдня України діяли благодійні товариства за 
конфесійною приналежністю – Одеське відділення Православного Палестинського 
Товариства, Товариство Свято-Андріївського Братства; Парафіяльне Людинолюбиве 
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товариство при Римсько-католицькій церкві у місті Миколаєві. Товариство Дам духовного 
звання, рухоме почуттям християнського співпереживання до ближнього, стало в міру своїх 
сил і засобів надавати матеріальну допомогу усім тим, хто потрапив у крайню скруту, без 
розрізнення віри й національності. Через оголошення, газети, посильних повідомлялося, що 
бідні можуть отримати кожного дня гаряче і здорове харчування [11, с. 42]. Отже, на початок 
ХХ століття у регіоні сформувалася система соціального супроводу у вирішенні проблеми 
дітей-сиріт та осіб, які потребують догляду завдяки взаємодії соціальних інституцій за 
підтримки державної і недержавної форми фінансування, що безпосередньо позитивно 
впливало на зниження рівня бездоглядності та жебрацтва в регіоні. 
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ПІДРУЧНИК З ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ − ДІЄВИЙ ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ  
ЧИТАЦЬКИХ  УМІНЬ У РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ УЧНІВ  

 

The author writes that picture books hold a prominent place in children’s literature because of the 
juxtaposition of pictures and words. Thanks to the public’s acute awareness of the importance of childhood in human 
devel opment, to professional critical evaluation of children’s literature, as well as to the advances in printing 
technology and art reproduction, children’s literature has witnessed a dramatic increase in well illustrated picture 
books. A role of pupil’s book for literary reading to the formation readers' skills of mentally retarded pupils is 
presented; important of picture illustrations is descrided  

Key word: mentally retarded pupils, reading books, children literature, illustrative material, illustrated picture books. 
 

У статті розглянуто роль підручника з літературного читання для формування читацької діяльності 
у розумово відсталих учнів умінь. Доведено провідне значення апарату організації засвоєння та 
ілюстративного матеріалу в опануванні учнями читацькими уміннями. 

Ключові слова: розумово відсталі учні, підручник з літературного читання, текстові й позатекстові 
компоненти, апарат  організації засвоєння, ілюстративний матеріал. 

 

Основне завдання спеціальної школи – дати розумово відсталим учням такий рівень 
знань і умінь, щоб вони могли успішно соціалізуватися у сучасному суспільстві.  

Звідси питання такого змістового наповнення і структурування підручників для 
спеціальної школи з метою зацікавленості учнів до навчального предмету, що частково 
розглядалося у працях українських вчених-дефектологів Л.Вавіної, І.Єременка, Н.Кравець [2; 
3; 6; 8], К.Луцько та ін. Спеціалісти акцентували увагу на необхідності створення 
спеціальних підручників для дітей з особливими освітніми потребами, оскільки притаманні 
учням порушення психофізичного розвитку зумовлюють особливості сприймання, 
розуміння, опрацювання та засвоєння інформації. Розумово відсталі учні недостатньо 
розуміють читаний матеріал, знижена продуктивність читацької діяльності. В процесі 
навчання часто відволікаються на зовнішні подразники,  діяльність хаотична, неспокійна. 
Звернене до них мовлення, насамперед запитання учителя, до кінця не вислуховують, легко 
переключаються на інший вид діяльності, тому не можуть виконати до кінця запропоноване 
завдання. Розвиток, корекція і успішність їхнього навчання детерміновані якістю навчання та 
виховання. В разі порушення відбувається викривлення у навчальному процесі, що 
негативно позначається на його результатах.   

За І.Я.Лернером – провідна функція навчання – керівництво навчально- 
пізнавальною діяльністю учнів, яку покликаний забезпечувати підручник. Як вважає О. 
Савченко:«Саме за умови чіткої організації цього керівництва підручник у змозі дійсно 
допомогти розв’язанню розвивально-виховного завдання навчання» [5, c. 6]. Отже, реформи 
в галузі освіти «стосуються  і модернізації підручників, їх доступності, а також їх об’єму 
наповнення (крім учбового матеріалу вчителі прагнуть отримати в них і позакласні заходи, 
сценарії, пісні з нотами, аудіо-відео касети і т п., тобто учбово-методичний комплекс) [4, c. 
14]. 

Відомий спеціаліст з питань шкільного підручника Д. Зуєв писав, що автор повинен знати 
«закономірності і правила конструювання навчальної книги як форми, що оптимально втілює цілі, 
принципи і зміст освіти» [1, c. 139].  

У підготовлених нами підручниках з літературного читання для розумово відсталих 
учнів 2, 7, 10-х класів реалізовано технологічну модель підручника: чого і як навчити учнів з 
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читання. Враховували психофізичні можливості учнів-читачів та вимоги сучасного 
суспільства. 
  Підручник з літературного читання для розумово відсталих школярів спрямований на 
вирішення проблем читацької діяльності  учнів, насамперед виховання їх як активних 
читачів. Працюючи з підручником, школярі оволодівають такими ключовими 
компетентностями: уміння вчитися, комунікативною та загальнокультурною. Причому, 
ключовий компонент – уміння вчитися – забезпечує сформована читацька діяльність, яка дає 
змогу на належному рівні працювати з літературними творами художнього або науково-
пізнавального спрямування, засвоювати соціальний досвід, що сприятиме успішній 
інтеграції та адаптації у суспільстві. 

Тому одним із завдань підручника з літературного читання для розумово відсталих 
учнів є формування соціального досвіду шляхом спеціально створених мовленнєвих 
ситуацій на основі прочитаного матеріалу, що дозволить учневі уявити себе як члена 
суспільства, забезпечуючи здатність на певному рівні включитися в систему соціальних 
відносин, проявляючи соціальну активність.  

Підручнику з літературного читання властиві особливості, які проявляються у його 
структурних компонентах: текстовому й позатекстовому матеріалі. Структурні компоненти 
підручника (навчальні тексти, апарат організації засвоєння, апарат орієнтування, 
ілюстративний матеріал) позитивно впливають на оволодіння досвідом читацької діяльності.  

Готуючи підручники з літературного читання для розумово відсталих учнів 2-х, 7-х, 
10-х класів, ми звернули увагу на роль апарату організації засвоєння, який Д.Зуєв розглядає 
як позатекстовий компонент підручника, «як вербальні структурні елементи шкільного 
підручника, за допомогою яких досягається найбільш цілеспрямована й продуктивна 
переробка матеріалу підручника у свідомість учня шляхом активізації розумових і емоційних 
зусиль у процесі самостійного засвоєння знань» [1, c. 169].  Зважаючи на це, ми намагалися 
так структурувати запитання і завдання апарату організації засвоєння знань та умінь, щоб на 
одну смислову одиницю припадало одне запитання (завдання), яке б забезпечувало 
опанування певним читацьким умінням. Запитання і завдання спрямовувалися на 
знаходження в тексті необхідної інформації, формування умінь робити висновки на основі 
фактів, що містяться в тексті, інтерпретувати й узагальнювати інформацію, оцінювати зміст, 
мову та структуру тексту. Так з метою перевірки відношення восьмикласників до описаної в 
оповіданні І.Франка «Захар Беркут» події, запропонували прийом «мікрофон», щоб кожен 
учень міг висловити власну думку: 1) Найбільше я хвилювався, коли … . 2) З яким почуттям 
перегорнуто останню сторінку оповідання? 

Завдання ускладнювали поступово з метою оволодіння учнями компонентами 
читацької діяльності. Зокрема збільшували обсяг завдань на поглиблене розуміння змісту 
прочитаного завдяки встановленню причинно-наслідкових зв’язків, усвідомлення мотивів 
вчинків героїв, порівняння й розрізнення творів за жанровими ознаками, тематикою, 
авторською приналежністю; на інтерпретацію й узагальнення прочитаної текстової 
інформації, обґрунтування, доведення власних міркувань, сприймання твору в єдності його 
змісту й форми. З огляду на це,  в запитаннях і завданнях заклали уміння, що формуються і 
засвоюються у процесі використання методів навчання літератури: творчого, евристичного, 
репродуктивного, дослідницького. Дослідницьку бесіду на визначення історичної основи 
повісті Я.Качури «Іван Богун» запропонували у 8-му класі. Працюючи з підручником, учні 
виконували наступні завдання: 1) Пригадайте з уроків історії, літератури, що ви знаєте про 
повстання народу України проти польського поневолення. 2) Які історичні події в Україні 
вплинули на написання повісті «Іван Богун»? 3) Що ви знаєте з уроків історії про відважного 
полковника Івана Богуна?  

Щоб спонукати десятикласників до обміну думками про опис зовнішності Андрія 
Коваленка – героя повісті П.Загребельного «Дума про невмирущого»,  до твору подано наступні 
завдання: 1) Яким змалював письменник портрет Андрія? 2) Якими словами описано його 
характер, вчинки? 3) Як він поводився під час першого в житті бою? 4) Як Андрій відгукнувся на 
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розповідь Єжи? 5) Користуючись текстом, склади усні портрети Андрія і Єжи. Що єднає цих 
героїв? 

Ми враховували, що формування у розумово відсталих учнів читацьких умінь – основ 
читацької діяльності – залежить від сформованості якісних ознак читання: правильність, 
швидкість, осмисленість, виразність, що також відобразили в апараті організації засвоєння знань. 
Зокрема, працюючи з епічними та ліричними творами, учні опановували уміння виразного 
читання – складову методу творчого читання, що дається розумово відсталим зі значними 
труднощами. 

Запитання і завдання апарату організації засвоєння спрямовували на  спеціально 
організовану читацьку діяльність розумово відсталих учнів як з вищим, так і з нижчим 
рівнем розвитку пізнавальних можливостей: слухання тексту, відтворення – переказ 
прослуханого чи прочитаного. Забезпечуючи навчальну, корекційно-розвивальну, виховну й 
інформаційну функції підручника, апарат організації засвоєння вимагає різного роду 
запитань і завдань, наприклад: запитання і завдання на встановлення зв’язків між явищами і 
поняттями, що вивчаються, завдяки чому визначаються причинно-наслідкові зв’язки; 
запитання і завдання на повторення і закріплення навчального матеріалу; запитання 
евристичного спрямування, що стимулюють мисленнєву й мовленнєву активність учнів; 
запитання і завдання для самоконтролю, самостійної роботи. Зважаючи на важливість 
запитань евристичного спрямування, для опанування учнями змістом і усвідомлення смислу 
твору Короленка «Діти підземелля», запитання структурували так, щоб школярі могли 
відповісти на запитання: Чому? Для чого? Про що дізналися? Чому так сталося? і т. п., 
водночас звертаючи увагу на словникову роботу: 1) Чому Вася вирішив принести  Марусі 
ляльку сестри? 2) Чому Вася не міг забрати ляльку в хворої дівчинки? Про що це свідчить? 3) 
Якими словами передає автор хвилювання, почуття Васі та гнів батька? 

Для порівняння твору Ю.Збанацького «У розвідці» і твору М. Стельмаха «Галя ми теж 
використали запитання і завдання апарату організації засвоєння: 1) Що єднає героїв 
оповідань Ю.Збанацького «У розвідці» й М.Стельмаха «Галя»? 2) Уважно прочитай подані в 
підручнику оповідання «У розвідці», «Галя». Випиши з оповідань вислови й порівняння, 
якими охарактеризовано героїв. Поясни, як ти розумієш значення цих слів. 3) Що вразило 
тебе в цих оповіданнях, що схвилювало? 

Добираючи текстовий матеріал (художні й науково-пізнавальні твори для читання), 
ми враховували доречність та кількість поданих у них літературознавчих понять, які повинен 
засвоїти учень, що залежить від стану його пізнавальних можливостей та  віку, тобто року 
навчання, оскільки для розумово відсталих ніхто спеціально не пише ні художні твори, ні 
тексти науково-пізнавального характеру.  

Непересічне значення для стимулювання читацької діяльності школярів та оволодіння 
читацькими уміннями у процесі роботи з підручником літературного читання відіграє 
ілюстративний матеріал. Вміщена в ньому зображувальна наочність має корекційно-
розвиткову спрямованість (предметні та сюжетні малюнки, серії сюжетних малюнків, 
фотографії, репродукції картин), слугуючи розвитку й корекції сприймання, пам’яті, 
зв’язного мовлення, наочно-образного мислення, збагачення словникового запасу, корекції 
умінь читацької діяльності школярів. Завдяки вміщеним ілюстраціям у школярів 
формуються і розвиваються властивості уваги: концентрація, швидкість, стійкість, 
переключення, точність рухів зорового аналізу, що позитивно впливає на процес читання як 
мовчки, так і вголос. 

Наголосимо, що читацька діяльність учнів набуває мотивованості в разі ілюстрування 
підручників дидактично доцільним матеріалом, що слугує процесу пізнання, образному відтворенню 
об’єктивної дійсності. Завдяки ілюстративному матеріалу учні чіткіше й повніше уявляють прочитане, 
краще розуміють його сутність.  

Добираючи ілюстративний матеріал для підручників з літературного  
читання (наприклад, ілюстрації до байки «Павук і Муха» М.Ховіт [7], мета якої  є навчити 
дітей не бути довірливими до лестощів чужих людей), ми дотримувалися ряду вимог: 
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доречність, доцільність, доступність, інформативність, відповідність матеріалу, що 
ілюструється; коркційний та виховний вплив ілюстрації; комунікативна й мовленнєва 
спрямованість. Ілюстративний матеріал застосували як засіб розвитку зв’язного мовлення 
учнів у процесі добору заголовку до частини тексту, формування уміння за ілюстрацією 
впізнавати й розповідати зміст зображеного, опираючись на текст. Тому в підручниках з 
літературного читання для 2-х, 7-х, 10-х класів подали кольорові ілюстрації, насамперед 
репродукції картин, фотографії, оскільки у ХХІ столітті поширення набуває знакова 
інформація, відбувається ущільнення словесної інформації засобами візуалізації. Завдяки 
ілюстративному матеріалу школярі співвідносять текстову й позатекстову інформацію, 
відбувається повноцінне сприймання змісту тексту, цілісне сприймання художніх образів, 
що забезпечує вплив зображеного на мотивацію читання, виправлення притаманних учням 
порушень розвитку. Зокрема для більш глибшого розуміння учнями сутності образу Андрія 
(героя твору П. Загребельного «Дума про невмирущого»)  водночас у підручнику вмістили 
ілюстрацію до епізоду про перший бій Андрія та завдання: 1) Користуючись ілюстрацією, 
детально розкажи про перший бій Андрія з ворогом. 2) Які риси характеру героя проявилися 
під час бою? Такі завдання  забезпечують поступове формування в уяві учнів не лише 
художнього образу, але й характеру героя, його поведінки. 

Наочний матеріал у підручниках відіграє домінуючу роль, оскільки ядерна ознака 
олігофренії (порушення сприймання) впливає на те, що у розумово відсталих учнів не  
формуються цілісні мисленнєві образи предметів, учні зі значними труднощами засвоюють 
словесні еталони. Використання репродукцій картин дає змогу враховувати композиційну й 
просторову структуру зображень. Активного характеру набуває вербальний аналіз 
ілюстративного матеріалу, завдяки чому учень вчиться виділяти й запам’ятовувати в 
зображеному головне: хто зображений, що зображено, що відбувається, де відбувається, чому? 
Також одночасно здійснює перцептивні та когнітивні дії, що сприяє формуванню умінь 
виділяти тему й основну думку твору.  

Отже, сформувати у розумово відсталих учнів читацькі уміння та виховати їх як 
активних читачів допоможе підручник з літературного читання, насамперед належним чином 
сконструйований апарат організації засвоєння та відповідно дібраний ілюстративний 
матеріал. 
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У статті подано аналіз програми  елективного спецкурсу  для старшокласників «Освітянська 
спадщина В.О.Сухомлинського» з точки зору використання елементів кінопедагогіки; обґрунтовано роль і 
місце соціалізуючого аспекту кінопедагогіки. 

Ключевые слова: медиаобразование, кинопедагогика, наследие В. А. Сухомлинского, социализация 
учащихся. 
 

В умовах розбудови Української держави особлива роль належить Учителю. 
Вирішення проблеми формування творчої особистості юного громадянина значною мірою 
залежить саме від Учителя, творча педагогічна діяльність якого стає міцним засобом 
формування і всебічного розвитку особистості кожної дитини. 

Актуальність теми статті обґрунтована необхідністю розробки механізмів 
пріоритетних напрямів розвитку загальної середньої освіти, які визначені Державною 
національною програмою «Освіта» (Україна ХХІ століття), Законом України «Про загальну 
середню освіту», Концепцією загальної середньої освіти (12–річна школа), Національною 
стратегією  розвитку освіти в Україні на 2012−2021рр.,  Державним стандартом базової і 
повної загальної середньої освіти. У системі професійної підготовки майбутнього вчителя, на 
початкових етапах його залучення до педагогічної праці, існує особливо велика потреба в 
поглибленні теоретичної та практичної підготовки до творчої професійної діяльності, в 
озброєнні майбутніх учителів технологією орієнтації навчально-виховного процесу на 
розвиток творчих можливостей учня. Важливо, якщо така підготовка майбутніх педагогів 
починається зі шкільної лави [2, с. 37]. Реалізації такої важливої місії сприятиме викладання 
в загальноосвітніх навчальних закладах різних типів спецкурсів та факультативних курсів 
гуманітарного, педагогічного напряму з елементами кінопедагогіки. 

Мета статті – розкриття особливостей використання кінопедагогіки у сучасному 
шкільному просторі  при викладанні елективного спецкурсу для  старшокласників  
«Освітянська спадщина В.О.Сухомлинського» [8]. 

Виклад основного матеріалу. Кінопедагогіка, як і медіаосвіта, починає своє 
існування на початку ХХ століття з досліджень кіно як суспільного явища того часу. Одні з 
перших  емпіричних  досліджень з кінопедагогіки зробили  американські психологи 
Г.Мюнстерберг і Л. Тьорстоун, розпочавши психологічне дослідження впливу фільмів на 
аудиторію. У 1950-х роках у зв’язку з проникненням телебачення у повсякденне життя, а 
пізніше з кінця 1990-х років і Інтернету, інтерес педагогів переважно зосереджується на 
проблематиці використання телебачення на навчальних заняттях (Г.Авдєєва, О.Баранов, 
М.Бахтін, В.Біблер, О.Бондаренко, О.Галченков, Л.Найдьонова, Г.Онкович, Ю.Усов, 
О.Федоров, О.Шаріков) [5]. На часі, згідно з Концепцією впровадження медіаосвіти в 
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Україні [3], педагогам рекомендовано розробку спецкурсів та факультативів з медіаосвіти, 
або з медіаосвітнім компонентом. 

Програма елективного спецкурсу для старшокласників «Освітянська спадщина 
В.О. Сухомлинського» розширює знання про знакову особистість і творчість 
В.О. Сухомлинського. Учитель, який викладатиме цей курс, має провести своїх вихованців 
від глибокого філософського аналізу творів педагога до їх творчого розвитку й втілення, що 
дасть змогу реалізувати діяльнісний принцип навчання та виховання.  

Значна увага у спецкурсі приділяється міжпредметним зв’язкам: педагогіка-
психологія - література – мова – художня культура – філософія – медіаосвіта. Програма 
характеризується введенням елементів ораторського мистецтва, які дають змогу підготувати 
й виголосити виступи учнів так, щоб максимально точно й виразно донести до аудиторії 
думки, переконати в їхній слушності, вплинути на почуття слухачів, а часом і спонукати їх 
до певних духовно-моральних учинків. 

Автори програми поділяють стратегічні ідеї, викладені у «Педагогічній Конституції 
Європи» (2013 р., Франкфурт-на-Майні, Німеччина), одна з яких: «Учитель має 
протиставити бездуховності систему цінностей, які звеличують людину» [4, с. 16]. До 
сьогодні спадщина В.О. Сухомлинського не втрачає свого унікального пізнавального, етико-
виховного, естетичного, ціннісного значення і тепер, у період бурхливого розвитку новітніх 
педагогічних технологій [1; 6]. Програма спецкурсу розрахована на учнів, які цікавляться 
педагогікою і планують зв’язати своє подальше життя з вихованням дітей, для учнів 
педагогічних класів. 

З одного боку, програма сприяє  формуванню національно свідомих громадян 
України, патріотів рідної землі та держави,  всебічному розвиткові духовно-моральної 
культури покоління, якому належить розбудовувати нашу державу в наступні роки; орієнтує  
педагогів та учнів на пріоритет виховуючого навчання, допомагає учням усвідомити 
історичну велич постаті В.О. Сухомлинського у світовому співтоваристві, глибше пізнати 
слов’янський контекст його творчості. З другого, – формує медіаосвітню компетентність 
учнів, розвиває їх етико-естетичну свідомість і творчу індивідуальність, сприяє  успішній 
соціалізації учнів на соціокультурному матеріалі. 

Основними завданнями вивчення авторського спецкурсу є такі: виховання високих 
виховних ідеалів, вміння бачити й розуміти силу і красу педагогічного Слова; розкриття 
самостійного творчого мислення учнів, сприяння засвоєнню ними основних педагогічних 
понять, опанування ними основ науково-дослідницької праці; забезпечення відповідного 
рівня педагогічної підготовки учнів за матеріалами спадщини В.О. Сухомлинського; 
формування  навичок аналізу медіатекстів, сприяння розвитку креативних практичних умінь 
на матеріалі медіа (зокрема, кінопедагогіки). 

У підсумку учні мають отримати репрезентативні уявлення про різносторонній 
характер особистості В.О.Сухомлинського, ноосферне значення його педагогічної творчості; 
поширювати великі ідеї відомого педагога, використовуючи сучасні медійні засоби: уміти 
інтерпретувати медіатекст кіно (аналізувати цілі автора, усно і письмово обговорювати 
характери персонажів і розвиток сюжету, зв'язати його зі своїм досвідом і досвідом інших), 
декодувати медіатекст, робити монтаж; реагувати на твір (написати інтерв’ю, міні-сценарій, 
есе); створити відеоролик, презентацію, фотоколаж; розуміти культурну спадщину (бачити 
особисту, історичну, національну, всесвітню перспективу). 

Кожне заняття авторського спецкурсу має розділ «Кінопедагогіка», який передбачає 
практичні завдання з різними видами кінотекстів, що формує в учнів медіакомпетентність. 
Пропонуємо такі теми та завдання у розділі: 

Тема: «Життєвий шлях Добротворця з Павлиша». 
Завдання: Переглянути фрагмент фільму «Серце віддаю дітям». Проаналізувати 

біографію В.О.Сухомлинського. Що зберіг протягом життя відомий педагог, який духовний 
заповіт залишив нам? Переглянути фрагмент фільму «Сонце Сухомлинського». Чому автори 
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фільму використовують образ Сонця, характеризуючи значущість особистості педагога та 
його діяльності для нащадків? 

Тема: «Розвиток громадянських та патріотичних цінностей учнів – пріоритет у 
виховній системі В.О. Сухомлинського». 

Завдання: Переглянути фрагмент фільму «Серце віддаю дітям». Чому тема 
патріотизму, громадянськості є провідною для В.О.Сухомлинського? За допомогою чого 
педагог торкається до серця кожної дитини, формуючи патріотичні та громадянські цінності? 

Тема: «Гармонія етики та естетики в системі навчання і виховання Школи Радості 
В.О.Сухомлинського».   

Завдання: Скласти сценарій радіо-передачі, що присвячена проблемам етико-
естетичного виховання сучасного школяра; взяти інтерв`ю у педагогів, батьків, учнів. 

Тема: «Казкотерапія як виховна технологія формування ціннісних орієнтацій учнів». 
Завдання: Переглянути фрагмент фільму «Серце віддаю дітям». Які принципи 

педагогічної риторики використовує В.О.Сухомлинський, розповідаючи учням казки? Чому 
любов до дітей Учитель учителів уважає «найпершою справою»? 

Тема: «Уроки мислення і красномовства як основа формування культури творчої 
особистості».   

Завдання:  Переглянути фрагмент фільму «Серце віддаю дітям». Чому уроки 
мислення, за В.О.Сухомлинським, є основою формування творчої особистості? Зробити 
монтаж відеокадрів, у яких демонструється красномовство відомого педагога. 

Тема: «Провідні напрями соціалізації школи В.О.Сухомлинського: навчально-
пізнавальна діяльність, суспільно-корисна праця, екологічна культура, культура здоров’я, 
колективізм, батьківська педагогіка.  

Завдання:  Переглянувши фільм «Серце віддаю дітям», зробити монтаж відеокадрів, 
пов’язаних з трудовим вихованням у Школі Радості. 

Тема: «Соціокультурний підхід до розвитку дитини».  
Завдання: В архіві вітчизняного кінематографа знайти фільми (3-4), в яких 

представлені духовні ідеали попередніх поколінь. Зробити монтаж відповідних кадрів. У 
відеотексті дати відповідь на питання: «Які ідеали попередніх поколінь ми повинні зберегти? 
Які орієнтири в сучасності дають нам ідеали В.О. Сухомлинського?» 

Тема: «Соціокультурна роль педагога (культура спілкування з учнем, батьками, 
колегами, зв’язки з громадськістю)».   

Завдання: В архіві вітчизняного кінематографа знайти фільми (3-4), в яких 
представлено постать Педагога. Зробити монтаж відповідних кадрів. У відеотексті дати 
відповідь на питання: «Що є найголовнішим в особистості Педагога у різні часи? Чому 
постать Педагога з Павлиша є для нас взірцем Добра і Краси? Як педагоги сучасності 
наслідують його традиції?» (переглянути відеокадри фільму «Сонце Сухомлинського»).  

Винагідно зазначимо, що у даному аспекті можна рекомендувати і зарубіжні кінострічки, 
які належать до скарбниці світового кінематографу, як, наприклад, до цього процесу залучає 
Л.В.Петько кінофільм «Звуки музики» («The Sound of Music»), США, реж. Уайз, 1965 р.) [7]. 

Тема: «Директор школи – креативний керівник навчально-виховної роботи».  
Завдання: Переглянути відеофільм «Школа під блакитним небом». Визначить місію 

Українського колежу ім. В.О. Сухомлинського (м. Київ). Які ідеї педагога з Павлиша 
знайшли своє відображення у педагогічній діяльності відомого навчального закладу 
України? 

Тема: «Павлиська школа сьогодні: здобутки та перспективи».  
Завдання: створити фотоколаж для віртуального музею за темою: «Педагогічна мека 

України та світу». 
Тема: «Пасіонарна педагогіка Серця В.О.Сухомлинського – педагогіка ХХІ століття». 
 Завдання: Переглянути відеоролик «Серце віддають дітям». Аналізуючи  

інтерв'ю відомих педагогів, визначити «рецепт» успішності педагогічної діяльності кожного 
із них. 
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Тема: « Круглий стіл «Виклики часу та вибір стратегії виховання»».   
 Завдання: Переглянути відеофільм «Простір щасливого дитинства» Школи Радості 

В.О.Сухомлинського». Залучити до створення авторських відеофільмів «Школа на шляху до 
освіти майбутнього» кращих педагогів Вашого навчального закладу, відомих педагогів міста 
(району).  

Така практична робота з кінотекстами націлює учнів на діяльнісний аспект засвоєння 
знань, передбачає творчість та самостійність у роботі. Результати практичної роботи та 
матеріали з розділу «Кінопедагогіка» мають бути представлені на заняттях. Теми рефератів, 
що запропоновані до уваги учнів наприкінці програми, дозволять майбутнім педагогам 
долучитися до науково-дослідницької діяльності. Найкращі реферати можуть бути 
представлені на засіданні Круглого столу «Виклики часу та вибір стратегії виховання». 
Матеріал, що увійшов у додатки, розширить уявлення старшокласників про особистість 
В.О.Сухомлинського та сучасні проблеми виховання. 

Висновки. Отже, актуальність авторського спецкурсу визначається в інтегративному 
поєднанні педагогічних та медіаосвітніх знань, зокрема: кінопедагогіки як ефективного 
засобу розвитку творчої, духовно-моральної, самостійно і критично мислячої особистості, з 
позитивним світосприйняттям, яка усвідомлює свою земну місію у вихованні дітей. 

У «Педагогічній Конституції Європи» зазначається: «Європейські об'єднавчі процеси 
потребують якнайшвидшого збагачення, відродження гуманістичних сутностей, повернення 
їх у соціальний простір. Це має виконати учитель» [4, с. 15]. Автори програми 
додають:Учитель, вихований на педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського, с залученням 
новітніх медіа освітніх технологій, зокрема, кінопедагогіки. 
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ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ 
МАЙБУТНЬОГО ХОРЕОГРАФА 

 

The article highlights components of personal aesthetic culture: aesthetic perception, aesthetic feelings, 
aesthetic needs, aesthetic tastes, aesthetic ideals. The peculiarities of student's age as an sensitive period for the 
formation of aesthetic culture are characterized. The role of out-of-class activity at the university in aesthetic education 
of students is highlighted. Efficient organizational forms, methods, means of aesthetic education of future 
choreographers in out-of-class activity at the university are outlined.  

Key words: aesthetic education, aesthetic culture, of students is highlighted, future choreographer 
 

У статті розкрито складові естетичної культури особистості: естетичне сприймання; естетичні 
почуття; естетичні потреби; естетичні смаки; естетичні ідеали. Охарактеризовано особливості 
студентського віку як сензетивного періоду для формування естетичної культури. Висвітлено роль 
позаудиторної діяльності університету в естетичному вихованні студентської молоді. Окреслено ефективні 
організаційні форми, методи, засоби естетичного виховання майбутніх хореографів у позаудиторної 
діяльності університету. 

Ключові слова: естетичне виховання, естетична культура, студентська молоді, майбутній 
хореограф. 

 

Естетичному вихованню підростаючого покоління належить унікальна роль у 
загальній стратегії духовно-культурного відродження й становлення суспільства. Глибоко 
осягнутий світ естетичних цінностей у співвідношенні з особистим життєвим досвідом дає 
можливість особистості розвивати власні творчі здібності, цілісно стверджувати себе у 
різних видах діяльності. Разом з тим, сьогодні ми можемо спостерігати ситуацію, коли 
прорахунки та помилки у стратегічній політиці держави призвели до певного ігнорування 
культурних надбань людства, нездатності громадян будувати своє життя за законами краси. 
Як наслідок, виникла необхідність в активізації формування естетичної культури 
підростаючого покоління, розробці відповідних виховних технологій в освітніх закладах.  

Питання теорії і методики естетичного виховання підростаючого покоління 
висвітлюються в працях О. Базелюка, Л. Коваль, І. Кругленко, А. Лєбєдєвої, Л. Масол, Н. 
Миропольської, В. Передерій, Л. Петько, В. Тернопільської, Ю. Фохт-Бабушкіна, О. Хом’як, 
Т. Цвілих, Г. Шевченко, А. Щербо та інших. 

Естетичну культуру ми розглядаємо як особистісне утворення, що характеризується 
здатністю індивіда сприймати, оцінювати й усвідомлювати прекрасне у повсякденному 
житті, природі, мистецтві та забезпечує можливість естетично освоювати дійсність за 
законами краси, адаптацію, самореалізацію його у суспільстві.  

Зважаючи на такий контекст, естетична культура включає такі складові: естетичне 
сприймання (здатність виділяти в мистецтві та житті естетичні якості, образи і переживати 
естетичні почуття); естетичні почуття (емоційні стани, що виникають у процесі оцінного 
ставлення людини до явищ дійсності й мистецтва); естетичні потреби (у спілкуванні з 
художньо-естетичними цінностями, в естетичних переживаннях); естетичні смаки (здатність 
оцінювати твори мистецтва, естетичні явища з позиції естетичних знань, ідеалів); естетичні 
ідеали (зумовлені уявленнями особистості про досконалу красу природи, здібності, уміння в 
галузі мистецтва). 

Сприйняття, як цілісне відбиття предметів, ситуацій і подій, що виникають під час 
безпосереднього впливу фізичних подразників на органи чуття [8, с. 41] має важливе 
значення для формування естетичного смаку молодої людини, оскільки разом із процесами 
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відчуття воно не лише забезпечує безпосереднє чуттєве орієнтування її в навколишньому 
світі, а й впливає на усвідомлення людиною краси. Споглядаючи прекрасне, людина не 
залишиться байдужою, тому важливо, щоб молоді люди вміли розрізняти красиве й 
потворне. Поряд із розвитком естетичного сприймання у студентів формують естетичне 
ставлення до навколишньої дійсності. 

Цілком логічною складовою в ієрархії виховання естетичної культури особистості 
виступає естетичне почуття, що закріплюється в естетичній потребі. В. Разумний вивів 
власну формулу, яка дозволяє зрозуміти шлях естетичного виховання: «... потреба − 
переживання – дія» [5, с. 32]. В ній потреба, породжена діяльністю людини, відчувається й 
усвідомлюється нею як переживання. Це естетичне переживання діє доки потреба не буде 
задоволена дією. Дія, в свою чергу, не припиняється доки існує потреба. Естетична потреба, 
впливаючи на формування естетичної культури та ідеалів, відображається в кінцевому акті 
процесу естетичного пізнання − естетичній оцінці. Цю думку також  підтримує у низці 
наукових праць Л.В.Петько [3; 9; 10; 11]. 

Естетична оцінка базується на основі визначених установок, норм, критеріїв 
світовідчуття, соціальної позиції вцілому і відіграє роль внутрішньої шкали естетичної 
культури, допомагаючи йому у визначенні ступеня естетичної цінності, ступеня 
вдосконалення явища, що оцінюється [2, с. 55]. 

Відтак оцінку часто ототожнюють із судженням, але судження є результатом 
оціночної діяльності, певним висновком порівняльного аналізу. Оцінка ж, у свою чергу, 
може мати яскраво виражений емоційний характер (тобто, може бути інтуїтивною), а може 
усвідомлюватися поступово. Н. Крилова визначає її специфіку в емоційній фіксації 
відповідності чи невідповідності даного явища очікуваному місцю в системі усталених 
особистістю норм, цінностей та ідеалів [2]. Однак, слід зауважити, що на результат 
оцінювання впливає і творчий досвід: якщо він багатий - оцінка багатогранна, глибока, 
витончена, якщо ж внутрішній світ особистості обмежений, одноманітний - оцінка, зазвичай, 
примітивна. Тому надзвичайно важливо наповнити позаудиторну діяльність університету 
багатими на чуттєво-емоційне сприйняття заходами. Адже коли особистість постійно 
перебуває в стані оцінювання й самооцінювання, вона здатна поступово наблизитися до 
уявного ідеалу та на ціннісній основі регулювати власну діяльність. 

Виховання естетичної культури сприяє особистісному розвитку студентської молоді, 
збагаченню її духовних інтересів, розкриттю творчих можливостей й виявленню 
найважливіших людських якостей. Оскільки процес активного формування естетичної 
культури припадає саме на студентський вік, ми розглядаємо його як оволодіння молоддю 
здатністю сприймати, розуміти, цінувати, створювати прекрасне й піднесене в житті та 
мистецтві.  

Слід зазначити, що студентський вік характеризується більш глибокою потребою 
морального й естетичного переживання. Юнаки й дівчата визначають для себе моральні 
принципи і відчувають духовну потребу поводити себе згідно з ними. Їх головна потреба 
полягає в наполегливому прагненні знайти, визначити своє місце в житті та будувати його за 
законами краси. За цих умов вони прагнуть до соціальної творчості, усвідомлюють і 
збагачують себе соціально-цінними переживаннями, почуттями, звичками, способами 
регулювання поведінки. Духовна потреба молодої людини в самовдосконаленні виявляється 
як стан душі, як наполегливе бажання, прагнення до ідеалу, яке стимулює практичну 
діяльність [7]. Разом з тим, значна частина випускників залишаються байдужими до 
мистецтва, хоча в загальних висловлюваннях визнають його роль і значущість. Через 
пріоритетне прагнення сучасної молоді віднайти «власне місце у житті» на другий план 
відходить потреба в духовному, естетичному розвитку. В життя молоді постійно вриваються 
стихійні елементи, які не лише не сприяють, але й протистояти естетичному вихованню 
особистості. Зокрема, негативний вплив масової культури, а саме: перегляд низькопробної 
кіно- та телепродукції, які далеко не відповідають високим естетичним смакам, 



 324

прослуховування низькоформатної радіопродукції, вульгарної музики, читання відповідної 
літератури, споглядання всього, що оточує молоду людину. 

Особливості естетичного виховання студентської молоді виявляються у прояві потреб 
естетичного характеру, формуванні готовності до самовираження й самоствердження в 
різних видах естетичної діяльності; у виробленні власних поглядів і переконань, способів їх 
реалізації; потребі реалізації творчих можливостей в естетичній діяльності [6; 12]. 

Серед специфічних особливостей виховання естетичної культури студентів 
визначаємо: 1) яскраво виражену соціально-професійну спрямованість, що припускає 
підготовку майбутніх фахівців до виконання різноманітних соціально-професійних функцій 
інтелігенції; 2) врахування особливостей розвитку та становлення студентства як особливої 
соціально-професійної групи; 3) подвійність процесу соціалізації, що виявляється у двох 
рівнях розвитку естетичної свідомості студентів. 

Значний вплив на естетичне виховання юнаків і дівчат здійснює позаудиторна 
діяльність університету. Вона сприяє гармонізації внутрішніх та зовнішніх факторів 
формування естетичної культури студентів, створює сприятливі умови для задоволення тих 
потреб, які в процесі аудиторної роботи не можуть повністю задовольнятися. Позаудиторна 
діяльність університету має бути орієнтована на особистість студента. Саме тому, однією із 
важливих ланок модернізації навчально-виховного процесу у вищій школі є активізація 
позаудиторної роботи студентів. 

Позаудиторна робота, за нашим переконанням, має містити, з одного боку, 
«спеціалізацію», тобто врахування специфіки професійної підготовки майбутнього 
спеціаліста (хореографа), а з іншого, − врахування психолого-педагогічних особливостей 
формування сучасного фахівця, зокрема його естетичної культури, надаючи всій системі 
навчально-виховної роботи у вищому навчальному закладі особистісної спрямованості. 

На нашу думку, в системі позаудиторної роботи з формування естетичної культури 
майбутнього хореографа має бути декілька взаємопов’язаних між собою складових. Йдеться 
про організацію навчальної діяльності студентів, яка передбачає їхню самостійну роботу, 
проходження різного виду практик і виховну роботу у вищому навчальному закладі. 

Виховна складова системи позаудиторної роботи студентів сприяє, з одного боку, 
реалізації цілей і завдань підготовки студентів до професійної діяльності, з іншого – 
досягненню мети і завдань, пов’язаних із забезпеченням особистісного компонента 
структури естетичної культури майбутнього хореографа, а саме: формування творчої 
естетично розвиненої особистості, яка здатна швидко адаптуватися до складних умов 
реального професійного середовища; вміє співпрацювати з іншими людьми; вміє слухати і 
чути співрозмовника; вміє аргументувати й доводити свої міркування; вміє співпереживати 
та рефлексувати [1, с. 97-98; 6].  

У процесі позаудиторної роботи відбувається соціальне та професійне становлення 
особистості майбутнього хореографа, формуються його ціннісні орієнтації, найбільш повно 
розкривається творча індивідуальність як єдність інтелектуальних, емоційних і фізичних сил. 

Зазначимо, що навчальним планом передбачається викладання спецпрактикумів та 
спецкурсів. Їх тематика визначається щорічно профільною кафедрою і формується 
відповідно до актуальних проблем розвитку сучасного хореографічного мистецтва, 
інноваційних методик викладання хореографії та творчим досвідом авторських 
танцювальних шкіл, що є підґрунтям розвитку естетичних умінь майбутніх хореографів в 
освітньому середовищі вищих навчальних закладів. Це представлено у навчальному 
посібнику Л.В.Петько [4] шляхом історичної ретроспективи розвитку хореографії у світі.   

Окрім традиційних форм сучасного освітнього процесу у вищих навчальних закладах 
ефективною формою формування естетичної культури майбутніх хореографів є організація 
та проведення майстер-класів, що передбачає запрошення відомого виконавця чи викладача 
для передачі студентам його технічної майстерності та творчого педагогічного досвіду. Під 
час таких майстер-класів студенти отримують можливість знайомства з різними формами та 
методами подачі навчального матеріалу, уявлення про різні методики проведення занять, 
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шляхи для формування власних методик викладання тієї чи тієї дисципліни з урахуванням 
сучасного педагогічного чи хореографічного досвіду. 

Активні, професійно зорієнтовані методи навчання дозволяють сформувати в 
майбутніх фахівців з хореографії особистісний творчий підхід до професійної діяльності, 
розвинути естетичні уміння і навички, активізувати студентів. Зокрема, таким є метод 
створення моделей фрагментів занять із хореографії, ним передбачено включення студентів у 
навчальні ситуації, пов’язані з майбутньою професійною діяльністю. Моделювання 
фрагментів занять з хореографії дає змогу майбутнім хореографам побути деякий час на 
місці організатора освітнього процесу, познайомитися з типовими труднощами професійної 
діяльності, знайти шляхи подолання, сформувати базу адекватної рольової поведінки, на 
практиці виявити особистісний естетичний потенціал.  

Використання в процесі навчання методу створення моделей фрагментів занять з 
хореографії значно підвищує у студентів професійний інтерес до навчання, актуалізує 
отримані знання, закріплює навички педагогічного аналізу та узагальнення, створює 
сприятливі умови подальшого розвитку творчого потенціалу майбутніх хореографів.  

Різні види спеціальних хореографічних практик (навчально-методична практика з 
хореографії, навчальна фольклорна практика, навчально-тренувальні хореографічні збори, 
виробничі педагогічні хореографічні практики) дають змогу студентам насамперед збагатити 
свій фаховий досвід, а також продемонструвати набуті практичні вміння й навички з методик 
викладання дисциплін хореографічного циклу. 

Загалом зміст естетичного виховання у позаудиторній діяльності університету полягає 
у розвитку у студентів художнього сприйняття, вміння бачити прекрасне у мистецтві, 
музиці, природі, житті, майбутній професійній діяльності, формуванні художніх смаків, 
пов’язаних зі сприйняттям і переживанням прекрасного; розкритті краси майбутньої 
професії, її результатів, моральної насолоди й задоволення від виконання громадянського 
обов’язку; розкритті краси мови, емоційних відтінків слова як засобу спілкування людей. 

Таким чином, аналіз особливостей позаудиторної діяльності університету щодо 
виховання естетичної культури майбутніх хореографів дає підстави стверджувати про 
різноманітність підходів до формування цієї інтегральної якості особистості. Успішне 
формування естетичної культури здійснюється за умови ціннісного ставлення майбутніх 
хореографів до естетичної культури, залучення їх до свідомо регульованої естетичної 
діяльності.  
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У статті розкрито психолого-педагогічні особливості виховання милосердя в учнів молодшого 
шкільного віку; окреслено зміни, що відбуваються в мотиваційній, емоційно-вольовій і поведінковій сферах 
дітей, що впливають на виховання милосердя у дітей, які навчаються в 1-4 класах.   

Ключові слова: милосердя, виховання, молодший шкільний вік, психолого-педагогічні особливості учнів 
1-4х класів. 
 

Соціально-економічні та політичні трансформації в Україні зумовлюють пошук 
шляхів підвищення ефективності морального виховання молоді. Адже загострення 
політичних, економічних суперечностей призвели до зміни життєвих цінностей та ідеалів, 
що виявляється у прояві лицемірства, цинізму та жорстокості у людських взаєминах. 

За таких обставин особливої актуальності набуває проблема виховання в молодого 
покоління милосердя як моральної якості особистості, в основі якої лежить любов до 
оточуючих, яка виявляється у доброті, співчутті, співпереживанні, чуйності, турботі, наданні 
безкорисливої допомоги тим, хто її потребує. 

У державних документах – Національній доктрині розвитку освіти в Україні, 
Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 р., а також Законах 
України «Про охорону дитинства», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Основних 
орієнтирах виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України, 
Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української 
державності, Концепції виховання гуманістичних цінностей учнів загальноосвітньої школи – 
пріоритетними напрямами визначається моральне виховання зростаючої особистості, а 
відтак і виховання милосердя.  

Вікова група дітей 6(7)−10(11) років, які навчаються в 1-4 класах сучасного 
загальноосвітнього закладу, визначаються в освітніх нормативних документах як молодші 
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школярі [5, с. 5-8]. Молодший шкільний вік –надзвичайно значущий період у житті людини, 
в якому яскраво виявляються риси як дошкільного дитинства, так і типові особливості учня 
ЗНЗ. Зазначений вік багатий прихованими можливостями розвитку, які важливо своєчасно 
помічати і підтримувати. У цей час закладаються і розвиваються основи багатьох психічних і 
моральних якостей [11, с. 50; 16], що суттєво залежить від професійної майстерності 
педагога [7; 9; 10], 

У згаданому вище віковому періоді провідною діяльністю стає навчання. 
Дослідження І.Беха, Л.Божович, Є.Бутузової, Д.Ельконіна, О.Савченко, Є.Шовкомуд 
та ін. свідчать, що з навчальною діяльністю молодшого школяра пов’язаний новий 
стан дитини в суспільстві, оскільки розширюється коло її соціальних контактів, 
виникають нові потреби, що зумовлені подальшим поглибленням взаємовідносин з 
оточуючими людьми. В учня молодшого шкільного віку з’являються нові обов’язки, 
спричинені навчальною діяльністю, від якості їх виконання залежать місце 
молодшого школяра серед оточуючих людей, його відносини з ними.  

На цьому віковому етапі в дитини формується ядро особистості (її моральний 
стрижень, уявлення про себе та про інших), досвід моральної поведінки. Молодший 
школяр вчиться не лише виконувати вимоги дорослих, дитячого колективу, а й бере 
участь у житті класу, виборі доручень, справи, яка йому до душі. В учнів 1-4 класів 
формуються стійкі стереотипи моральної поведінки і діяльності [3, с. 136-137]. 

У молодшому шкільному віці відбувається інтенсивний розвиток другої 
сигнальної системи мовлення в аналізі й синтезі вражень від зовнішнього світу, 
утворення тимчасових нервових зв’язків, вироблення нових дій і операцій [1, с. 81-
82]. 

Основними потребами дитини зазначеної вікової групи є спілкування з 
людьми, емоційний контакт; здатність до оцінки своїх дій і вчинків, виявлення 
власних позицій у ставленні до інших, світу. Учитель для учнів 1-4-х класів є 
моральним взірцем і прикладом для наслідування. «Першокласники орієнтуються на 
норми поведінки і цінності вчителя більше, ніж на думку ровесників» [3, с. 137]. 

Характеризуючи особливості молодшого шкільного віку, Н.Дементьєва [4] 
доводить, що цей період передбачає формування високих форм почуттів 
інтелектуальних, естетичних, етичних. Емоційні стани поступово стають об'єктом 
пізнання та самопізнання учнів молодшого шкільного віку. На цій основі в них 
розвивається здатність до емпатії та емоційної рефлексії. Однак здатність до 
диференціації емоційних станів і переживань є розвиненою в різній мірі.  

Ми пристаємо до думки О.Савченко [12], яка виділяє в молодшому шкільному 
віці два мікроперіоди – 1−2-і та 3−4-і класи, – пояснюючи це близькістю першого з 
них до старшого дошкільного віку з ігровою мотивацією, що переважає, адаптацією 
до нових умов, потребою в підтримці дорослих і наближеністю другого до молодшого 
підліткового віку з притаманними йому труднощами росту, переживаннями кризи. 

Аналіз досліджень І. Беха [2, с. 678], В. Шутової [15] дозволяє стверджувати, що учні 
шестирічного віку характеризуються імпульсивністю, активністю, підвищеною чуттєвістю, 
емоційністю. «Формування гуманних почуттів у дітей шестирічного віку випереджає знання 
ними норм гуманної поведінки» [10, с. 77]. Однак «...підвищена емоційна збудливість, 
мізерний соціально-гуманний досвід не дозволяють шестирічним школярам бути 
стриманими, поступливими, уважними та турботливими стосовно оточуючих» [15, с. 70].  

У ставленні до вчителя учні 1-х класів демонструють «демократичність», 
невимушеність поведінки, невміння керувати своїми діями згідно з правилами шкільного 
життя. Загалом діти шестирічного віку усвідомлюють соціальні очікування й орієнтуються 
на належну поведінку, гарні вчинки. Однак школяр у цей період ще не сприймає еталонів 
поведінки як соціальну необхідність, не усвідомлює повною мірою їх соціальної значущості 
[2, с. 679].  

В учнів другого року навчання відбувається поступове розширення уявлень про 
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моральні цінності та моральні вчинки, що дозволяє їм визначити мотиви моральної 
поведінки і дати обгрунтовану оцінку вчинкові іншої людини. Уперше дитина свідомо 
оцінює різницю між власною поведінкою й такою, що є доречною в тій чи іншій ситуації [3, 
с. 138]. 

У вчинках школярів наприкінці другого року навчання вже простежується 
власна позиція у ставленні До того, що їх оточує. Розвиваються і змінюються 
внутрішні етичні регулятори, формуються моральні мотиви поведінки; розвивається 
здатність співпереживати, співчувати, а отже, і співпрацювати з дорослими й 
однолітками, тоді як у третьокласників можна спостерігати формування теоретичного 
мислення, що знаходить відповідне вираження і в рівні сформованості в дітей 
особистісних моральних якостей, першооснов багатьох моральних понять: доброти 
(гуманності), людяності, милосердя, чуйності, співчуття, чесності, справедливості, 
терпіння тощо. На третьому році навчання учнів у ЗНЗ особистість вчителя стає менш 
значущою, хоча педагог залишається для них авторитетом, а його думка важливою, 
проте вже простежується зростання ролі однолітків у житті молодших школярів, 
зв’язки з якими стають більш міцними та диференційованими. Діти активно 
взаємодіють у навчальній і позанавчальній роботі, за необхідності вибирають 
однокласника для спільної роботи, мотивуючи самостійний вибір певними 
моральними   якостями інших людей [3, с. 141]. 

Четвертокласники володіють прийомами та навичками ефективного
міжособистісного спілкування з ровесниками, уміють налагоджувати дружні 
стосунки, виявляють готовність до колективних форм діяльності, здатність до 
дружби.  

У сфері поведінкової саморегуляції молодший школяр довільно керує 
поведінкою і природною руховою активністю: стримує невимушені емоції та 
бажання, виявляє здатність до відповідальної поведінки, здійснює моральне 
керування поведінкою, намагається бути активним і незалежним.  

У четвертокласників ціннісне ставлення до іншої людини виявляється в активній 
життєвій позиції. Це положення зумовлене тим, що ступінь розвитку соціальної активності дітей 
пов'язаний із певним рівнем розвитку їхньої свідомості й самосвідомості [3, с. 679]. У 
десятирічному віці відбувається якісний стрибок у системі стосунків, у ставленні учнів до інших 
людей [14, с. 49]. 

Молодший шкільний вік є сенситивним для виховання милосердя, оскільки 
дитина вступає у фазу операційного розвитку інтелекту. Початок його ознаменовано 
процесом децентрації, завдяки якому учень навчається брати до уваги точки зору 
інших людей, переборювати тенденцію щодо ототожнення своєї позиції з реальним 
станом речей (Ж. Піаже). 

Учні молодшого шкільного віку виявляють інтерес до змісту моральних правил 
поведінки [15, с. 71; 7; 8; 13], вони є чутливими та сприятливими до впливу 
середовища, що оточує; багато в чому поведінка дітей цього віку визначається 
наслідуванням [6, с. 150]. 

Дослідження Я.Коломинського, В.Крутецького та ін. доводять, що нові соціальні 
відносини в які вступає учень, відбиваються й на його моральному розвитку. Молодший 
школяр з інтересом сприймає ті високі вимоги, що висуваються до нього вдома й у 
загальноосвітньому навчальному закладі, намагається заробити авторитет у дорослих і 
однолітків, стверджуючись у новій позиції. 

Отже, зміни, що відбуваються в мотиваційній, емоційно-вольовій і поведінковій 
сферах дітей, що навчаються в 1−4 кл., створюють передумови для виховання в них 
милосердя. 
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Наведено аналіз існуючих методик проведення лабораторних робіт у студентів заочної форми 
навчання з точки зору сучасного економічного становища в державі. 

Ключові слова: лабораторний практикум, лабораторна робота, лабораторне заняття, заочна 
форма навчання. 

 

Вступ. У концепції модернізації освіти підкреслюється, що суспільству, що 
розвивається, потрібні сучасно освічені, моральні, заповзятливі люди, здатні самостійно 
приймати відповідальні рішення в ситуації вибору, бути мобільними, динамічними, 
конструктивними фахівцями, мати розвинене почуття відповідальності за долю країни. 

При цьому усе чіткіше на перший план виступає потреба в підготовці не просто 
гарних фахівців, що володіють тією або іншою певною сумою знань, але, насамперед, людей, 
що вміють творчо мислити, здатних швидко адаптуватися до вимог НТП, що безупинно 
змінюються. 

Таким чином, завдання підготовки висококваліфікованих кадрів, озброєних 
сучасними знаннями, практичними навичками, є однією з найважливіших задач на даному 
етапі. 

Огляд останніх джерел досліджень і публікацій. Зараз, як ніколи гостро, 
відчувається необхідність прикладання максимальних зусиль для вдосконалювання змісту 
навчання, засобів і методів підготовки фахівців [1 – 24]. 

Одним з напрямків, по якому повинне йти це вдосконалювання, є розвиток і 
зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу. Сюди відносяться, в першу 
чергу, широке впровадження технічних засобів навчання, оснащення лабораторій і кабінетів 
новітнім устаткуванням і приладами, модернізація лабораторних стендів і макетів з 
урахуванням останніх досягнень науки й техніки на сучасній компонентній базі. 

Іншим напрямком є фундаменталізація інженерної освіти, що забезпечується: 
– вивченням закономірностей явищ, понять, теоретичних положень, що здійснюється 

на базі фундаментальних ідей і принципів; 
– формуванням аналітико-синтетичних уявлень сутності розглянутих явищ при їх 

математичному й імітаційному моделюванні; 
– орієнтацією на безперервне й розвиваюче навчання при переході від вивчення курсу 

загальної фізики до спеціалізованих курсів випускаючих кафедр; 
– формуванням сталих навичок володіння засобами й технологією інформаційної 

культури; 
– евристичним підходом і доповненням компонентів теоретичного й образного 

мислення; 
– формуванням системного мислення майбутнього фахівця за рахунок розвитку 

зв'язків між різними компонентами системи навчальних знань; 
– освоєнням студентами наукових методів експериментальних досліджень. 
Постановка завдання. Дана стаття ставить за мету проаналізувати особливості 

застосування існуючих методик проведення лабораторних робіт для підготовки студентів 
заочної форми навчання з точки зору сучасного економічного становища в державі. 

Основний матеріал і результати. 
Всі лабораторні заняття по певній навчальній дисципліні поєднуються в єдину 

систему й звуться «лабораторний практикум», що дозволяє говорити про існування значної 
подібності між лабораторними й практичними формами проведення занять. 

По своєму призначенню лабораторні заняття класифікують так: 
– вступні або вимірювальні лабораторні заняття, які проводяться в ряді ВНЗ по 

загальнонаукових і загальнотехнічних дисциплінах. Їх ціль – проілюструвати основні 
закономірності досліджуваної науки, ознайомити студентів із технікою експерименту, 
теорією погрішностей і методами обробки експериментальних даних, із устроєм і принципом 
роботи вимірювальних приладів, що часто зустрічаються; 

– практикуми, які є перехідним етапом нагромадження знань і практичних навичок, 
що здобуваються при засвоєнні загальних курсів до вивчення спеціальних дисциплін та 
освоєнні методів наукових досліджень; 
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– практикуми по дисципліні спеціалізації, що є заключним етапом у практичній 
підготовці фахівців і сприяють формуванню навичок експериментальних наукових 
досліджень у певній галузі науки або виробничої діяльності. 

Посилення практичної спрямованості лабораторних робіт. 
Студентам молодших курсів необхідно показати затребуваність обраної спеціальності 

в багатьох областях виробництва й народного господарства, тому що усвідомлення її 
соціальної значимості викликає інтерес і пізнавальну активність. 

Саме лабораторний практикум значно підсилює фундаментальну природничо-наукову 
підготовку, сприяє розумінню сутності розглянутих явищ і їхньому практичному 
використанню в професійній діяльності. 

При правильній педагогічній постановці лабораторний практикум викликає в 
студента значний інтелектуальний і пізнавальний інтерес, виховує інтерес до науки в цілому 
як до процесу постановки й розв'язання теоретичних і експериментальних проблем. 

Наприклад, разом з рекомендаціями з виконання якої-небудь лабораторної роботи 
практикуму видається й технічне завдання. Виконуючи лабораторну роботу, студент 
осмислює досліджуване явище, і, відповівши на контрольні питання, вирішує завдання, 
оформляє й представляє рішення разом із захистом лабораторної роботи. Така методика 
проведення лабораторного практикуму підвищує інтерес до технічної літератури й рівень 
розвитку логічного мислення. 

Реалізація особистісно-орієнтованого підходу при організації практикуму. 
Під особистісно-орієнтованою освітою розуміють особливий спосіб організації 

освітнього процесу, побудований з урахуванням унікальності студента й професіоналізму 
педагога, що створюють оптимальні умови для розвитку в суб'єкта навчання здібності до 
самоактуалізації й самореалізації. 

На молодших курсах університету відбувається становлення студента, як особистості, 
визначаються його життєві позиції, формуються професійні якості, визначається ставлення 
до трудової діяльності, мурується фундамент для розвитку дослідницьких умінь. Тому саме 
на молодших курсах університету необхідно приділяти увагу особистісно-орієнтованому 
підходу до освіти, що допоможе студентам не тільки нагромадити певний багаж знань, але й 
розкрити весь свій особистісний потенціал. 

Майстерність викладача в особистісно-орієнтованій діяльності проявляється в умінні 
створювати в процесі педагогічного спілкування ситуацію, що ставить студентів у позицію, 
коли вони можуть обирати, оцінювати, виражати свою точку зору, рефлексувати власну 
поведінку, самостійно приймати рішення тощо. Саме такі ситуації можна створювати при 
проведенні лабораторного практикуму. Студент, виконуючи самостійно творче завдання 
дослідницького характеру, проходить від початку до кінця шлях дослідника, котрий вирішує 
реальну наукову проблему. Пройшовши такий шлях кілька разів під керівництвом викладача, 
студент навчається вирішувати цілісну проблему самостійно, здобуває високий рівень 
дослідницьких умінь. Викладачеві необхідно не просто дати завдання студентові, а 
організувати його виконання так, щоб максимально врахувати й розкрити особистісні 
здібності студента. 

Специфіка роботи в практикумі пов'язана з постійним індивідуальним спілкуванням 
викладача й студента, саме тому на лабораторному практикумі можливо детально вивчити 
здібності й інтереси студентів, застосувати особистісно-орієнтований підхід у навчанні. 

Особистісно-орієнтоване навчання на лабораторному практикумі є оптимальною 
умовою для формування дослідницьких умінь. 

Сполучення сучасного лабораторного практикуму з інформаційними 
технологіями. 

У цей час більшість студентів першого курсу вміють користуватися комп'ютером, 
працювати в мережі Інтернет, тому використання комп'ютера при проведенні практикуму не 
утрудняє, а істотно допомагає процесу навчання. 

Традиційна методика проведення практикуму має багато плюсів, тому відмова від неї 
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не раціональна. При цьому необхідне вміле сполучення її методів із впровадженням 
інформаційних технологій. 

Комп'ютер у практикумі виконує наступні функції: 
– інформаційну – він повинен містити найбільш важливі довідкові матеріали по 

досліджуваному розподілові, опис робіт, систему тестів для самоконтролю з можливістю 
моделювання конкретних завдань; 

– обробки експериментальної інформації – математичний додаток, що дозволяє 
спростити обробку результатів; 

– багатофункціонального фізичного приладу. 
Комп'ютер може виступати як помічник викладача при контролі базових знань 

студента за допомогою нескладних тестових завдань. 
Інтеграція теоретичних і емпіричних знань як спільність наукового й 

навчального пізнання. 
У процесі підготовки до виконання лабораторної роботи, крім вивчення теоретичного 

матеріалу й методики виконання роботи, студент вирішує декілька спеціально підібраних 
завдань. Завдання мають дослідницький характер і підібрані таким чином, щоб підвести 
студента до розв'язання експериментального завдання, що розглядається в даній 
лабораторній роботі. 

Циклічність проведення практикумів. 
Формування дослідницьких умінь повинне носити циклічний характер. Лабораторний 

практикум ділиться на два цикли: вступний і комплексні роботи. Ціль вступного циклу 
навчити студентів робити виміри й користуватися приладами, з якими вони будуть 
працювати при виконанні загального практикуму. Після виконання першого циклу студенти 
переходять до виконання наступного, в якому ставляться вже більш складні завдання. Для 
формування дослідницьких умінь студентам пропонується виконати самостійно творчу 
залікову роботу експериментального характеру. Студент може самостійно вибрати тему, що 
потім стверджується викладачем. Робота виконується студентом протягом тижня. Викладач 
надає допомогу у вигляді консультацій. Студенти, що виконали самостійну роботу, 
звільняються від здачі заліку по декількох поточних роботах. Введення самостійної роботи 
створює додаткові труднощі викладачеві, але така робота активізує пізнавальний інтерес, 
навчає роботі з більш складним устаткуванням, формує не тільки експериментальні вміння, 
але й дослідницькі. 

Таким чином, до кожної лабораторної роботи практикуму варто розробити систему 
експериментальних творчих завдань, які необхідно пропонувати студентам залежно від їхніх 
здібностей і підготовленості. Робота над різними завданнями студентом повинна вестися 
протягом усього періоду навчання даному предметові, причому вона не заміняє основний 
лабораторний практикум. 

Реальність завдань, розв'язуваних на лабораторному практикумі. 
Студент повинен досліджувати хоча й спрощені, але реальні явища й об'єкти. Без 

істотних змін лабораторного устаткування необхідно змінити методичне забезпечення 
дисципліни. Методичний посібник проведення експерименту не повинен повністю 
описувати його з огляду на всі не істотні сторони й погрішності, пропонуючи готову модель 
реального процесу. Необхідно так планувати експериментальну роботу студента, щоб він 
сам від реального завдання приходив до моделі. 

Системно-діяльнісний підхід. 
Із цієї точки зору лабораторний експеримент є джерелом одержання знань і методом 

навчання, що сполучає наочність і діяльність. Він зводиться не тільки до ілюстрації явищ, 
доказу наукових положень, але й знайомить із методами вимірювань і застосовуваними 
приладами, дає можливість студентові самому оцінити внесок у погрішність різних факторів. 
При проектуванні змісту лабораторного практикуму його методологічну основу повинні 
становити ідеї системно-діяльнісного підходу: базою виховного й освітнього процесів є 
особиста діяльність студента, а функція викладача полягає в умінні спрямовувати й 
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регулювати цю діяльність у напрямку підвищення якості фундаментальної наукової 
підготовки. Лабораторний практикум як форма навчання надає широкі можливості для 
реалізації діяльнісного підходу: 

– студенти об'єднуються у відносно невеликі групи з близьким рівнем знань і вмінь; 
– у цьому випадку найбільш природним способом створюється навчальне й виховне 

середовище, що пов'язане зі специфікою даної форми навчання: певні правила навчання, 
методика, цілі й задачі; 

– виконання лабораторних робіт забезпечує велику самостійність студентам, 
практично недоступну в інших видах діяльності. У той же час викладач, якщо буде потреба, 
може втрутитися в процес навчання, здійснити індивідуальний підхід до кожного студента. 

Застосування нетрадиційних підходів. 
Якщо для більшості досліджень використовуються промислові прилади, то для 

вивчення деяких явищ чи предметів можна застосувати розроблене викладачем або 
студентами саморобне обладнання. Це не тільки посилює інтерес до роботи, але й дозволяє 
показати значення й корисні якості нових технічних вирішень. 

Урахування рівня попередньої підготовки студентів. 
Маючи "на вході" практикуму студентів із різним рівнем підготовки, нераціонально 

"на виході" всіх "приводити до спільного знаменника". Імовірно, має сенс установити лише 
деякий мінімальний, відповідний освітньому стандарту, заліковий рівень умінь і навичок і 
дати можливість більшості студентів набути такий високий рівень кваліфікації, який вони 
здатні або вважають за необхідне мати. 

Для реалізації викладеної ідеї необхідна активізація дослідницької діяльності 
студентів у процесі виконання лабораторних робіт шляхом рівневої диференціації завдань, 
тобто створення такої ситуації, щоб максимальне число студентів було зацікавлене й мало 
можливість підвищити рівень своїх експериментаторських умінь і навичок. 

Це можна здійснити шляхом пропозиції в кожній лабораторній роботі кількох 
варіантів (на вибір) завдань різного ступеня труднощів. 

Розуміння проблеми багатоваріантності навчального експерименту має наступні 
особливості: 

– у процесі виконання лабораторних робіт мінімальне число студентів буде не 
задоволене тим, що виконувана робота для них занадто складна або, навпаки, занадто 
елементарна; 

– кожний зможе вибрати собі лабораторне завдання залежно від своїх здібностей, 
бажання, можливостей. Можна припустити, що в підсумку кожний студент набуде 
максимально можливий для себе набір умінь і навичок роботи у лабораторії. 

Стимули для вибору максимально складного варіанта: 
– розвиток власних експериментаторських навичок; 
– особисті амбіції; 
– різний ступінь складності заключного контролю (аж до повної відсутності 

контрольних питань при захисті роботи при самому складному варіанті); 
– урахування на іспиті ступеня складності виконаних лабораторних робіт; 
– оптимізація витрат часу на виконання й захист лабораторної роботи. 
Щоб уникнути спокуси запозичення з більш простого варіанта того, що студент 

повинен зробити сам при виконанні більш складного, предмет дослідження в кожному 
варіанті повинен бути свій. Цей пункт також накладає обмеження на число варіантів, тому 
що кількість предметів дослідження при майже незмінному обладнанні обмежена. 

Висновки. Сучасний економічний стан України продукує ряд проблем заочної форми 
навчання: 

– низький рівень базової попередньої підготовки; 
– відсутність у студентів мотивації для отримання достатнього рівня знань; 
– низький рівень відвідуваності занять, а особливо, консультацій. 
Поступове вирішення перших двох проблем можливе лише на загальнодержавному 
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рівні, третю проблему необхідно частково компенсувати введенням елементів дистанційного 
навчання за наведеними вище рекомендаціями. 
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Стаття присвячена проблемі формування російськомовної комунікативної компетенції у іноземних 
студентів економічних спеціальностей. Автор розглядає варіативні погляди деяких дослідників щодо визначення 
термінів ‘комунікативна компетенція’ та ‘компетентність’. У статті проаналізовано переваги сучасних 
педагогічних технологій навчання та розглянуто способи їх комплексного застосування під час навчання 
іноземних студентів просунутого етапу навчання. 

Ключові слова: російська мова як іноземна, компетенція, компетентність, комунікативна 
компетенція,  педагогічна технологія,  професійно-орієнтована технологія. 

 

Актуальність дослідження. Зміна освітньої парадигми, зміщення акцентів в освіті на 
саморозвиток особистості, моральну відповідальність особистості перед соціумом, при 
збереженні традиційних функцій освіти – передачі, поширенні та репродукуванні знань – все 
це змінює погляд в цілому на освітній процес. Нові освітні завдання вимагають нових 
технологічних рішень, використання нових освітніх технологій у процесі навчання студентів. 

Виклад основного матеріалу. У руслі вирішення завдань нашого дослідження 
спочатку необхідно уточнити, як ми трактуємо такі поняття як: «компетенція», 
«компетентність», «комунікативна компетенція». Підкреслимо, що в даний час немає 
однозначного розуміння понять «компетенція» і «компетентність» серед вчених. Не 
претендуючи на всеосяжне охоплення різних трактувань понятть «компетенція» і 
«компетентність», окреслимо їхні головні характеристики. Будучи складною, 
багатоаспектною категорією, компетенція отримує безліч дефініцій і трактувань у різних 
дослідників (М.Н.Вятютнев, І.А.Зимня, Н.І.Гез, Е.І.Пасов, І.Л.Бім, В.В.Сафонова, 
Дж.Савіньон, Г.Піфо, Д.Хаймз, Д.Равен та ін.). 

У дослідженнях багатьох вчених (О.Акулова, Н.Ф.Радіонова, А.П. Тряпіцина та ін.) 
компетенція і компетентність виступають інтегральними характеристиками особистості. 
Часто ці поняття розуміють як синоніми, їх важко розвести, тому що загальним для цих 
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понять виступає діяльність. При цьому компетенція є сферою відносин, що існують між 
знанням і дією в людській практиці. 

У той же час, А. Н. Щукін ці поняття позначає як близькі, але такі, що не збігаються 
за своїм значенням: «компетенція – це комплекс знань, навичок і умінь, набутих в ході 
занять і становить змістовний компонент навчання, компетентність – це властивості 
особистості, що визначають її здатність до виконання діяльності на основі сформованої 
компетенції» [12, c. 142]. 

Погодимося з наступною інтерпретацією поняття «комунікативна компетенція», 
запропонованою Азімовим Є.Г: «Комунікативна компетенція  –здатність вирішувати 
засобами іноземної мови актуальні для студентів і суспільства завдання спілкування із 
побутового, навчального, виробничого та культурного життя; вміння учня користуватися 
фактами мови і мовлення для реалізації мети спілкування. 

З психологічної точки зору КК – це перш за все здатність людини   
адекватно ситуації спілкування організувати свою мовну діяльність в її продуктивних і 
рецептивних видах. Одиницями КК є: а) сфери комунікативної діяльності; б) теми, ситуації 
спілкування і програми їх розгортання, в) мовні дії; г) соціальні та комунікативні ролі 
співрозмовників (сценарії їх комунікативної поведінки); д) тактика комунікації в ситуаціях при 
виконанні програм поведінки; е) типи текстів і правила за якими вони утворюються; ж) мовні 
мінімуми. Рівень КК визначається етапом і метою навчання. У структурі КК виділяють кілька 
складових: мовну (лінгвістичну), мовленнєву, прагматичну та ін.» [1, c. 109]. 

В українській педагогіці також робляться спроби провести категоріальний аналіз 
понять «компетенція» і компетентність. «Протягом останніх десятиліть поняття 
«компетентність» стало все більше виходити на загальнодидактичний, загальнопедагогічний 
і методологічний рівні. Це пов'язано з його системно-практичними функціями і 
інтегративною міжпредметною роллю в загальній освіті» [2, с. 94]. 

Посилена увага до цього поняття обумовлена також рекомендаціями Ради Європи, що 
стосуються оновлення освіти. Рада Європи визначила п'ять ключових компетенцій: 
політична і соціальна, міжкультурна, комунікативна, інформаційно-технологічна, здатність 
навчатися протягом усього життя. 

Щоб визначитися з існуючим у вітчизняній педагогіці розумінням термінів 
«компетенція» і «компетентність» і можливістю використання даних термінів для цілей 
нашого дослідження, наведемо підсумкову цитату зі статті С.Бондар: «Компетенція – це 
сукупність освітніх орієнтацій, знань, умінь, навичок і досвіду діяльності учня в певному 
колі об'єктів дійсності, необхідних для його соціокультурного існування. Компетентність – 
загальна здатність і готовність до продуктивної діяльності, інтегрована характеристика 
якості особистості, результативний блок, сформований на основі досвіду, знань, умінь, 
відносин, поведінкових реакцій» [2, с. 99]. Отже, у процесі оволодіння іноземною мовою 
формується компетенція (певний рівень навченості), яка є  
умовою для досягнення компетентності. 

Спираючись на дослідження вітчизняних та зарубіжних дослідників, під  
комунікативною компетенцією майбутнього економіста або менеджера ми розуміємо його 
здатність і готовність діяти в конкретній професійній ситуації, вибудовуючи комунікацію 
між людьми на основі усвідомленого використання ним одиниць системи мови, що він 
вивчає.  

Слід підкреслити, що формування КК є ефективним, якщо серед форм навчання 
домінують групові, парні, індивідуальні (при роботі з текстом), а в якості методів навчання 
виступають інтерактивні, засновані на активності студентів, їх досвіді на основі ділових і 
рольових ігор, розбору навчальних і професійних ситуацій в діалозі. 

У професійній діяльності комунікативна компетенція створює умови для соціальної і 
професійної реалізації, творчої самореалізації кожного індивіда. На думку Н.Б.Крилової – це 
і передумова (і супровід) діяльності, і активний канал сприйняття і усвідомлення інформації, 
і фактор поведінки, і форма самоактуалізації індивідуума, і спосіб взаємодії, і умова 
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регламентації міжособистісних відносин [5, с. 168]. У зв'язку з цим формування 
комунікативної компетенції ґрунтується на методах навчання, які ставлять студента в 
суб'єктну позицію. 

Компетентнісний підхід у вивченні російської мови як іноземної висуває на перше 
місце практичні вміння вирішувати проблеми, тому технології для формування 
російськомовної комунікативної компетентності повинні носити практикоорієнтовний 
характер, і в результаті сформувати здатність студента до дії, вирішення професійних 
завдань і завдань спілкування [3]. 

Освітній процес у вищій школі можна розглядати як послідовність взаємодій на 
відповідному інформаційному матеріалі педагога і студента, а, значить, завдання 
проектування освітнього процесу зводиться до «нанизування» освітніх технологій на модель 
професіонала за даною спеціальністю. Технологізація освітнього процесу передбачає пошук і 
реалізацію найбільш прийнятних і найбільш ефективних рішень щодо організації та 
здійснення навчального процесу з урахуванням його професійної спрямованості [10; 11;  6; 
7]. 

У класифікації освітніх технологій в даний час немає єдиного підходу. В якості 
критеріїв при класифікації використовуються, наприклад, філософська основа, концепція 
засвоєння, організаційні форми, тип управління пізнавальною діяльністю і т.д. Автором це 
питання було висвітлено у низці статей [13; 14; 15].  

Безумовно, традиційний технологічний підхід до освіти має певні недоліки, серед них: 
орієнтація на навчання репродуктивного типу, що пов'язано із загальним тяжінням до 
відтворюваності навчального процесу та недостатня розробленість мотивації навчання. 
Зазначені недоліки будуть розглянуті нижче в контексті опису педагогічних технологій у 
формуванні КК в іноземних студентів. 

Для прийняття рішення про вибір технології навчання [4; 6; 8; 9] викладачеві необхідно 
чітко визначити: мету професійної діяльності в конкретній навчальній ситуації [16]; умови її 
реалізації; особливості та можливості об'єкта і суб'єкта педагогічної діяльності; можливості по 
часу для реалізації цілей; можливі форми їх реалізації. Як бачимо, роль викладача набуває 
зовсім інших вмінь і навичок роботи зі студентами і підготовки до самого навчального 
процесу. 

Все це дозволяє дати узагальнююче визначення педагогічної технології як системи 
навчально-пізнавальних, навчальних та ін. процедур суб'єктів навчального процесу, що 
здійснюється на основі діагностично поставлених завдань і забезпечує гарантовані 
результати. 
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МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СТРАТЕГІЇ КОМПЕТЕНТНІСНО 
СПРЯМОВАНОГО НАВЧАННЯ ЛІНГВІСТИКИ ТЕКСТУ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ 

 

У пропонованій науковій розвідці робиться спроба дослідити проблеми навчання студентів із 
застосуванням мультимедійних технологій; визначити дидактичний потенціал мультимедіа та спроектувати 
його на процес навчання лінгвістики тексту майбутніх учителів-філологів. Автор аналізує різні види 
мультимедіа і доходить висновку про те, що систематичне застосування мультимедійних технологій у 
процесі навчання лінгвістики тексту студентів-філологів сприяє підвищенню рівня комунікативної 
компетенції і фахової компетентності майбутнього вчителя, зростанню продуктивності заняття, реалізації 
міжпредметних зв’язків, структуруванню навчального матеріалу та вмінню застосовувати інноваційні 
технології як потужній інструмент для навчання та ефективної фахової діяльності. Мультимедійна лекція 
допоможе акцентувати увагу студентів на основних складниках тексту, його категоріях та класифікаціях. 
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Вона сприяє високій мобільності педагога, удосконаленню рівня викладання дисципліни, розвитку дискурсивних 
умінь студентів та формуванню високої мотивації до навчання. 

Ключові слова: мультимедійні технології, мультимедійний продукт, мультимедійні проекти, презентації, 
кліпи, мультимедійна лекція, лінгвістика тексту, текст, студенти-філологи, викладач, навчання, заняття. 

 

The proposed scientific research tries to study the problem of students’ training with the use of multimedia 
technologies; to identify the didactic potential of multimedia and direct it onto the process of education of text 
linguistics for the future philology teachers. The author analyses different types of multimedia and comes to conclusion, 
that the systematic usage of multimedia technologies in the process of education of text linguistics for philology students 
contributes to the increase of the level of the communicative competence and professional competence of the future 
teacher, to the increase of knowledge productivity, interdisciplinary connections, structured educational material and 
the ability to use innovative technologies as a powerful equipment for education and efficient professional activity. 
Multimedia lecture helps to accent students’ attention to the main text parts, its categories and classification. It 
provides high teacher’s mobility, increase of teaching level of the discipline, the development of discourse abilities and 
the formation of high educational motivation.  

Key words: multimedia technologies, multimedia product, multimedia project, presentations, clips, multimedia 
lecture, text linguistics, text, philology students, lecturers, education, knowledge.  

 

Постановка проблеми. Сучасний освітній процес неможливо уявити без 
інформаційних технологій навчання. Використання їх у вищій школі дає можливість 
засвоювати на якісно новому рівні всі дисципліни, у тому числі й гуманітарного 
спрямування. Для студентів філологічних спеціальностей ВНЗ означені технології є, 
насамперед, основою навчально-пізнавальної та науково-дослідної діяльності, ефективним 
інструментом інтенсифікації процесу навчання [5, с. 144; 7; 8; 9; 12]. Впровадження нових 
інформаційних технологій в освіту сприяло виникненню різних концепцій, стратегій і тактик 
навчання. Проте слід зазначити, що, незважаючи на їхню розмаїтість, якість навчання 
залежить, насамперед, від особливостей організації цього процесу, досконалості навчального 
матеріалу й форми його подання. Що викладено автором у низці статей [5; 6; 10; 11; 13]. 
Причому. правильна презентація довідкового й ілюстративного матеріалу на занятті робить 
його більш цікавим, змістовним і практичним. 

З огляду на це, проблема застосування інноваційних технологій навчання у процесі 
подання і засвоєння програмового матеріалу є однією із важливих у методиці викладання 
дисциплін студентам філологічних спеціальностей. З цих  
позицій її дослідження є актуальним і перспективним.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема впливу інформаційних 
технологій на зміст освіти й організацію навчального процесу є багатоаспектною й 
багатогранною. Так, концепцію інформатизації навчання було розроблено Б. Гершунським, 
М. Жалдаком, Ю. Рамським та ін. Питання впровадження інформаційних технологій у 
навчання майбутніх учителів-філологів досліджували І. Гушлевська, І. Костікова, 
О. Кущенко, Л. Морська, Р. Павлюк та ін. Вивченням окремих аспектів процесу 
комп’ютеризації навчання та використання мультимедіа в освітній практиці займалися такі 
дослідники, як: С. Антонова, Я. Булахова, М. Жигалова, Н. Іщук, Т. Коваль, Г. Корицька, 
Л. Петько, Н. Шиліна та ін. Сьогодні вже накопичено значний досвід використання 
інформаційних технологій у навчальному процесі ЗНЗ та ВНЗ, однак виникає низка питань 
щодо застосування мультимедіа в процесі навчання і засвоєння філологічних дисциплін. 

Невирішені аспекти загальної проблеми. Так, варто звернути увагу на проблеми й 
особливості навчання кожної філологічної дисципліни вишівського циклу із застосуванням 
сучасних інформаційних (мультимедійних) технологій. 

З огляду на вищезазначене, мету нашої наукової розвідки вбачаємо в дослідженні 
проблеми навчання студентів-філологів із застосуванням мультимедійних технологій. 
Завдання – визначити дидактичний потенціал мультимедіа та спроектувати його на процес 
навчання лінгвістики тексту студентів-філологів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах сучасного розвитку мовної 
освіти та її переорієнтації на компетентнісну й культурологічну модель вагомого значення 
набуває питання підготовки компетентного й конкурентоспроможного вчителя-філолога, 
який володіє найсучаснішими стратегіями і тактиками навчання. Його вирішення можливе за 
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умови організації освітнього процесу на філологічних факультетах педагогічних 
університетів на засадах сучасних інформаційних технологій, у першу чергу, 
мультимедійних. 

Основним напрямком вивчення лінгвістичних дисциплін на вищезазначених 
факультетах є орієнтація на формування професійної комунікативної компетенції студентів-
філологів, формування в них здатності створювати цілісні зв’язні тексти фахового 
спрямування, розв’язувати за допомогою мовних засобів професійні комунікативні завдання 
[10, с. 99]. 

На нашу думку, основою професійної комунікативної компетенції студента-філолога є 
його комунікативно прагматичні здібності, вироблення яких вимагає впровадження 
мультимедійних технологій навчання. 

Під мультимедійною технологією розуміють таку, яка окреслює порядок розробки, 
функціювання та застосування засобів обробки інформації різних модальностей [1, с. 29], 
сукупність апаратних і програмних засобів, які забезпечують сприйняття людиною 
інформації одночасно кількома органами чуття (зір, слух) [2, с. 33]. До того ж, як правило, 
інформація відображається у трьох формах: аудіо, відео та анімація. Вони сприяють 
розширенню інформаційного поля, підвищенню мотивації до навчання, розвитку творчих 
здібностей та креативного мислення студента. Цю думку підтверджують сучасні 
дослідження, що спрямовані на впровадження мультимедійних технологій у процес 
викладання лінгвістичних дисциплін [1; 2; 5 та ін.].  

Кожен викладач може самостійно підготувати на заняття (лекційне чи семінарське) 
комплекс мультимедійних «об’єктів», які повністю відповідатимуть програмовому матеріалу і 
сприятимуть кращому його засвоєнню. Педагог має можливість будувати заняття таким 
чином, щоб презентації включали графічні й анімаційні зображення, відеофрагменти та 
інтерактивні моделі. Застосування мультимедійних технологій дозволяє отримати принципово 
нові навчальні продукти (матеріали) із значно ширшими дидактичними можливостями. «Вони 
надають змогу імітації складних реальних ситуацій і експериментів; дозволяють візуалізувати 
абстрактну інформацію за рахунок динамічного представлення процесів тощо. Фактично 
маємо справу з принципом наочності в навчанні, який було розроблено давно, але він потребує 
подальшого наукового розвитку в сучасних умовах розвитку освіти» [1, с. 29−30].  

Мультимедійними продуктами вважають документи, які несуть у собі інформацію 
різних типів і відтворюються за допомогою спеціальних технічних засобів. До них належать: 
інтерактивні довідники, матеріали для самоосвіти, освітні програми тощо. 

Ми поділяємо думку М. Жигалової про те, що в процесі викладання дисциплін 
лінгвістичного спрямування найефективнішими видами мультимедіа є: презентації, кліпи та 
мультимедійні проекти [2, с. 36]. Презентації − це особливий вид наочності, який поєднує в 
собі ілюстративний та інформаційний складники; кліпи дозволяють уточнити чи повторити 
матеріал, найчастіше застосовуються у процесі його пояснення і закріплення; мультимедійні 
проекти сприяють систематизації вивченого матеріалу і його контролю. 

З огляду на вищезазначене, ми пропонуємо мультимедіа-лекцію з вивчення 
лінгвістики тексту студентами філологічних спеціальностей, опрацювання якої, на нашу 
думку, сприятиме ефективному формуванню комунікативної компетенції та фахової 
компетентності майбутніх учителів-філологів. Лекційне заняття такого типу викладач може 
підготувати на основі аналізу сучасних наукових досліджень в означеному напрямку (нами 
було проаналізовано праці [3; 4; 5]). 

Таким чином, мультимедійна лекція допоможе акцентувати увагу студентів на 
основних складниках тексту, його категоріях та класифікаціях. Такий вид лекційного заняття 
сприяє високій мобільності педагога, удосконаленню рівня викладання дисципліни, розвитку 
дискурсивних умінь студентів та формуванню високої мотивації до навчання. 
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Тема заняття: Текст як об’єкт дослідження. Основні терміни і поняття 
лінгвістичного аналізу тексту 

Трактування тексту в науковій літературі 
У лінгвістичній науці текст − це: 

● максимальна одиниця мови найвищого рівня мовної системи; 
● продукт мовлення; 
● одиниця, що виражає судження; 
● цілісне і зв’язне повідомлення, складене для передання та збереження інформації; 
● сума, сукупність або множина фраз; 
● структурна і смислова єдність. 

Категорії тексту 
Основні ознаки тексту: 

● цілісність; 
● зв’язність; 
● членування; 
● лінійність; 
● інформативність; 
● структурно-смислова завершеність. 

 
Цілісність: 

● смислова (єдність теми тексту); 
● структурна (граматична) (оніми, займенники, займенникові прислівники, дієслова одного 
часу тощо); 
● комунікативна (смислове і граматичне підпорядкування кожного наступного речення в 
попередньому, від відомого до нового). 

 

Зв’язність:  
● лінійна (послідовна) (безпосередній зв’язок окремих частин тексту (лексичний і 
граматичний)); 
● вертикальна (ланцюжкова) («пучкоподібна» зв’язність – через тему, заголовок, власні 
назви тощо). 

Види зв’язку у структурі публіцистичного тексту: 
● ланцюжковий; 
● паралельний; 
● інтегративний; 
● корелятивний; 
● тематичний. 

 

Повтори 
Функції повторів: 

● структурно-організуюча (функція зв’язку); 
● стилістична (емоційно-експресивна функція). 

Види повторів: 
● звукові; 
● морфемні; 
● лексичні; 
● синтаксичні; 
● семантичні:  

− тотожний (повторюється те саме); 
− синонімічний; 
− антонімічний; 
− лексико-семантичні лінії; 
− номінацій ні ланцюжки. 
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Членування: 
● глибинне (пов’язане з темою); 
● поверхневе (пов’язане з паузами); 
● концептуальне (логічне обґрунтування поділу тексту на частини); 
● методичне (оформлення твору); 
● змістове (поліграфічне оформлення); 
● технічне (поліграфічне оформлення); 
● об’єктивне (застосовується лише в художніх текстах і випливає з авторського задуму); 
● суб’єктивне (застосовується лише в художніх текстах і випливає з авторського задуму); 
● формальне (архітектонічне); 
● смислове (композиційне). 

 

Лінійність. Інформативність 
Лінійність: 

● послідовність викладу; 
● простір і час. 

Інформативність: 
(залежно від стилю) 

● спосіб організації тексту; 
● жанрові особливості. 

 

Завершеність: 
● мікротекст (надфразна єдність); 
● макротекст (текст цілого твору). 

 

Інші категорії: 
● модальність (ставлення автора тексту до змісту повідомлення); 
● інтерсуб’єктивність (ступінь однакового розуміння змісту тексту двома учасниками 
текстової комунікації – письменника і читача з погляду інформативного, естетичного, 
ідеологічного сприйняття твору); 
● ефективність (здатність тексту впливати на читача в різній мірі); 
● переконливість (здатність тексту впливати на позицію читача); 
● істинність (сприйняття тексту як реального); 
● апелятивність (звертання до почуттів і думок читача потрібним словом, емоційний вплив). 

 

Контекст і підтекст 
 

Контекст: 
● горизонтальний (оточення певної мовної одиниці умовами або особливостями вживання 
певного елемента в мовленні й узагалі словесно закінчений відтинок писемного мовлення, 
що дає змогу з’ясувати значення слів або фраз, які входять до нього); 
● вертикальний (історико-філософський контекст певного літературного твору і його 
частин). 

 

Підтекст 
Способи вираження прихованого смислу: 

● переосмислення значень лексем; 
● особливий порядок слів; 
● парцеляція; 
● синтаксичні повтори; 
● морфологічні структури. 

 

Класифікація текстів 
Тексти класифікують за різними параметрами: 

● за родами: 
− віршований; 
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− драматичний; 
− прозовий; 

● за знаковою системою: 
− таблиці; 
− ноти; 
− формули; 

● за місце розташування на листку: 
− бібліографічний; 
− покажчики; 
− реферати; 
− епіграф; 
− присвята; 
− колонтитули; 
− титульний текст тощо. 

● за джерелом походження: 
− натуральні тексти; 
− препаровані; 

● за типом трансформацій вихідного натурального тексту: 
− неадаптовані; 
− адаптовані; 
− повні; 
− скорочені; 
− змішані; 

● за основними прагматичними функціями: 
− інформативні; 
− інструктивні; 
− оціночні; 
− змішані; 

● за формою мовленнєвої презентації: 
− усні; 
− письмові; 

● за формою спілкування: 
− монологічні; 
− діалогічні; 

● за сферою спілкування (стиль мовлення): 
− розмовні (побутово-розмовний стиль); 
− офіційно-ділові; 
− наукові; 
− публіцистичні; 
− художні; 
− змішаного типу: 

− науково-ділові; 
− побутово-ділові; 
− науково-публіцистичні; 
− художньо-публіцистичні; 

● за стилями та жанрами: 
− наукові (тексти підручників, наукові статті, монографії, доповіді, 
повідомлення, виступи, реферати, анотації, огляди); 
− офіційно-ділові (заява, характеристика, пояснювальна записка, анкета, 
автобіографія тощо); 
− інформаційно-публіцистичні (передова стаття, інформаційний огляд, 
коментарії, нарис, фейлетон); 
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− художні (вірші, поеми, пісні, казки, оповідання, повісті, романи, п’єси); 
● за способом викладу: 

− описові; 
− розповідні; 
− пояснювальні; 
− модально-полемічні; 
− тексти-роздуми; 
− тексти-доведення; 
− тексти-висновки; 
− тексти-визначення; 
− змішані або комбіновані тексти; 

● за експресивністю мовлення (загальний тип мовленнєвої ситуації): 
− художні; 
− публіцистичні; 
− розмовні; 
− наукові; 
− нейтральні; 
− експресивно-стилістично забарвлені; 

● за емоційністю мовлення: 
− неофіційні тексти; 
− офіційні; 
− нейтральні; 

● за прагматичними функціями: 
− інформативні: 

− наукові (стаття, монографія, огляд, повідомлення, 
анотація, лекція); 
− газетно-інформаційні (хроніка, інформаційний випуск); 
− офіційно-ділові (анкета, автобіографія, протокол); 
− інструктивні (правила, інструкції, схеми, оголошення, 
рекомендації); 
− оцінні (усі жанри художньої літератури і публіцистики); 
− інформативно-оцінні (рецензія, відгук, виступ, доповідь, 
повідомлення); 
− публіцистичні (нарис, фейлетон, огляд, коментар, 
інтерв’ю, репортаж); 

● за функціонально смисловими типами мовлення: 
− дескриптивні (описові) (власне опис, опис-
характеристика предмета, опис-оцінка ситуації); 
− наративні (розповідні) (огляд, відступ, ілюстратив, 
фонова інформація); 
− пояснювальні (тлумачення, трансформація, уточнення); 
− аргументативні (міркування, доведення, умовивід); 
− інструктивні (плани, інструкції); 
− визначення:  статичні; динамічні тощо. 

 

Висновки. Насамкінець відзначимо, що систематичне застосування мультимедійних 
технологій у процесі навчання лінгвістики тексту студентів-філологів сприяє підвищенню рівня 
комунікативної компетенції і фахової компетентності майбутнього вчителя, зростанню 
продуктивності заняття (лекційного, семінарського тощо), реалізації міжпредметних зв’язків, 
структуруванню навчального матеріалу та вмінню застосовувати інноваційні технології як 
потужній інструмент для навчання та ефективної фахової діяльності. 

Не ставлячи перед собою завдання вичерпного визначення й характеристики всіх 
видів мультимедійних технологій навчання студентів-філологів, у межах даної розвідки ми 
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зупинилися лише на декількох, на нашу думку, найбільш ефективних і запропонували 
мультимедіа-лекцію з вивчення лінгвістики тексту. Робота в цьому напрямку продовжується. 

Перспективи наступних розвідок вбачаємо в подальшому дослідженні методики 
навчання лінгвістики тексту студентів філологічних спеціальностей. 
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social rehabilitation work with people with disabilities are presented; its content is defined, forms and methods, criteria 
of efficiency are given. 
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На основі аналізу наукової літератури розкрито теоретичні засади професійної підготовки фахівців 
соціальної реабілітації до роботи з людьми з обмеженими можливостями, визначено її зміст, форми та 
методи, обґрунтовано критерії ефективності. 

Ключові слова: професійна підготовка, соціальна реабілітація, інваліди, професійна готовність, 
зміст, форми та методи, критерії ефективності.   

 

Як відомо, рівень цивілізованості суспільства багато в чому визначається ставленням 
цього суспільства до маргінальних груп населення, зокрема до інвалідів. Люди з 
обмеженими можливостями є в усіх країнах та в усіх ланках суспільства. За даними ООН, у 
світі налічується приблизно 450 млн. осіб означеної категорії (з них близько 200 млн. – діти). 
Більше того, в Україні, як і в усьому світі, простежується тенденція зростання кількості 
інвалідів [1, с. 49]. 

Ставлення суспільства до представників означеної категорії розвивалося від 
елементарного догляду за ними у спеціальних закладах до соціальної адаптації й навчання 
дітей-інвалідів та до реабілітації людей, які стали інвалідами у дорослому віці. В умовах 
кризового стану в державі, що стосуються практично всіх складових гуманітарної сфери, 
економічної нестабільності інваліди виявилися найбільш незахищеною категорією 
населення. Нажаль, у відношенні до них склалося багато специфічних соціальних факторів, 
які часто затримують їх розвиток, ізолюють від суспільства (наприклад, зневага оточуючих, 
зневіра тощо). Засвоєння представниками означеної категорії соціального досвіду, 
включення їх в існуючу систему суспільних відносин потребує від суспільства певних 
додаткових заходів, засобів та зусиль (це можуть бути спеціальні програми, навчально-
виховні заклади, центри реабілітації тощо). Розробка та реалізація цих заходів повинна 
базуватися на знанні закономірностей, задач й сутності соціальної реабілітації, майстерного 
володіння практичними уміннями і навичками роботи з інвалідами [5]. 

Метою даної статті є висвітлення теоретичних засад професійної підготовки фахівців 
соціальної реабілітації до роботи з людьми з обмеженими можливостями в Україні.  

Соціальна реабілітація інваліда – це комплекс заходів, спрямованих на налагодження 
(відтворення) порушених (втрачених) особою суспільних зв’язків і відносин; формування 
(відновлення) її соціального статусу; забезпечення соціальної адаптації та реалізації у 
суспільстві; досягнення певної соціальної незалежності [1, с. 50]. Неодмінною умовою 
соціальної реабілітації є культурна самоактуалізація особистості, її активна робота над своєю 
соціальною досконалістю. Та якими б сприятливими не були умови, результати соціальної 
реабілітації залежать від активності самої особистості та професіоналізму фахівців, які 
допомагатимуть їй змінюватись [1, с. 52].  

Професіоналізм як високий стандарт цілеспрямованої діяльності соціального 
реабілітолога виражається передусім у її стабільності і результативності, в ефективному 
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індивідуальному стилі та характеризується він об’єктивними (визначаються його 
відповідністю професії, особистим внеском у соціальну практику, здатністю фахово 
розв’язувати проблеми клієнта, надавати допомогу різним групам населення, рівнем фахових 
знань, умінь і навичок) і суб’єктивними показниками (залежать від особливостей перебігу 
основних психічних процесів, сформованості комунікативних навичок, уміння діяти у 
складних і неординарних фахових ситуаціях тощо) [4, с. 130]. Таким чином, професіоналізм 
фахівця соціальної реабілітації – це поєднання знань, умінь, навичок та досвіду, що 
формується у процесі як професійної підготовки майбутнього спеціаліста, так і під час його 
практичної діяльності.  

Професійна підготовка – це здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або 
спеціальністю. Виходячи із проблем, які повинен вирішувати професіонал у сфері соціальної 
реабілітації інвалідів (профілактика та підтримка здоров’я, захист інтересів інваліда та сім’ї, 
розробка та впровадження спеціальних методів освіти та виховання дітей і дорослих, забезпечення 
допомоги, інформування про ресурси соціальної реабілітації, інтеграція зусиль професіоналів 
щодо забезпечення ефективної життєдіяльності осіб означеної категорії, зміна ставлення до 
інвалідів та сімей з дітьми-інвалідами тощо), метою професійної підготовки фахівця соціальної 
реабілітації є: оволодіння систематизованими знаннями (про теоретичні засади соціальної 
реабілітації; специфіку реабілітаційної роботи з різними соціальними групами; види та рівні 
реабілітаційної роботи; вимоги до фахівця, який здійснює соціальну реабілітацію); формування 
умінь (надавати допомогу особам, які потребують соціальної реабілітації та адаптації; здійснювати 
реабілітаційну роботу з різними соціальними групами; налагоджувати зв’язки з усіма можливими 
суб’єктами реабілітаційної допомоги) і навичок (соціально-психологічного і ситуаційного аналізу; 
діагностики умов і рівня життєдіяльності різних соціальних категорій і груп населення; презентації 
своїх ідей перед різними групами; написання звітів, проектних заявок); наявність необхідних 
особистісних професійних якостей (відповідних психофізіологічних характеристик (психічних 
процесів і станів, емоційних й вольових проявів); психологічних якостей, що характеризують 
соціального реабілітолога як особистість (самоконтроль, самокритичність, самооцінка власних 
вчинків, стресовитривалість); психолого-педагогічних якостей, від яких залежить особиста 
привабливість фахівця (комунікабельність, емпатійність, атрактивність, красномовність, креативні 
здібності (творчість спеціаліста) та ціннісно-мотиваційний аспект (морально-етичні орієнтири) [1; 
2; 4]. 

Для досягнення означеної мети, професійна підготовка майбутнього соціального 
реабілітолога повинна характеризуватися взаємоузгодженням її компонентів: теоретичної й 
практичної підготовки із суспільних наук, педагогічних, психологічних, спеціальних дисциплін, 
навчальних і виробничих практик, волонтерської діяльності. Саме тому можемо стверджувати, що 
така підготовка включає підсистеми: загальнопрофесійну, загальнокультурну та спеціальну 
(власне предметну). Кожний компонент загальної системи професійної підготовки майбутнього 
фахівця соціальної реабілітації виконує свої завдання і забезпечує формування його професійної 
готовності. На основі аналізу ряду наукових досліджень [2, с. 314−315] та досвіду роботи, можемо 
виокремити три основні етапи професійної підготовки майбутнього фахівця соціальної реабілітації 
інвалідів: орієнтаційний, теоретичний та практичний (діяльнісний).  

Ураховуючи різні підходи науковців до трактування педагогічних умов ефективності 
професійної підготовки фахівця [2, с. 8−19] нами було визначено такі педагогічні умови 
ефективності професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної реабілітації інвалідів: 
формування у майбутніх спеціалістів стійкої професійно-орієнтованої мотивації до опанування 
професійно значимих знань, умінь і навичок; організація педагогічного процесу, спрямованого на 
розвиток професійної готовності майбутнього фахівця до роботи з людьми з обмеженими 
функціональними можливостями; наближення професійної підготовки студентів до практичної 
діяльності, шляхом використання у процесі навчання активних форм, методів, прийомів та 
інноваційних засобів; розробка відповідного організаційно-методичного забезпечення для 
формування у майбутніх соціальних працівників професійної компетентності щодо означеного 
виду професійної діяльності. 
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На основі досвіду викладацької роботи нами обґрунтовано критерії та уточнено 
показники ефективності професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної реабілітації 
інвалідів, 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) [3, с. 124−125].  

До шляхів оптимізації процесу професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної 
реабілітації інвалідів відносимо: побудову педагогічного процесу на засадах особистісно-
діяльнісного підходу; виокремлення відповідної складової в змісті варіативної частини 
професійної освіти й розробка на цій основі спецкурсів; професійну спрямованість змісту усіх 
дисциплін; планування та управління самостійною роботою студентів, її творче спрямування; 
залучення майбутніх фахівців до науково-дослідницької діяльності у відповідній галузі; 
організацію різноманітної позааудиторної роботи; наступність у діяльності викладачів кафедри 
щодо реалізації мети й виконання завдань професійної підготовки фахівців соціальної 
реабілітації інвалідів [1; 2; 3; 6; 7; 8].  

Таким чином, професійна підготовка фахівців соціальної реабілітації людей з 
обмеженими функціональними можливостями є складним багатогранним процесом формування 
особистості професіонала, що забезпечується усіма наявними в освітньому закладі засобами і 
передбачає готовність особистості до означеного виду професійної діяльності. Проведене нами 
дослідження не охоплює усі теоретичні засади професійної підготовки фахівців соціальної 
реабілітації: у майбутньому слід проаналізувати її вітчизняний і зарубіжний досвід та виявити 
можливості його використання на сучасному етапі розвитку професійної освіти; дослідити зміст, 
форми і методи професійної підготовки соціальних реабілітологів та виявити її специфіку щодо 
різних груп інвалідів тощо. 
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В статье рассмотрен опыт разработки электронного ресурса как мультимедийного оснащения темы 
уроков музыки "Музыкальная культура Китая". 

Ключевые слова: музыкальная эстетика Китая; этапы развития музыкальной культуры Китая; 
народная музыка Китая; музыка академической направленности; современная эстрадная музыка; 
виртуальный концертный зал. 

 

Взаимоотношениям между Россией и Китаем более 400 лет. Между тем, в учебниках, 
хрестоматиях музыкального материала, комплектах DVD –записей, как учебно-
методическом оснащении российских программ по «Музыке», музыкальная культура Китая, 
фактически, не представлена. Обозначенное противоречие между актуальностью 
музыкального образования детей в контексте формирования навыков межкультурного 
взаимопонимания и взаимодействия и недостаточная научная разработанность технологий 
изучения учащимися музыкальной культуры Китая на уроках музыки в России обусловили 
интерес к разработке электронного ресурса «Музыкальная культура Китая». 

Электронный ресурс «Музыкальная культура Китая» представляет собой справочно-
информативную программу и выполнен в соответствии с требованиями к подобного рода 
средствам обучения. Так, в качестве исходных требований при разработке ресурса 
определены: высокая информационная емкость; синтетический характер воздействия на 
слуховые и зрительные анализаторы; соответствие дидактическим принципам наглядности, 
доступности и системности; комфортность в пользовании за счет системы гиперссылок;  
привлекательность дизайнерского решения; четкая структурность, позволяющая 
воспринимать информацию крупными блоками и более мелкими структурными единицами – 
модулями [1]. 

Структура ресурса соответствует Главному меню, представленному на основной 
странице. Меню включает в себя шесть блоков: музыкальная эстетика Китая; этапы развития 
музыкальной культуры Китая; народная музыка Китая; музыка академической 
направленности; современная эстрадная музыка; виртуальный концертный зал. 

Первый блок ресурса «Музыкальная эстетика Китая» представляет собой обзор 
философских и религиозных течений разных времен, оказавших влияние на формирование 
музыкальных представлений в течение длительного периода, начиная с IV тысячелетия до 
н.э.: нравственного самосовершенствования личности; канонической книги «Лицзи». В 
частности, вниманию пользователя предложены идеи даосизма, согласно которым музыка 
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должна была способствовать проявлению естественных психоэмоциональных реакций 
человека, слиянию его с природой; буддистское мировоззрение, подчеркивающее 
мистическое начало в музыке, помогающее постижению сути бытия, процессу духовного 
совершенствования человека; учение Конфуция, согласно которому, бином ритуал-музыка 
(ли-юэ) выступает в качестве важнейшего средства, с помощью которого удается утвердить и 
сохранить иерархический строй в обществе, четко различающем позиции господства и 
подчинения, представленные фигурами правителя и подданного, отца и сына, мужа и жены, 
старшего и младшего братьев, друзей разного возраста; фрагменты трактатов «Луньюй» 
(«Беседы и рассуждения»), где изложены основные принципы и понятия учения книги 
«Юэцзи», определяющей эмоциональную сторону влияния музыки на человека; 
материалистические идеи Сюнь-цзы, понимавшего музыку источником радости; фрагменты 
книги «Люй-ши Чуьцю». Музыка, говорится в ней, – это гармония мира, которая рождается 
вместе с миром и развивается по законам природы. Музыка в представлении китайских 
философов существует в пространстве и непосредственно связана, будто прорастая корнями, 
с Великим единым целым. Всё звучит, всё взаимосвязано и пребывает в гармонии [2]. 

Таким образом, в данном блоке пользователь может узнать о том, что ведущее 
положение в китайской эстетике занимает космологическая концепция музыки. Для древних 
китайцев характерен взгляд на музыку как нечто всеобъемлющее, пронизывающее всё в 
мире. Музыка легка и естественно, как гармония неба и земли, и рассматривается как 
своеобразный мир, построенный по образцу космоса. Музыкальное произведение 
подразделялось на части по аналогии с четырьмя временами года. Пять звуков гаммы 
заключали в себе «прекрасное целое» пяти цветов. Музыка являлась воплощением духовной 
энергии и была призвана внушать людям главнейшие добродетели – искренность, 
справедливость и покой. 

Второй блок ресурса - Этапы развития музыкальной культуры Китая –знакомит с 
основными вехами развития музыкальной культуры в контексте истории Китайского 
государства. Пользователь ресурса получает представление об основных исторических 
эпохах развития Китайского государства, о политическом и социальном влиянии на 
музыкальные воззрения китайского народа. В этом разделе также изложен материал о месте 
музыкального искусства в быту, в ритуальных действиях, а также подробно рассказывается о 
придворных церемониалах при дворе китайского императора.  

В данном разделе ресурса помещено описание стилевого, жанрового, 
инструментального развития музыкальной культуры Китая в периоды правления различных 
династий: Хань (206 до н. э. – 581 н. э.), Суй и Тан (581-907 годы), Сун (X-XIII века), Юань – 
Минь (XIII-XVII века), Цинь (1644-1911 годы), а также в период существования Китайской 
Народной Республики. Пользователь получает ответы на вопросы: каковы основные жанры 
китайской музыки, какие специальные музыкальные учебные заведения открывались в 
Китае. Также обучающиеся могут узнать имена китайских композиторов и исполнителей, 
получить представление об особенностях использования различных музыкальных 
инструментов при исполнении бытовых песен, религиозных ритуалов, в развлекательных 
зрелищах. 

В третьем блоке – Народная музыка Китая – пользователю предлагается два раздела: 
«Китайская народная песня» и «Китайские музыкальные инструменты». «Китайская 
народная песня» - раздел, рассказывающий о возникновении и развитии китайской народной 
песни. В нем рассматриваются особенности текстов, мелодики, тембров, характерные для 
народной песенной традиции Китая. В разделе «Китайские музыкальные инструменты» 
представлены наиболее распространенные китайские инструменты. Многие из них 
существуют несколько тысячелетий, свидетельством чему являются найденные свитки, 
рисунки на стенах древних погребений. Музыкальные инструменты классифицированы в 
соответствии общепринятой классификацией: духовые; струнные щипковые; струнные 
смычковые; ударные. Каждый класс представлен несколькими инструментами, 
представляющими культурную ценность для музыкальной культуры Китая. В разделе 
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«Китайские музыкальные инструменты» дается характеристика каждому классу 
инструментов, а также каждому инструменту в отдельности. Текст материала блока 
«Китайские музыкальные инструменты» содержит подробную содержательную информацию 
об истории инструмента, его строении, особенностях настройки и способе игры. 
Пользователь ресурса имеет возможность получить визуальное представление о том или 
ином музыкальном инструменте, услышать его звучание. В большинстве случаев есть 
возможность просмотреть видеофрагмент, из которого становится понятным, каково 
технические приемы игры на данном инструменте и т. п.  

В тексте раздела «Китайские музыкальные инструменты» отмечается особая ценность 
шедевра фольклорного наследия Китая – струнного щипкового инструмента гуцинь. Его 
история насчитывает более трех тысячелетий, таким образом, гуцинь является одним из 
самых древних щипковых музыкальных инструментов мира. Помимо гуцинь пользователь 
ресурса получает представление о других инструментах – эрху, гучжен, пипа, имеет 
возможность увидеть изображение, узнать историю музыкального инструмента, услышать 
специфическое звучание каждого инструмента, увидеть способ игры на конкретном 
инструменте и познакомиться с известными исполнителями. 

Четвертый блок – Музыка академической направленности» – включает в себя два 
раздела: музыкальный театр; инструментальные жанры. 

В раздел «Музыкальный театр» входит подробная информация более чем 
восьмивековой традиции музыкально-театрального искусства Китая. Пользователь ресурса 
имеет возможность узнать об организации, традициях игры и других особенностях 
китайской оперы. 

В подразделе «Пекинская опера» раскрывается предназначение, характерные черты и 
способы игры самой представительной из всех форм китайского традиционного театра – 
пекинской оперы (цзинцзюй). Пользователь получает представление о национальном 
сценическом искусстве, которое объединяет элементы музыки, пения, диалога, танца, 
акробатики и боевых искусств. Подробно рассматриваются такие особенности пекинской 
оперы как использование необычного театрального грима, разнообразие ролей четырех 
основных амплуа – «шэн», «дань», «цзин» и «чоу», а также способы игры – «игра руками», 
«игра глазами», «игра туловищем» и «шаги». 

В следующем подразделе рассказывается о других видах китайской оперы – различных 
провинций Китая. Пользователь имеет возможность получить визуальное представление об 
особенностях таких видов оперы, как Пинцзюй, Юйцзюй, Юэцзюй, ЦиньЦян, Куньцзюй, 
Чуаньцзюй, Чаоцзюй и Тибетская опера. 

Пятый блок – Современная эстрадная музыка – знакомит пользователя электронного 
ресурса с основными течениями современной китайской эстрады, такими как поп, рок и рэп 
– жанрами, в которых китайский шоу-бизнес соприкасается с мировым, и которые могут 
стать точками опоры для понимания эстрадной культуры этой страны. В данном разделе 
представлены музыкальные фрагменты образцов современной китайской эстрады, которые 
могут быть прослушаны пользователем, а также видеофрагменты выступлений эстрадных 
певцов. 

В шестом блоке – Виртуальный концертный зал – представлены доступные для 
прослушивания музыкальные фрагменты. Для удобства пользования авторы и название 
музыкального произведения даны на русском языке и китайском языках. Пользователь имеет 
возможность послушать или посмотреть как музыкальные фрагменты, использованные в 
качестве сопровождения к слайдам ресурса, так и музыку, не использованную ранее в 
данном ресурсе. Среди записей представлены китайские народные песни, произведения 
китайских композиторов, а также современные эстрадные композиции. 
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Залучаючи до формування професійно орієнтованого іншомовного навчального 
середовища в умовах університету англійський текст вірша М.Ховітт «Павук і Муха», з 
метою створення «внутрішнього уявлення» [4, c. 5] образів байки у студентів у процесі 
взаємодії студентів з поетичним твором, погодимося з думкою Джона Р. Хейса, що у 
кожного студента (художника, математика, хореографа, музиканта, дизайнера і т.ін) буде 
створено свій образ для вирішення професійної проблеми або розв’язання окресленої задачі. 
Цей процес нами було висвітлено у низці публікацій стосовно студентів-музикантів, 
художників та дизайнерів [6; 7; 8].  

Як з’ясувалося, проблема Павука і Мухи торкнулася і математиків з фізиками, коли 
ще у 1903 р. 14 червня в англійській газеті «Weekly Dispatch» відомий автор головоломок 
Генрі Е.Дюдней, надрукував задачу «Проблема Павука і Мухи», яка може бути розв’язана 16 
способами, але найкоротший шлях Павука до Мухи знаходиться завдяки використання 
теореми Піфагора. 

За формою подання задачі і способу її вирішення розрізняють рухові, графічні і 
пропозиційні. Рухові задачі (або задачі на «ручний інтелект») для свого рішення 
припускають безпосереднє оперування реальними предметами. Графічні (образні задачі) 
передбачають оперування образами предметів або ситуацій (вказати найкоротший шлях від 
свого будинку до найближчого супермаркету, виконати конкретну роботу (зібрати стілець і 
т.ін.). Пропозиційні задачі припускають знакове уявлення проблемної ситуації (зазвичай із 
застосуванням засобів будь-якої мови) і використання певного набору операцій для її 
вирішення [3, c. 14]. У площині нашого розгляду ми формуємо ПОІНС і використовуємо для 
цього англійську мову.  

Наведемо приклад вправи для формування ПОІНС для математиків та фізиків щодо 
набуття знань за майбутнім фахом на базі отриманого лінгвістичного матеріалу з автентичного 
художнього твору «The Spider and The Fly», але ми рухаємося вперед з метою формування 
професійного спілкування шляхом розширення іншомовної професійної (математичної) лексики 
у студентів. 

Задача 1. Мета: Познайомити студентів з новим мовним матеріалом, систематизувати 
його та вирішити проблему Павука та Мухи.. 

Ознайомлюємо студентів з умовою задачі-головоломки «Проблема Павука та Мухи» з 
метою її розв’язання. 
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Умова задачі. Inside a rectangular room, measuring 30 feet in length and 12 feet in width 
and height, a Spider is at a point on the middle of one of the end walls, 1 foot from the ceiling, as at 
A; and a Fly is on the opposite wall, 1 foot from the floor in the centre, as shown at B. What is the 
shortest distance that the Spider must crawl in order to reach the Fly, which remains stationary? Of 
course the Spider never drops or uses its web, but crawls fairly [5]. 

Solution 1 (Розв’язання задачі 1, рис. 1): 
Let's start by considering a simpler problem. Imagine that the spider and the fly are on 

adjacent walls, and say that the spider wants to walk along the walls of the room to the location of 
the Fly, along the shortest possible path. What would that path be? We could find the shortest path 
by unfolding the two walls, and then drawing a straight line between the Spider and the Fly. 

The way to solve the original problem is analogous to this easier problem. We can treat the 
room as a rectangular prism, unfold it, and draw a line between the Spider and the Fly. 

End walls hinged to floor 

 

1 + 30 + 11 = 42 
                   (1) 

End walls hinged to north wall 

 

  
√(6 + 30 + 6)² + 
10² ≈ 43.2 
              
                 (2) 

West wall hinged to floor, east 
wall hinged to south wall 

 

√(1 + 30 + 6)² + (6 
+ 11)² ≈ 40.7 
 
                  (3) 

West wall hinged to floor, east 
wall hinged to ceiling 

 

√(1 + 30 + 1)² + (6 
+ 12 + 6)² = 40 
                  (4) 

 
Рис. 1. Павук і паралелепіпед 

It's slightly more complicated this time, as we can unfold the prism in many ways. Since 
each end wall can be attached to one of four walls (ceiling, floor, long wall 1 and long wall 2, there 
are sixteen different ways to unfold the walls. However, because of the symmetry in the problem, 
we need only consider four of them. We can then use the Pythagorean theorem to figure out the 
shortest distance. Note that I've assumed below that the room is oriented so that the spider is on the 
east wall and the fly on the west wall just for the sake of simplifying the descriptions; of course, it 
doesn't matter how the room is oriented. 

http://mathlair.allfunandgames.ca/heuristics.php#analogy�
http://mathlair.allfunandgames.ca/symmetry.php�
http://mathlair.allfunandgames.ca/pytheorem.php�
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The shortest result is the last one in the table. Perhaps this is a slightly unintuitive result, 
because the shortest path ends up passing through five of the six of the walls of the room, but that is 
the shortest solution. Calculating the distance to the Spider Flies shown in Fig. 1, 2. 

                              
Рис. 2. Проблема Павука і Мухи 

Solution 2 (Розв’язання 2  даної задачі): 
In a rectangular room (a cuboid) with dimensions , a spider is located in the middle 

of one  wall one foot away from the ceiling. A fly is in the middle of the opposite wall one foot 
away from the floor. If the fly remains stationary, what is the shortest total distance (i.e., the geodesic) 
the Spider must crawl along the walls, ceiling, and floor in order to capture the Fly? The answer, , 
can be obtained by "flattening"  the walls (уплощення стін, переклад наш) as illustrated above. Note 
that his distance is shorter than the  the Spider would have to travel if first crawling along the wall to 
the  
floor, then across the floor, then up one foot to get to the fly.  

A twist to the problem can be obtained by a spider that suspends himself from strand of cobweb 
and thus takes a shortcut by not being forced to remain glued to a surface of the room. If the spider 
attaches a strand of cobweb to the wall at his starting position and lowers himself down to the floor (thus 
not crawling a single inch), he can then cross the length of the room by foot ( ) and ascend a single 
foot, thus reaching his prey after a total crawl of  (although the total distance traveled is of 
course ). 

If the spider is not proficient with fastening strands to vertical walls, he can still get the fly 
crawling only . In particular, he can climb to the ceiling ( ), then traverse the length of the 
ceiling ( ) and lowering himself  (requiring no crawling), thus catching the fly [12]. 

З метою закріплення іншомовної лексики та розвитку просторового уявлення 
студентів-математиків пропонується розвязання ними задачі 2. 

Задача 2.  Павук і Муха. 
A spider is sitting in the middle of one of the smallest walls in my living room and a fly is resting 
by the side of the window on the opposite wall, 1.5m above the ground and 0.5m from the adjacent 
wall. The room is 5m long, 4m wide and 2.5m high. 
What is the shortest distance the Spider would have to crawl to catch the Fly? If the fly walks down 

the wall, is there a point at which the Spider would be 
better changing its route? [10] 
 
 

 
Рис.3. Полювання Павука за Мухою 

Зазначимо, що у зарубіжній науковій літературі  
«Проблеми Павука і Мухи» торкаються також сучасні 
вчені в галузі аеродинаміки Антоні Джемсон (відділ 

аеронавтики Станфордського університету) та Джон Вассберг (науковий дослідник із Боінг-
компанії ) для створення дизайну (конструкції) внутрішнього середовища літака, яке 
спрямовано на оптимізацію його форми, та доводять як модифікація середовища покращує 

http://mathworld.wolfram.com/Cuboid.html�
http://mathworld.wolfram.com/Geodesic.html�


 355

транспортний засіб. Причому, науковці говорять, що «у минулому житті Павук був 
математиком, тому він і створив проблему оптимізації в математичному формулюванні 
знаходження мінімальної довжини шляху до Мухи» [11, сc. 2, 4−5]. Такий перехід 
розв’язання задачі-головоломки Генрі Е.Дюдней у площину аеродинаміки викликає у 
студентів неочікуване продовження розв’язання «Проблеми Павука і Мухи» − шлях спуску 
Павука до Мухи −за допомоги  методу простої ітерації та методу Ньютона для розв'язування 
систем двох нелінійних алгебраїчних рівнянь, а також методу градієнтного спуску, коли для 
знаходження мінімального значення функції використовується «її градієнт і таким чином 
мінімізація функції на кожній ітерації відбувається у напрямку найшвидшого спадання, що 
значно прискорює процес пошуку оптимуму [1]». 
 Наведений нами приклад розв’язання «Проблеми Павука і Мухи» ще раз доводить, що 
серед характерних рис стосовно проблем, науковці наголошують на їхньому 
міжпредметному змісті і, як наслідок, залучення різнопрофільних спеціалістів до їх 
вирішення [2]. 

Отже, подані вище зразки текстових задач з розв’язання «Проблеми Павука і Мухи» 
(теореми Піфагора, ітерації та методу Ньютона, а також методу градієнтного спуску) 
слугують наочними прикладами не тільки для формування ПОІНС, а й розвитку креативної 
розумової діяльності студентів-математиків та фізиків. 

Повертаючись до розгляду лінгвосоціокультурного змісту навчання ІМ, ми 
підтримуємо думку зарубіжних вчених [9] щодо ознайомлення студентів з біографіями 
математиків, які внесли свій вклад в  окремій галузі математики.  
 У колі  викладеного вище, вирішуючи зі студентами проблему Павука та Муха, ми 
говорили про Ісаака Ньютона, тому запропонований нижче текст про автора Закона 
гравітації, присвячений «чомусь» ("something"), що допомагає зробити відкриття. Водночас, 
студенти повинні визначити головну ідею тексту : 

"We all have something within us which helps us, guides us, gives us the conscience to know 
what is right and wrong. This "something" also gives us knowledge and wisdom. Whenever we 
cannot think of a solution to a problem we sit still and calm our mind. Very often the answer will 
come in a moment of intuition. Sir Isaac Newton, after thinking for some time on the effect of 
gravity, could not solve the problem. So Newton went for a walk to relax and when sitting quietly 
under an apple tree, saw an apple fall down; in a flash of understanding Newton understood the 
law of gravity which governs the movement of minute particles as well as the stars and planets. 
Many great scientific discoveries have been made not during serious thinking or when doing a lot 
of calculations but while the mind is relaxed. This is when intuition starts [9]. 

Робота над цим текстом проводиться вже наприкінці практичного заняття, і має на 
меті його логічне завершення. 

У свою чергу, враховуючи вищесказане, викладання іноземних мов за професійним 
спрямуванням, а також сам процес формування ПОІНС, вимагає від викладача іноземної 
мови крім володіння ІМ, а й професійних знань із конкретної спеціалізації студентів, де він 
викладає ІМ за майбутнім фахом випускників вищої школи. 
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Розглянуто особливості музично-стильових уявлень як  відображення соціокультурного аспекту 
розвитку музичного мислення особистості і виявлено їх інтонаційну   сутність в музично-історичному 
контексті.     

Ключові слова: музичне мислення, музично-стильові уявлення, соціокультурний аспект, інтонація, 
звуковий образ.        

 

У музичному навчанні цілеспрямоване формування музично-стильових уявлень є 
наріжним каменем у розвитку музичного мислення юних виконавців, спрямованого на 
усвідомлення явищ музичного мистецтва в контексті їх історичного розвитку. Спираючись 
на дослідження Б.Асаф'єва, І.Гринчук, Б.Теплова, Ю.Цагареллі та іншіх, ми ставимо на меті 
розглянути музично-стильові уявлення як результат психічної діяльності індивіда у певних 
історичних умовах, тобто, як  відображення соціокультурного аспекту розвитку музичного 
мислення особистості. 

Як зазначають психологи, мислення − це «узагальнене та опосередковане пізнання 
світу в процесі практичної і теоретичної діяльності індивіда, ... шляхом якої людина здобуває 
нові, абстраговані від чуттєвих даних, знання, будує узагальнений образ світу, створює 
власну філософію, зрештою, здійснює акти творчості [6, с. 299]». У мисленні поєднуються 
раціональна та емпірична складові досвіду індивіда, що забезпечує успішний  перебіг його 
діяльності, яка здійснюється за допомогою певних дій та операцій а також супроводжується 
мовленням. На думку М. Арановського, мислення також може спиратися на будь-який 
матеріал життєвого досвіду людини поза слів-понять [1], і тому «музика − інтелектуальний 
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процес, в якому емоції тісно переплетені з розумовими операціями, а чуттєве начало 
помножено на раціональне [1, с. 129]». Як зазначає Ю.Цагареллі, музичне мислення – це 
«процес відображення музики, що складає найвищий ступінь її пізнання [11, с. 106]», який  
оперує ідеальними формами цього відображення у свідомості людини у вигляді музичних 
образів [11, с. 107].  

Загальновідомо, що характерною властивістю музичного мислення є його звукова 
природа, яка організовується композитором за правилами і нормами музичної мови  для 
кодування художньої інформації у певній системі символів, притаманних тій чи іншій 
культурі. За визначенням М.Арановського, «матеріалом, що утворює систему музичної мови, 
є історично сформовані і практикою відібрані зв'язки між музичними звуками... Зв'язок 
поступово перетворюється на стереотип [2, с. 105]», який є  результатом абстрагування, що 
характеризує музичну мову як систему можливостей, «які в кожному конкретному контексті 
отримують індивідуальну реалізацію [2, с. 105]», тобто стають мовленням.  

На нашу думку, саме у феномені музичного мовлення виявляється сутність музики як 
процесу мислення одиницями звукового матеріалу, тобто звукообразами, які шляхом 
звукомислення утворюють цілісні звукоуявлення, що складають основу музичної діяльності 
індивіда.  

Формою, в якій протікають операції музичного мислення, є музичні уявлення, тобто 
«слухові уявлення, які виникають у процесі музичної діяльності і представляють собою 
цілковито визначену переробку слухових вражень [7, с. 243»]. За даними психологічних 
досліджень, уявлення − це вторинні образи пам'яті, які виникають в результаті когнітивної 
обробки образів сприймання і служать підґрунтям для формуванні пізнавального досвіду 
особистості у процесі її діяльності. 

Зазначимо, що специфіка музичного мистецтва, як художнього мислення звуковими 
образами, зумовлює особливості музичних уявлень, що мають, передусім, слухову природу, адже, 
«слух стає мірою речей в музиці [3, с. 207]», і є слуховими уявленнями, «які виникають у процесі 
музичної діяльності і представляють собою цілком визначену переробку слухових вражень [10, с. 
243]». Цей аспект розглядається також у низці статей українських вчених [8; 9; 12; 13]. 

Розглядаючи музичне мислення у контексті історичного розвитку музики, 
мистецтвознавці неодноразово підкреслювали важливу роль музично-слухових уявлень у 
цілісному сприйманні, усвідомленні та відтворенні явищ музичного мистецтва. Як єдність 
чуттєвого і раціонального, результат взаємодії логічного і образного, музично-слухові 
уявлення стають підґрунтям для музичної творчості особистості у певних соціокультурних  
умовах історичних  періодів розвитку людства.  

Як зазначає Б. Теплов, основою музично-слухових уявлень, у першу чергу, є  
уявлення звуковисотних та ритмічних співвідношень між звуками, адже саме ця сторона 
музичної тканини виступає в музиці як основний «носій смислу [10, с. 237]». Також 
важливим є зв'язок слухових уявлень з моторним компонентом у музиці, яка, за визначенням 
Б. Асаф�єва, є мистецтвом «руху, що виявляється в інтонації [3, с. 204]».  

Слід зауважити, що основою музично-слухових уявлень є інтонація (від лат. intono − 
голосно вимовляю) − найважливіша музично-теоретична категорія, що має широкий спектр 
значень від загально естетичних до специфічно музичних. У своєму грунтовному 
дослідженні «Музична форма як процес» Б.Асаф'єв перший  довів, що «музика, перед усім, 
мистецтво інтонації [3, с. 275]», адже «звуковий образ − інтонація, що отримала значення 
зримого образу або конкретного відчуття  і викликає супутні йому уявлення [3, с. 207]». 
Отже, інтонація є основою звукових образів, що складають сутність музичного твору, і 
невід'ємною складовою музично-слухових уявлень, які базуються на її слуховому 
сприйманні та усвідомленні у процесі музичної діяльності.  

Наголосимо, що засоби вираження музики у процесі культурно-історичного розвитку 
кожного народу проходять стадіальний відбір і кристалізуються у вигляді певних 
звукокомплексів, що існують як «усний словник інтонацій [3, с. 267]». Цей інтонаційний 
словник, відображаючи особливості мислення композиторів, виконавців, слухачів у певному 
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часовому періоді, стає втіленням «музичних вражень епохи [3, с. 267]», що уособлюються у 
понятті музичного стилю. На думку О. Маркової, «генокодом» всіх видів стилю служить 
інтонаційна ідея, тобто, «думка колективної свідомості», що втілена у звуковому образі, який 
відображає «світосприймання людиною даної історичної епохи у межах певної 
соціокультурної спільноти [5, с. 24]» та «поєднує сфери сукупної людської діяльності і 
художньої творчості у власному сенсі [5, с. 101]». Отже, музичний стиль відображає 
соціокультурний аспект розвитку музичного мистецтва на рівні інтонаційної ідеї, яка втілює 
сутнісні особливості музичного мислення особистості в історичному контексті епох 
Середньовіччя, Відродження, Бароко, Класицизму, Романтизму, Модернізму, Постмодернізму.   

Слід зазначити, що інтонаційна ідея як «концентрація художньої виразності», 
доведена до «характерної фактурної та ритмоінтонаційної  формули, що легко пізнається на 
слух [5, с. 25]», надає стильового забарвлення музично-слуховим уявленням, які в результаті 
усвідомлення характерних властивостей музичних стилів національних спільнот у різних 
часових періодах перетворюються на музично-стильові уявлення. Таким чином, музично-
стильові уявлення відображають соціокультурний аспект розвитку музичного мислення 
особистості в історичному контексті 

Отже, музично-стильові уявлення – це складні психічні утворення, що базуються на 
результатах чуттєвого та когнітивного досвіду особистості у рамках її музичної діяльності, 
яка здійснюється у певних історичних і соціокультурних умовах. Підґрунтям музично-
стильових уявлень слугують  музично-слухові уявлення, котрі являються основними 
формами музичного мислення і підкреслюють інтонаційну сутність музичного мистецтва. Як 
синтезований комплекс художньо-звукових образів музично-стильові уявлення увиразнюють 
інтонаційну ідею, що віддзеркалює стан суспільної свідомості людських спільнот у певному 
часовому періоді. 

Аналізуючи категорію музично-стильових уявлень як відображення соціокультурного 
аспекту розвитку музичного мислення особистості, ми виявили складну природу цих 
психічних утворень і зробили спробу визначити їх сутність та характерні особливості. 
Численні дослідження вчених переконують нас у необхідності подальшого вивчення питань 
музичного мислення та спонукають до активного пошуку засобів педагогічного впливу на 
формування музично-стильових уявлень особистості у процесі музичного навчання та 
виховання.  
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FORMATION OF HUMANISTIC POSITION OF FUTURE TEACHERS 
 

The essence of the notion humanistic position of pedagogue is considered in the article, the formation of the 
humanistic position of future teachers under the conditions of their professional training in the higher educational 
establishment is analyzed on the scientific-theoretical level. The efficiency of this process depends on its consistency, 
purposefulness, consecution and therewith adherence of particular provisions such as the focus on humanistic values, 
the transition of studying from monosubject to polysubject paradigm, the implementation of person-centered approach 
as for organization of educational process and so on. The principal components of humanistic-oriented content of 
education: cognitive, pragmatist and personal are determined. The appropriate conclusions are made at the end of the 
analysis. 

Keywords: humanistic position, values, content of education, pedagogical activity, personality, reflection.   
 

Trends in modern society lead to new requirements for the level of education of young 
people and prepare them for independent living. Today in the pedagogical environment actively 
assert progressive conceptual approaches to humanistic education and personal development 
education, which requires a new perception of the essential principles of value education. In this 
context, to the main tasks of the higher educational institution logically will be include the 
education of future specialist as a professional, striving for self-improvement, creative self-
realization and shared common humanistic values. Humanistic education focuses teaching teams on 
understanding of the uniqueness of the whole person, the need for formation of pedagogical culture, 
respect axiological principles in the educational process. Analysis of actual practice shows that 
graduates of pedagogical institutions not formed understanding of humanistic approaches and 
practical skills to implement them in a professional activity is a formal and double relation to this 
important area of the work that emphasizes the severity of the problem and on the necessity for 
finding an effective ways to address it. On this basis, we determined the purpose of this article 
humanistic formation position of future teachers in terms of their training in higher education 
establishment. 

For our analysis important is the direction of research scientists who are directly or 
indirectly related to the multifaceted problems we identified, including: the psychological aspects of 
personality of a young man (K.Yung); principles of humanistic values teacher positions (M.Kagan, 
E.From, B.Vulfov) [3; 1; 8]; the role of communication in the dialogue subject relations between 
teacher and pupil (E.Galitskikh [2]); foundations of personality moral education  
(V.Sukhomlinskiy) [7; 5]; development of professional reflection (L.Borisov, B.Vulfov) [2]. 

Note that the essence of personality is its ability to take a stand, that define an appropriate 
theoretical priorities (the sphere of thinking) and practical (the sphere of activity) character. The 
position of teacher often treated as an important component in the plane constitutive nature of general 
moral and professional readiness of graduate student; as a part of the existing pedagogical culture and 
indicator cultural educational activities; as the overall characteristics of individual personality of the 
teacher and his professional competence and so on. Based on the understanding of the essence of 
humanity (from the Latin humanus − human, humane − recognizing the value of human beings, their 
right to free development and identify their abilities ...) [4], in our view,  humanistic position of 
teacher would be determined primarily by the presence of humane values plants, high educational 
culture and set of relationships to student as the largest value recognition of its right to the full and 
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harmonious development, tolerant attitude to his personal individual psychological qualities 
compliance in the educational process the principle of "child-centered" and so on. 

It should be emphasized that the formation of future teachers humanistic position that 
carried out during their training in higher educational institution must wake scientifically accurate, 
systematic and focused and be based on coordinated and consistent joint action of all participants in 
the educational process. It should be noted that the special role in the construction of an effective 
subject-subject system interaction between teacher and student. It is understood that the relationship 
between teacher and student, as derived their joint activity is personal in nature, because they is the 
development and formation of reflexive-value relationship to the world, to others and to themselves. 
It is important that in the joint of the teacher and the student happened actualization of personal 
creativity and value changes related components. 

The effectiveness of the formation humanistic positions of future teachers in collaboration 
with the actors of the educational process will be particularly dependent on compliance with 
important provisions, which include: 1) establishment of polysubjective character in relationships 
involving many nature between all participants of educational process; transition studying in higher 
educational institution from monosubjective to polysubjective paradigm; 2) updating the creative 
abilities of the individual based on the new format of harmonious relations students and teachers; 
recognition of humanity certainly an important component of attitudes of future teachers; focusing 
on the development of young people such components valuable spectrum as empathy, respect, 
tolerance, reflection etc.; 3) organization of productive interaction between students and teachers on 
the basis of harmonious unity learning activity in theoretical and practical way; 4) formation of 
heuristic abilities focus on solving the educational problems of humanitarian properties during the 
teaching practice and teach and research activities; 5) use of modern means focusing on the unity of 
the procedural-substantive and motivational-value areas of professional and humanistic student`s 
education; 6) implementation of personality-oriented approach to the organization of educational 
process that will lead to more precise counting of student`s psychological and individual-
personality; 7) effectuation of a systematic analysis of certain activities, correction and clarification 
of its main destinations. 

It should be emphasized that the focus on the student as a special value in the context of 
formation humanistic positions of future teachers is an important factor in some choosing content, 
methods and forms in preparing them for independent educational activities. Therefore, the problem 
of teaching staff will consist in selecting the optimal educational content, which will contain the 
necessary humanistic values and creating appropriate conditions for the adoption of their students. 
One must understand the importance of influence on the choice specified content person-centered 
approach to teacher in preparing young people. From the standpoint of our analysis is appropriate to 
focus on some of its important features, including: 1) vector orientation of educational process on 
the individual student, detection and increase its humanistic potential; 2) personal self-realization of 
future teachers in educational activities (empathy, self-acceptance, etc.); 3) the importance and 
necessity of proactive student`s position during their studying, the formation of reflection in 
teaching activities; 4) formation of complex motivational factors of future teacher; 5) the inclusion 
of personality-oriented studying in pedagogical interaction of teachers and students on the basis of 
subject-subjectivity. 

Practical experience shows that in the context of our problem formation of educational content 
need to find the optimal combination of his professional (competence humanistic orientation) and 
social (empathy, acceptance, self-acceptance, reflection, etc.) components that define the principles of 
humanistic positions of future teachers and contribute to the success of their self-educational 
activities. Logical in this case to the main components of educational content referring to cognitive 
(the amount of knowledge that ensure understanding of the nature humanistic education, its aims and 
content, humanistic characteristics of modern teacher positions, etc.); activity (the set of skills needed 
in a plane different kinds of teachers; reflection of educational activities, etc.), personal (system of 
philosophical humanist qualities of future teachers; complex relationship to the world, the social 
environment, future careers and their values assessment) components. 
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Thus, the content of education should provide the necessary amount of knowledge to be 
aimed at the formation of the competencies and skills of the individual student behavioral and 
ideological nature. 

Note that the system of training for teachers in higher educational institution is characterized 
by two complementary directions: first implemented in the study subjects, courses of pedagogy, 
psychology, culture, programs which provide humanistic bases of educational activities (goals, 
motives, values, etc), reflection is directly affects the formation of humanistic position of young 
people; second - creates the necessary theoretical value about the contents basis on relevant 
experience of generations, considered humanistic aspect. Clearly, with each form of education 
(lectures, seminars, workshops, individual sessions on specific subjects, etc.). Should include 
specific knowledge, skills and values that will ensure the gradual formation of students' humanistic 
position. Essential in this overall process are also philosophy courses (solving problems related to 
the freedom and responsibility of the individual, the place and role of man in the modern 
information society, building the right relationship with society, etc.); sociology (issues related to 
socio-cultural communities as a source of social development, personality and its relationship with 
society and public functions; individual and collective, mutual influence on the culture of social and 
environmental relations, etc.); political science (there disclosure issues of power and its relation to 
culture, social and national communities) and other special courses. Thus the efficiency of 
educational process depends on the optimal combination and proper use of modern (active, 
interactive) methods. In the context of our problems should distinguish such of them as discussions, 
analysis the situations of moral choice, case-study [6; 10], brainstorming [11], debate, business, role 
and psychological games, trainings tolerant communication and so on. 

Experience shows that the formation of humanistic positions of future teachers must follow 
the principle of interdisciplinary integration (activities of all departments of the university and 
faculty must wake coherent and mutually reinforcing). Adherence to the principle of consistency 
and commitment in the appropriate training of students creates the right conditions for the 
integration of academic subject, spiritual, humanistic knowledge and skills of young people and 
ensure its effectiveness. 

Note that the importance of the system defined by us of higher education institution belongs 
focused organization appropriate educational activities (conferences, round tables, creative 
competitions, etc.); educational and research students; well-organized teaching practice, the 
variability of special elective courses offered to future teachers and others. The feature teaching 
practice is that it gives the first experience of professional educational activities for young people 
and ensure that we have a very important organic unity epistemological and practical-cognitive 
activity with a focus on humanistic values (in this case it is important to timely and quality 
development of targeted, meaningful, operational, diagnostic and prognostic components). 

It should also be noted that the establishment of humanistic position of students will depend 
on high pedagogical culture of teachers (teacher-humanist must be a role model for young people) 
and the corresponding current level of managerial leadership institution. 

Summarizing our analysis it should be noted that the formation of future teachers humanistic 
position is an actual problem, which is caused by changes in the existing socio-cultural, 
psychological and educational fields. The effectiveness of the formation of the designated position 
in the center of which lies the humanistic educational value depends on the system, coordinated and 
purposeful work of the teaching staff of higher educational institution. 
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У статтi розкривається сутнiсть поняття професiйної компетентностi, iнтерактивного навчання, 
проаналiзованi переваги технологiй iнтерактивного навчання у системi пiдготовки майбутнiх вчителiв 
початкової школи, розглянутi способи їх використання у процесi формування професiйної компетентностi. 

Ключовi слова: компетентнiсть, професiйна компетентнiсть майбутнього вчителя початкової 
школи, компетентнiсний пiдхiд, iнтерактивне навчання, iнтерактивнi   технологiї.  
 

Сучaснe суспiльство зaцiкaвлeнe у стaновлeннi фaхiвця, орiєнтовaного нa особистiсний тa 
профeсiйний розвиток, здaтного сaмостiйно, aктивно дiяти, приймaти рiшeння, aдaптувaтися до 
змiнних умов життя. Цe зумовлює змiщeння прiоритeтiв вищої освiти тa пeрeхiд її вiд «пeрeдaчi 
знaнь» до «формувaння компeтeнцiй». Особливa увaгa цим питaнням придiляється в зaконaх 
«Про освiту», «Про вищу освiту», Дeржaвнiй нaцiонaльнiй прогрaмi «Освiтa» (Укрaїнa XXI 
столiття), Нaцiонaльнiй доктринi розвитку освiти тa iнших дeржaвних докумeнтaх. 

Kомпeтeнтнiсний пiдхiд у систeмi пiдготовки мaйбутнiх вчитeлiв  вимaгaє змiщeння 
aкцeнтiв iз зaсвоєння знaнь, умiнь i нaвичок, пeрeдбaчeних Гaлузeвими дeржaвними 
стaндaртaми вищої освiти нa формувaння здaтностi прaктично дiяти, приймaти рiшeння, 
зaстосовувaти eфeктивнi пeдaгогiчнi  тeхнологiї у ситуaцiях профeсiйної дiяльностi й 
aктивної життєвої позицiї в усiх сфeрaх суспiльного життя, a тaкож нaвичок нeпeрeрвної 
сaмоосвiти тa рeфлeксiї.  

Питaння зaпровaджeння компeтeнтнiсного пiдходу нa рiзних рiвнях освiти привeртaють 
увaгу вiтчизняних  тa зaрубiжних  учeних. Тaк, суттєвим нaуковим внeском у тлумaчeння понять 
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http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7974�
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«компeтeнтнiсний  пiдхiд», «компeтeнтнiсть», «компeтeнцiя» у контeкстi сучaсної почaткової 
освiти можнa ввaжaти дослiджeння Т.Бaйбaри, Н.Бiбiк, О.Сaвчeнко, A.Хуторського [4]. 
Зaгaльними питaннями тeорiї тa прaктики формувaння профeсiйної компeтeнтностi потeнцiйних 
учитeлiв присвячeнi роботи В.Бaйдeнко, Ю.Вaрдaнянa, I.Гaлямiної, О.Гури, М.Єрмолeнкa, 
Є.Зeєрa, I.Зимньої, М.Кaрaпeтової, Г.Коджaспiрової, О.Коджaспiровa, Н.Кузьмiної, A.Мaркової, 
Т.Пeрeвeзiй, A.Проворовa, В.Слaстьонiнa, Г.Сeлeвко, A.Сeмeновa, Р.Хмeлюк [2; 4; 5]. 
Концeптуaльним зaсaдaм компeтeнтнiсного пiдходу у пiдготовцi сaмe мaйбутнiх учитeлiв 
почaткової школи присвячeнi нaуковi прaцi В.Бондaря, С.Бондaр, Н.Бiбiк, О.Сaвчeнко, 
I.Шaпошнiкової [1; 10]. 

Мeтa стaттi  полягaє в обгрунтувaннi впливу iнтeрaктивного нaвчaння нa формувaння 
профeсiйної компeтeнтностi мaйбутнього вчитeля почaткової школи в пeрiод пeрeходу нa 
новi стaндaрти нaвчaння. 

Проблeмa визнaчeння профeсiйної компeтeнтностi вчитeля стaлa об’єктом дискусiй i 
супeрeчок сeрeд психологiв, пeдaгогiв, спeцiaлiстiв-прaктикiв тощо.  
Тому спостeрiгaється пeвнe рiзноголосся у визнaчeннi цього поняття.  

Тaк, у дослiджeннях A.К.Мaркової профeсiйнa компeтeнтнiсть пeдaгогa розглядaється 
як прaця вчитeля, у якiй нa достaтньо високому рiвнi здiйснюється пeдaгогiчнa дiяльнiсть, 
пeдaгогiчнe спiлкувaння, у якому рeaлiзується особистiсть учитeля, що дaє йому можливiсть 
продуктивно дiяти при виконaннi трудових функцiй i досягaти вiдчутних рeзультaтiв [5, с. 56]. 
Нa думку Є.I.Огaрьовa, компeтeнтнiсть – кaтeгорiя оцiннa, що хaрaктeризує людину чeрeз 
рiвeнь розвитку її спроможностi висловлювaти квaлiфiкaцiйнi суджeння, приймaти aдeквaтнi i 
вiдповiдaльнi рiшeння, якi зaбeзпeчують рaцiонaльнe  досягнeння визнaчeних цiлeй. У 
розумiннi Н.I.Зaпрудського i Н.Д.Хмeль профeсiйнa компeтeнтнiсть пeдaгогa – цe єднiсть його 
тeорeтичної готовностi до здiйснeння пeдaгогiчної дiяльностi, що включaє систeму знaнь, 
умiнь i нaвичок, профeсiйно знaчущих якостeй особистостi тощо. З точки зору структурного 
aнaлiзу поняття пeдaгогiчної компeтeнцiї Н.I.Хрaпчeнковa видiляє як основнi її компонeнти: 
мотивaцiйно-цiннiсний, когнiтивний, прогностичний, опeрaцiйно-дiяльнiсний, 
комунiкaтивний, iндивiдуaльно-творчий, рeфлeксивно-оцiнний. Компeтeнтнiсть, якa 
склaдaється iз видiлeних сeми компонeнтiв є синтeзом нeобхiдних пeдaгогу психолого-
пeдaгогiчних i мeтодологiчних знaнь, прaктичної готовностi, здaтностi їх зaстосовувaти в 
профeсiйнiй пeдaгогiчнiй дiяльностi, що проявляється при виконaннi профeсiйних функцiй 
зaвдяки профeсiйнiй мaйстeрностi [8]. 

Нa нaшу думку, зaслуговують нa увaгу тлумaчeння поняття компeтeнтностi I.Зимньої, 
A.Хуторського, С.Шишовa тa В. Кaльнeй. Тaк, у своїх  дослiджeннях I.Зимня визнaчaє 
компeтeнтнiсть як тaку, що бaзується нa знaннях, iнтeлeктуaльно − i особистiсно-обумовлeнiй 
соцiaльно-профeсiйнiй життєдiяльностi людини [2].  

Зa визнaчeнням A.Хуторського, компeтeнтнiсть – цe володiння вiдповiдними 
знaннями i здiбностями, що дозволяє обґрунтовaно судити про цю сфeру i eфeктивно дiяти в 
нiй. Aлe вiн зaзнaчaє, що поняття компeтeнтностi ширшe, нiж поняття знaння, умiння, 
нaвички, якi воно мiстить у собi [9, с. 20].  

Пeдaгоги-дослiдники С.Шишов тa В.Кaльнeй ввaжaють, що компeтeнтнiсть – цe 
здaтнiсть (умiння) дiяти нa основi нaбутих унiвeрсaльних знaнь, тодi як пiд  компeтeнцiєю  
розумiють сукупнiсть якостeй особистостi, a тaкож профeсiйнi  знaння, умiння, нaвички. 

У розробкaх зaрубiжних нaуковцiв нa нaшу увaгу зaслуговують тлумaчeння 
дослiджувaних кaтeгорiй в iнтeрпрeтaцiї A.Мaркової тa Н.Кузьмiної. Тaк, у своїх 
дослiджeннях A.Мaрковa хaрaктeризує змiст профeсiйної компeтeнтностi пeдaгогa 
процeсуaльними i рeзультaтивними покaзникaми й  визнaчaє її як здaтнiсть тa готовнiсть 
виконувaти особисту профeсiйну дiяльнiсть [5]. 

Н.Кузьмiнa розглядaє профeсiйно-пeдaгогiчну компeтeнтнiсть пeдaгогa зa фaхом i 
визнaчaє її як сукупнiсть умiнь пeдaгогa як суб’єктa пeдaгогiчного впливу особливим 
способом структурувaти нaуковe i прaктичнe зaдля нaйкрaщого розв’язaння пeдaгогiчних  
зaвдaнь [4, с. 17]. 
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Зaпровaджeння компeтeнтнiсного пiдходу у систeму вищої освiти пeрeдбaчaє оцiнку 
пiдготовлeностi фaхiвцiв пeвного освiтньо-квaлiфiкaцiйного рiвня до профeсiйної дiяльностi 
нa основi нaявностi в них визнaчeних стaндaртaми компeтeнтностeй. Як зaзнaчaє 
I.Шaпошнiковa, в освiтньо-квaлiфiкaцiйнiй хaрaктeристицi Гaлузeвого стaндaрту пiдготовки 
фaхiвцiв почaткової освiти компeтeнтнiсть прeдстaвлeнa у виглядi комплeксних, 
iнтeгровaних умiнь, пiдпорядковaних систeмi типових зaдaч профeсiйної дiяльностi 
вiдповiдно до виробничих функцiй фaхiвця (охоронa життя i здоров’я дитини, освiтня, 
розвивaльнa, дидaктико-мeтодичнa, соцiaльно-виховнa, цiннiсно-орiєнтaцiйнa, профeсiйно-
особистiснe сaмовдосконaлeння) [10, с. 150]. 

Виходячи з aнaлiзу дефініцій у нaукових джeрeлaх, ми ввaжaємо, що пiд профeсiйною 
компeтeнтнiстю мaйбутнього вчитeля слiд розумiти таке iнтeгрaльнe утворeння 
особистостi, якe мiстить соцiaльно-полiтичний, профeсiйний, нaуково-тeхнологiчний, 
дослiдницько-дiaгностувaльний, морaльно-культурологiчний тa iнформaцiйний склaдовi, 
нeобхiднi для успiшного здiйснeння пeдaгогiчної дiяльностi. 

Eфeктивнe формувaння профeсiйної компeтeнтностi мaйбутнiх учитeлiв почaткової 
школи пeрeдбaчaє пeрeгляд iснуючих пeдaгогiчних мeтодик тa їх пeрeорiєнтaцiю нa 
впровaджeння компeтeнтнiсного пiдходу. При вeликiй кiлькостi рiзних пeдaгогiчних 
тeхнологiй щодо формувaння профeсiйних компeтeнтностeй мaйбутнiх вчитeлiв почaткової 
школи цiнними, нa нaшу думку, є iнтeрaктивнi  тeхнологiї  нaвчaння. 

Сучaснa пeдaгогiкa aктивно розвивaє iдeю iнтeрaктивного нaвчaння, шукaючи новi 
способи його оргaнiзaцiї тa дослiджуючи умови його eфeктивностi. Проблeмою розробки тa 
прaктичного використaння iнтeрaктивних тeхнологiй, мeтодiв, прийомiв, форм нaвчaння 
зaймaються I. Дичкiвськa, О.Пєхотa, О.Помeтун, Л.Пирожeнко, В.Бeспaлько, М.Клaрiн, 
О.Комaр, Л.Петько [6: 11]., Є.Полaт, Г.Сeлeвко, I.Якiмaнськa  тa iншi пeдaгоги.  
Тeорeтичною основою iнтeрaктивного нaвчaння є головнi положeння систeмного, 
особистiсно орiєнтовaного, дiяльнiсного тa тeхнологiчного пiдходiв до побудови 
дидaктичних процeсiв, виклaдeнi в прaцях В.Сухомлинського, I.Бeхa, О.Бондaрeвської, 
I.Зязюнa, О.Хуторського, Т.Шaмової, Н.Щуркової,  Ш.Aмонaшвiлi, Є.Iльїнa тa iнших [3; 7]. 

«Iнтeрaктивний» (вiд aнгл. «inter» – взaємний i «act» – дiяти) –здaтний до взaємодiї, 
дiaлогу. Iнтeрaктивнe нaвчaння – спeцифiчнa формa оргaнiзaцiї пiзнaвaльної дiяльностi, якa 
мaє пeрeдбaчувaну мeту – створити комфортнi умови нaвчaння, зa яких кожeн студeнт 
вiдчувaє свою успiшнiсть, iнтeлeктуaльну спроможнiсть [3]. Як свiдчaть нaуковi 
дослiджeння, iнтeрaктивними прийнято нaзивaти зaсоби, що зaбeзпeчують бeзпeрeрвну 
дiaлогову взaємодiю суб’єктiв освiтнього процeсу. Iнтeрaктивнa дiяльнiсть ґрунтується нa 
aктивнiй  комунiкaцiї учaсникiв освiтнього процeсу. 

Тaкa тeхнологiя, як ствeрджують дослiдники, пeрeдбaчaє модeлювaння життєвих 
ситуaцiй, використaння рольових iгор, спiльнe розв’язaння проблeм нa основi aнaлiзу 
вiдповiдної нaвчaльної ситуaцiї i виключaє домiнувaння одного учaсникa нaвчaльного 
процeсу нaд iншим, однiєї думки нaд iншою. Тому пiд чaс тaкого нaвчaння студeнти вчaться 
дeмокрaтично спiлкувaтися з iншими людьми, критично й творчо мислити, приймaти 
обґрунтовaнi рiшeння. При цьому до роботи зaлучaються всi учaсники процeсу, якi 
прaцюють у групaх в aудиторiї зa пiдготовлeним зaздaлeгiдь виклaдaчeм мaтeрiaлом, iз 
дотримaнням процeдури й рeглaмeнту, в aтмосфeрi довiри. 

Основнi пeрeвaги iнтeрaктивних тeхнологiй нaвчaння: 1) дозволяють зaбeзпeчити 
глибину вивчeння змiсту. Студeнти освоюють усi рiвнi пiзнaння (знaння, розумiння, 
зaстосувaння, aнaлiз, синтeз, оцiнкa); 2) виклaдaч отримує можливiсть дифeрeнцiйовaного 
пiдходу до студeнтiв iз спeцiaльними потрeбaми – особистiсними тa iнтeлeктуaльними; 3) 
змiнюється роль студeнтiв: вони приймaють вaжливi рiшeння щодо процeсу нaвчaння, 
розвивaють комунiкaтивнi вмiння i нaвички, оргaнiзaцiйнi здiбностi; 4) основним джeрeлом 
мотивaцiї нaвчaння стaє iнтeрeс сaмого студeнтa (вiдбувaється пeрeхiд вiд зовнiшньої мотивaцiї 
(оцiнкa) до внутрiшньої (потрeбa знaнь); 5) знaчно пiдвищується роль особистостi виклaдaчa: вiн 
мeншe чaсу витрaчaє нa вирiшeння проблeм з дисциплiною, виклaдaч розкривaється пeрeд 
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студeнтaми, як лiдeр, оргaнiзaтор; 6) студeнти, якi отримують влaсний досвiд спiвробiтництвa, з 
нової точки зору дивляться нa нaвчaльно-виховний процeс, нa роль виклaдaчa тa студeнтa в ньому 
[3]. 

Врaховуючи нeдостaтнє прeдстaвлeння у нaуковiй лiтeрaтурi чiткої клaсифiкaцiї 
iнтeрaктивних тeхнологiй нaвчaння, ми  взяли зa основу клaсифiкaцiю О. Помeтун тa Л. 
Пирожeнко зa модeлями нaвчaння, у яких дaнi тeхнологiї рeaлiзовуються. Дослiдники 
подiляють їх нa чотири групи зaлeжно вiд мeти тa форм оргaнiзaцiї нaвчaльної дiяльностi 
(тeхнологiї коопeрaтивного нaвчaння; колeктивно-групового нaвчaння; ситуaтивного 
модeлювaння; опрaцювaння дискусiйних питaнь) [7]. 

Зaзнaчимо, що нa фaкультeтi пeдaгогiки i психологiї НПУ iмeнi М.П. Дрaгомaновa 
вкaзaнi тeхнологiї досить широко зaпровaджуються у процeс пiдготовки студeнтiв до 
профeсiйної дiяльностi, зокрeмa у тaких дисциплiнaх як дидaктикa. Тaк, з тeхнологiй 
коопeрaтивного нaвчaння ми використовуємо роботу в пaрaх тa групaх. Роботa в мaлих 
групaх нaдaє всiм учaсникaм нaвчaльного процeсу можливiсть нaбувaти нaвичок 
спiвробiтництвa, мiжособистiсного спiлкувaння, вибирaти з бaгaтьох вaрiaнтiв нaйкрaщий, 
усвiдомлювaти спосiб виконaння зaвдaння, формувaти мaйстeрнiсть. Студeнти оволодiвaють 
умiннями слухaти спiвбeсiдникa, зiстaвляти, порiвнювaти, оцiнювaти думки однокурсникiв iз 
вирiшeння пeвного питaння. 
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У статті проведено аналіз структури педагогічного оцінювання навчальних досягнень майбутніх 
педагогів професійного навчання, розкрито педагогічні умови його організації та застосування в сучасному 
дидактичному процесі підготовки майбутніх фахівців у сфері професійна освіта. 
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Перебудова сучасних соціальних, культурних умов існування суспільства в Україні, 
економічна невизначеність та пошук вирішення різноманітних проблем вищої освіти суттєво 
впливають на підготовку майбутніх педагогів професійного навчання. Разом з тим, 
глобалізація інформаційного суспільства і віртуалізація соціальних відношень потребує 
постійного оновлення і вдосконалення вищої освіти з метою підвищення її якості.  

Важливою умовою підвищення ефективності навчально-виховного процесу є 
систематичне використання викладачем вишу об’єктивної інформації про перебіг та 
результати оцінювальної діяльності. 

Розглядаючи педагогічне оцінювання як невід’ємний та багатоаспектний  
компонент навчально-виховного процесу, варто звернути увагу на складність його 
використання в умовах сучасної практики у вищих навчальних закладах. Оцінювання, 
пронизуючи всі етапи навчально-виховного процесу, впливає як на діяльність студентів, так і 
на діяльність викладача. Як головний показник освітніх результатів студента, оцінка впливає 
на його самооцінку, що накладає безпосередній відбиток на формування особистості загалом 
і на фахову компетентність майбутнього вчителя зокрема. У діяльності викладача 
оцінювання виступає завершальним етапом контролю за результатами освіти. Водночас 
оцінка спонукає викладача постійно аналізувати якість знань та вмінь студентів, визначає 
ефективність процесу навчання і виховання, коригує методику викладання загалом. 

Аналіз навчально-методичних посібників дає підстави стверджувати, що виставлення 
оцінки, як правило, складається з двох компонентів – оцінювання, як процесу, що пронизує 
всі етапи навчання і безпосередньої оцінки, як фіксатора результатів навчальних досягнень 
студентів. Оцінка може бути вираження як словесно, описово так і мати форму чітко 
ранжированих балів. Окрім оцінки, використовують ще й оцінні судження, що 
характеризують якість роботи студентів. Відомо, що в оцінці виражається педагогічний такт, 
професійні вміння, освіченість і педагогічна культура викладача. Оцінка стає еталоном 
ставлення до студентів, їхніх дій, явищ дійсності [1; 5; 6; 10; 11].  

В сучасній науково-педагогічній літературі знаходимо такі визначення «Оцінювання – 
це процес систематичного збирання та інтерпретація свідчень, що веде до встановлювання 
цінності одержаних результатів» [7, с. 18]. 

Ми погоджуємося з таким визначенням, що оцінювання – «це перш за все процес 
різнобічного аналізу якості виконання студентами навчальних завдань. Точніше, сукупність 
систематичних замірів рівня навчальних досягнень студентів в процесі виконання програми, 
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конкретних навчальних процедур та індивідуального виявлення відповідних результатів» [8, 
с. 129]. 

В зарубіжній, зокрема американській літературі розрізняють кількісну і якісну сторону 
оцінки (в англійській мові навіть використовують для цього два терміна – assessment та 
evaluation). Г. Міненков характеризує кількісну оцінку (assessment) як сукупність даних (балів, 
відміток) для винесення певного судження про навчальні досягнення студентів в межах 
програми. А якісну оцінку автор визначає як судження про змістову суть різноманітним чином 
зібраної інформації з орієнтацією на даного конкретного студента, на основі аналізу якого 
приймається індивідуальне рішення про якість і характер його подальшої роботи. 

За визначенням Джона Вілмута оцінювання як загальна категорія «evaluation» це 
систематичний процес, який використовує дані діагностування студентів і потребує їх 
обробки, включає винесення рішень, встановлює цінність, використовує критерії судження і 
зумовлює приймання рішень : вдосконалювання, відбору, сертифікації та звітування [4, 
с. 20]. 

Підтримуємо думку І.Булах, що оцінювання (assessment) – це процес обробки 
(систематизація, аналізування, узагальнення тощо) чисельних показників, які виміряні до певних 
правил. Підкреслюючи, що вимірювання – це процес присвоєння числового значення певній 
властивості особи, відповідно до її кількісного прояву із застосуванням чітко виражених правил 
вимірювання. Оцінювання (evaluation) – це процес формування висновків, керуючись 
порівнянням кількісних показників, отриманих з різноманітних джерел, при наявності 
стандартів і спрямоване на вдосконалення програм навчання [3, с. 11]. 

Г.Міненков приводить цікаве розмежування оцінки на сумативну (сукупну) і формативну 
(утворюючу). В першому випадку – це узагальнення (сума) результатів досягнень студентів з 
окремих розділів програми по закінченню курсу, а в другому – це рівень навчальних досягнень 
студентів та їх здатність виконувати конкретне навчальне завдання, а також визначення нового 
наступного рівня навчальних досягнень, до якого необхідно спрямовувати студента [8, с. 130]. 

Нами виявлено, що у сучасній психолого-педагогічній науці поняття 
«оцінювання» ототожнюють з таким поняттям, як «контроль». Цю думку не зовсім 
поділяємо, оскільки вважаємо, що «оцінювання» з одного боку є складником контролю, а з 
іншого – цілком самостійний процес. 

Контроль (від франц. contréle – перевірка, нагляд) – перевірка, облік  
діяльності студента. Н. Мойсеюк трактує контроль, як «виявлення, вимір і оцінку результатів 
навчально-пізнавальної діяльності тих, хто навчається… Контроль містить у собі оцінювання 
(як процес) і оцінку (як результат) перевірки» [9, с. 350], таке визначення підтримують й інші 
науковці [12; 14].  

На думку М. Фіцули контроль знань учнів, як дидактичний засіб управління навчання, 
має такі елементи: «перевірка – виявлення рівня знань, умінь та навичок; оцінювання – 
вимірювання рівня знань, умінь і навичок; облік – фіксування результатів у вигляді оцінок у 
класному журналі, щоденнику учня, відомостях» [13, с. 216-217]. 

В. Бербец у своєму дисертаційному дослідженні дослідив сутність і структуру понять 
«діагностування», «контроль», «перевірка», «оцінювання», «облік». Зокрема, термін 
«діагностування» трактує як з’ясування умов і обставин, за яких протікає процес навчання; 
отримання чіткого уявлення про причини, які сприяють чи перешкоджають досягненню 
накреслених результатів. Контроль, перевірка, оцінювання знань і умінь виступають 
складовими діагностики, але крім них ще й аналіз цих складових, а також виявлення 
динаміки, тенденцій, прогнозування подальшого розвитку результатів навчально-трудової 
діяльності. Найважливішим структурним компонентом процесу діагностування є контроль, 
який у свою чергу складається з перевірки, оцінювання та обліку навчальних досягнень учнів 
[2].  

В Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова на інженерно-
педагогічному факультеті здійснюється підготовка майбутніх педагогів професійного навчання 



 368

галузі знань 01 «Освіта» спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» освітнього 
ступеня «Бакалавр» [15]. 

Державна атестація випускників Інженерно-педагогічного факультету за програмою 
підготовки бакалаврів напряму 6.010104 «Професійна освіта (за профілем)» є заключним 
етапом навчання студентів і має на меті перевірити рівень готовності студентів-випускників до 
майбутньої професійної діяльності, визначити спроможність їх практичного застосування у 
вирішенні професійних завдань, що передбачені для первинних посад відповідно до вимог 
освітньо-кваліфікаційної характеристики. Проведення державної атестації здійснюється 
відповідно до Положення «Про організацію навчального процесу у вищих навчальних 
закладах», затвердженого наказом Міністерства освіти України від 02.06.1993 р. № 161, та 
покладається на державні екзаменаційні комісії у повній відповідності до навчальних програм, 
враховуючи напрям підготовки та спеціалізації. Державний екзамен проводиться як 
комплексна перевірка знань студентів за білетами, складеними випусковою кафедрою у повній 
відповідності до програми державної атестації та з урахуванням вимог освітньо-
кваліфікаційної характеристики бакалавра. Державний екзамен проводиться у два етапи: 1) 
виконання тесту, що містить 30 завдань, у модульній об’єктно-орієнтованій системі 
управління навчальними ресурсами MOODLE (сайт – http://www.moodle.npu.edu.ua/). 2) 
Виступ перед комісією, з додаванням письмового плану відповіді на спеціальному 
екзаменаційному листі. 

Після отримання студентом екзаменаційного білета, він готується до відповіді протягом 
40–60 хв. За цей час студент-випускник, користуючись персональним комп’ютером з 
підключеною Інтернет-мережею, здійснює вхід в систему управління електронними курсами 
НПУ імені М.П.Драгоманова (за здалегідь підготовленими логіном і паролем). На 
проходження тесту виділяється 30 хвилин, тобто на кожне тестове завдання по одній 
хвилині.  

На державну атестацію виносяться такі дисципліни : «Психологія»: «Загальна 
психологія», «Вікова та педагогічна психологія» та «Психологія праці»;  «Професійна 
педагогіка»: «Методологічні засади професійної освіти», «Дидактичні основи професійної 
освіти», «Креативні технології навчання», «Основи інженерно-педагогічної творчості», 
«Теорія та методика виховної роботи», «Комунікативні процеси у педагогічній діяльності»; 
«Методика професійного навчання» («МПН: Дидактичне проектування», «МПН: Основні 
технології навчання»); «Теоретико-правові основи освіти». 

Отже, технологізація навчального процесу у вищому педагогічному навчальному 
закладі сприятиме стандартизації методики оцінювання навчальних досягнень майбутніх 
педагогів професійного навчання, застосуванню ефективних та раціональних способів 
організації навчального процесу, які гарантують науково-передбачуваний результат за умови 
запровадження креативності і можливості самоаналізу, самоконтролю та індивідуального 
підходу. 
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