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DETERMINATION OF DURATION OF TIME OF ADAPTATION OF 
IMPLEMENTATION OF INNOVATIONS 
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к.э.н., доцент 

Абзгильдин Д.А. 
соискатель 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЕНИ АДАПТАЦИИ ВНЕДРЕНИЯ 
ИННОВАЦИЙ 

 
In article the subject of management of implementation of innovations is considered. 

Approach to creation of this type of management from a line item of ensuring continuity of 
implementation of innovations due to timely matching of the innovative idea by the time of 
approach of the actual payback period of earlier implemented innovation is stated scientific and 
methodical.  

 Keywords: Bank of the ideas, time of adaptation of the idea, innovation 
 
В статье рассмотрена тема управления внедрением инноваций. Излагается научно-

методических подход к построению данного вида управления с позиции обеспечения 
непрерывности внедрения инноваций за счет своевременного подбора инновационной идеи к 
моменту наступления фактического срока окупаемости ранее внедренной инновации. 

Ключевые слова: Банк идей, время адаптации идеи, инновации 
 
В данной работе излагается научно-методический подход не просто к 

внедрению инновации, а к организации непрерывного инновационного 
развития предприятия и управлению этими процессами. Внедрение инноваций 
требует выделения периода адаптации инновационного решения к условиям 
производственного процесса. Инновационное решение или идея проходит 
последовательно следующие стадии: выбор идеи, конструирование, 
изготовление, адаптация. Соответственно сказанному, длительность цикл 
разработки идеи (Т идеи) будет определяться следующим образом: 

 
Т идеи = Т выбор идеи + Т констр. + Т изгот. + Т адапт.         (1) 
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где Т выбор идеи – время, затрачиваемое на выбор идеи из «банка идей» 
(должен быть разработан соответствующий алгоритм и определены 
подходы к выявлению затрат времени на выбор идеи); 
Т конструирование – время, затрачиваемое на конструкторскую 
проработку идеи (включая все этапы КПП); 
Т изготовления – время на изготовление средств оснащения процесса 
производства конструкции, разработанной на предыдущей стадии, 
включая время на изготовление самой этой конструкции; 
Т адаптация – время адаптации идеи (разработки, конструкции) в  

Важнейшими особенностями времени разработки идеи (Тидеи) следует 
назвать: 
1. наличие единой структуры этапов подготовки идеи для всех разделов плана 

внедрения инноваций; 
2. осуществление процессов подготовки идеи параллельно с основным 

производственным процессом; 
3. совпадение во времени начала периода адаптации со сроком передачи 

разработанной идеи в производство; 
4. совпадение во времени срока окончания работ над новым объектом со 

сроком начала его полноценного функционирования. 
Из всех компонентов формулы 1 последний обладает определенной 

новизной и это обстоятельство делает необходимым его подробное 
рассмотрение. Обычно, в структуре затрат времени такую составляющую не 
выделяют, считая, что изготовлением идеи вся работа по ее воплощению будет 
закончена. Однако, с увеличением сложности, расширением объемности 
разрабатываемых идей появляется необходимость приспособления 
разработанной идеи к условиям ее функционирования, а также ознакомления с 
ней. В противном случае, возможны приостановки производственного процесса 
для решения названных проблем. Соответственно сказанному, время адаптации 
(Т адаптации) определяется следующим образом: 

 
Тадаптации = Тосвоения + Тприспособления                    (2) 

 
где Тосвоения – время на овладение навыками практического применения 

разработанной идеи (может касаться только рабочего, эксплуатирующего 
это техническое средство - идею); 
Тприспособления – время на доведение до органического единства, 

освоенного ТС с системой его функционирования. 
Обеспечение непрерывного инновационного развития и особенно 

управления этими процессами требуют выработки подхода к определению 
затрат времени на адаптацию, овладение навыками работы с 
материализованной идеей, доведение созданного технического средства до 
органического единства с системой его функционирования. 
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Осуществить решение выставленной задачи можно несколькими путями. 
Первый и наиболее известный – осуществить нормирование процессов и 
процедур, входящих в состав Тосвоения и Тприспособления. Принимая этот 
метод для практического воплощения, следует иметь в виду, что процессы и 
процедуры, являющиеся составляющими Тосвоения и Тприспособления 
должны быть разбиты на мельчайшие структурные составляющие. Признавая 
этот факт, необходимо признать и инновационный характер материализованной 
идеи, что может служить серьезным препятствием для детализации названных 
процессов и процедур. 

Вполне возможно попытаться решить задачу, обратившись к методу 
корреляционно-регрессионного моделирования. Применение этого метода 
потребует выделения состава факторов, оказывающих влияния на каждую из 
составляющих времени адаптации (Тадаптации).  

Корреляционно-регрессионное моделирование – это один из способов 
решения задач и поиска информации. Он позволяет определить совместное 
влияние множества взаимосвязанных и единовременно действующих 
признаков, а также отдельное влияние каждого признака на экономическое 
явление (процесс). Благодаря этому типу моделирования можно оценить 
степень взаимосвязи между несколькими признаками, между признаками и 
полученным результатом, а также смоделировать уравнение регрессии, 
описывающие форму взаимосвязи. 

Пока же возможно высказать два предположения: 
1. Время освоения (Тосвоения) представляет собой функцию от 

направления плана внедрения инновации (П), категории сложности 
выполняемых работ (С), квалификации рабочего (К), размера производственной 
программы (ПП) и др. 

 
Т освоения = f (П; С; К; ПП…)                                        (3) 

 
Время на доведение до органического единства материализованной идеи 

с системой ее функционирования может быть представлено как функция от 
плана внедрения инноваций (П), степени гибкости организации производства 
(Г) и др. факторов. 

 
Т приспосабливания = f (П; Г; …)                                 (4) 

 
Установив такие зависимости и набрав статистический материал, 

очевидно, можно разрабатывать корреляционно-регрессионные модели, 
позволяющие определить продолжительность времени адаптации (а по 
аналогии и для всех составляющих формулы 1). 

В данной статье изложен подход, который в настоящее время проходит 
апробацию на нескольких предприятиях по совершенствованию организации 
управления.  
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Следует заметить, что подобного рода разработки касающиеся 
исследования продолжительности каждого этапа связанным с реализацией 
инновационной идеи представляет возможным установить срок начала работ на 
каждом этапе, согласовать продолжительность этапов друг относительно друга 
и оценить их влияние в сокращении длительности всей совокупности работ. 

Отсутствие отраслевой нормативной базы, а также инициативно-
методических разработок со стороны промышленных предприятий, повышает 
актуальность проводимых исследований по совершенствованию управления 
инновационном производством. 
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УПРАВЛЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЕМ ТРАНСФЕРТНЫХ ЦЕН В ХОЛДИНГЕ 
 
In this article questions of statement of methodology of management of transfer pricing in 

holding are considered. The methodology is oriented to reflection of movement of goods and their 
cash equivalents both in corporation, and in delivery of goods by members of corporation to the 
market. Application of developed methodology will allow to create optimum the system of the 
transfer prices.  

Keywords: Transfer pricing, holding 
 
В данной статье рассматриваются вопросы постановки методологии управления 

трансфертным ценообразованием в холдинге. Методология ориентирована на отражение 
перемещения товаров и их денежных эквивалентов как в корпорации, так и в поставку 
товаров членами корпорации на рынок. Применение разработанной методологии позволит 
оптимальным образом сформировать систему трансфертных цен.  

Ключевые слова: Трансфертное ценообразование, холдинг 
 

Развитие корпоративных бизнес-процессов в нашей стране сталкивается  
c необходимостью формирования ценовой политики внутри холдинга. Она 
предопределяет результаты хозяйственной деятельности всех корпоративных 
бизнес-единиц и холдинга в целом. Здесь бизнес-единицами являются: 
материнская компания и дочерние предприятия, созданные за счет выделения 
структурных подразделений. 

Как правило, в рамках холдинга действует система трансфертных цен. 
Существуют различные взгляды на сущность «трансфертной цены». 

В широком смысле – это любые «необычные», «подозрительные» цены, в 
отношении которых есть основания полагать, что их величина определена 
сторонами сделки не рыночным путем, не для достижения коммерческой цели, 
а исключительно для налоговой нагрузки. 

Понимание трансфертных цен в узком смысле – это цены, применяемые 
компаниями при сделках между ее подразделениями, филиалами, 
подконтрольными фирмами, т.е. внутри групп компаний, между 
взаимозависимыми лицами.  При этом всегда стоит проблема оптимизации 
трансфертных цен. 

Решение этой проблемы в холдинге может быть осуществлено на основе 
моделирования товарно-денежных потоков как в самих бизнес-единицах, так 
внутри корпорации, а также между бизнес-единицами и рынком. Модель 
должна в конечном итоге иметь выход в виде критерия (или системы 
критериев) принятия управленческих решений по назначению 
внутрикорпоративных трансфертных цен для каждого конкретного случая 
взаимодействия бизнес-единиц, их экономического состояния, перспектив 
развития и рыночного воздействия. Она, описывая перемещение товаров 
(работ, услуг) и их денежных эквивалентов в корпорации и на рынок, 
определяет взаимосвязь выбранных критериев с экономическими параметрами 
рассматриваемого процесса, которые можно целенаправленно изменять для 
оптимизации трансфертного ценообразования. В научно обоснованном 
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изменении этих параметров и состоит процесс принятия управленческих 
решений по формированию ценовой холдинговой политики. 

Интегральным критерием принятия управленческих решений в данном 
случае может служить результат деятельности холдинга (Р), за счет которого 
формируется фонд её развития из собственных средств. Его можно выразить в 
виде: 

Р = ЧП + Аф = Д - R ,      (1) 
где ЧП - чистая прибыль, полученная за рассматриваемый период; 
Аф - фактическая амортизация в суммарном доходе Д, полученном за тот 

же период; 
Д, R - суммарные доход и расход за рассматриваемый период. 
Для корпорации выражение (1) можно записать в виде 

Рк = Рм + дi = Дм – Rм + ,   (2) 

где  Рм - результат хозяйственной деятельности материнского 
предприятия; 

Рд результат хозяйственной деятельности 1 -го дочернего предприятия; 
n - количество дочерних предприятий; 
Дм, Rм - суммарные доходы и расходы материнского предприятия; 
Ддi, Rдi - суммарные доходы и расходы i-го дочернего предприятия. 
В последней формуле могут присутствовать «весовые» коэффициенты. 
Для решения поставленной задачи по оптимизации процесса 

формирования ценовой политики в корпорации при разработке модели 
товарно-денежных потоков надо учитывать следующее обстоятельство. Модель 
должна позволять целенаправленно управлять ценообразованием по 
следующей цепочке: М → Ц → Рк, 

где М - массив управляющих экономических параметров хозяйственной 
деятельности рассматриваемых предприятий; 

Ц - внутрихолдинговые трансфертные цены. 
В самом простом и наиболее целесообразном варианте управления 

трансфертным ценообразованием можно обоснованно варьировать 
рентабельностями внутрихолдинговой продукции для получения наибольших 
значений результата хозяйственной деятельности холдинга Рк или конкретных 
её бизнес-единиц. Такое управление ценами в рассматриваемой 
интегрированной структуре должно осуществлять или материнская, или 
управляющая компании в зависимости от её структуры на текущий момент. 
Общий алгоритм принятия управленческих решений по формированию 
ценовой политики в корпорации, когда управляющим параметром является 
рентабельность продукции, реализуемой внутри её, приведен рис. 1.  

Матрица рентабельности внутрихолдинговых продаж 
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Рис. 1. Алгоритм принятия решений 
 
Эта схема управления формированием ценовой политики может быть 

применена для любого или для нескольких параметров бизнес-единиц, 
характеризующих товарно-денежные потоки в корпорации: прямые и 
косвенные расходы, арендная плата, доля рынка, коэффициенты отгруженной и 
оплаченной, отгруженной, но не оплаченной продукции и для системы 
критериев, позволяющих решать различные задачи. 
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Приведенную выше цепочку описывает модель товарно-денежных 
потоков в холдинге. Физическая сторона разработанной модели базируется на 
следующих основных предпосылках. Описывается движение товаров и их 
денежных эквивалентов как между бизнес-единицами холдинга, так и поставку 
товаров всех бизнес-единиц на рынок, а также формирование и движение 
внереализационных доходов и расходов. За нормативное поле принят 
Налоговый кодекс. Может рассматриваться любой период времени (квартал, 
полугодие, год), определяющий соответствующую систему исходных данных. 

Анализ схемы движения товарно-денежных потоков показывает 
следующее: 

- цены внутрихолдинговой продукции определяют часть суммарного 
дохода каждой бизнес-единицы, связанной с её реализацией другим бизнес-
единицам; 

- они определяют часть суммарных расходов каждой бизнес-единицы 
через цепочку:  → ПРj → ТПj → ОПj  → Rj (i = 1, 2, ... , n) i≠j, 

где  - цена продукции i-ой бизнес-единицы, реализуемой j-ой бизнес-

единице;  
ПРj - прямые расходы j-ой бизнес-единицы; 
ТПj, ОПj - товарная продукция и отгруженная продукция j-ой бизнес-

единицы; 
 Rj - суммарные расходы j-ой бизнес-единицы; 
- от них зависят результаты хозяйственной деятельности бизнес-единиц и 

корпорации в целом. 
Алгоритм модели товарно-денежных потоков позволит увязать 

управляющие параметры - рентабельность внутрихолдинговой продукции с 
критериями принятия решений - результатом хозяйственной деятельности 
бизнес-единиц  
и корпорации в целом. Анализ результатов расчетов, проведенных с 
применением разработанной модели позволит оптимальным образом 
сформировать систему трансфертных цен на внутрихолдинговую продукцию на 
заданном промежутке времени и рационально её изменять при необходимости в 
связи с динамикой рыночных воздействий на систему. 
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У статті розглянуто чинники, які визначають суть та необхідність реформування 

системи охорони здоров’я в Україні. 
Ключові слова: медична реформа, система охорони здоров’я, доступні послуги, 

державне забезпечення. 
 
Для кожної країни визначальним ресурсом її розвитку є людина, 

людський капітал, який покликаний спрямовувати інші ресурси в результативне 
русло, в такий спосіб забезпечуючи ефективність економіки. Тому зусилля 
держави, спрямовані на забезпечення належного рівня охорони здоровя 
населення є вагомим чинником економічного розвитку. 

Реальний стан вітчизняної сфери охорони здоров’я не можна вважати 
прийнятним. За період незалежності тут не відбулося іс- тотних позитивних 
змін: Складнощі реформування експерти пов’язують із низкою 
взаємозумовлених проблем, а саме:  

• реформування відбувається в умовах загальноекономічної кризи;  
• відсутній системний аналіз причин неадекватності української системи 

охорони здоров’я суспільним очікуванням. Ці при-чини слід чітко розмежувати 
на такі, що зумовлені корупцією, некомпетентністю та фінансовою 
безвідповідальністю уповноважених посадових осіб та структур і мають бути 
подолані у процесі загальних реформ державного управління, й такі, що можуть 
бути усунені лише внаслідок кардинальної зміни національної моделі охорони 
здоров’я;  

• нема чіткого бачення та суспільного консенсусу щодо моделі системи 
охорони здоров’я, яку буде збудовано в результаті реформи;  

• програма реформування сфери охорони здоров’я не має цілісного 
підходу щодо забезпечення здоров’я нації, а стосується лише змін механізму 
функціонування медичної галузі та практично зорієнтована не на суспільні, а на 
корпоративні інтереси [4]. 
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Згідно Статті 49 Конституції України: «Кожен має право на охорону 
здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування. Охорона здоров'я 
забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, 
медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм». 

Проте існуюча «безкоштовна» система охорони здоров’я на практиці 
виявилась неефективною, оскільки громадяни україни живуть на 11 років 
менше за європейців. За підрахунками Всесвітньої організації охорони здоров’я 
(ВООЗ) щороку вмирає 136 тис. українців, яких можна врятувати. Одна з 
причин – неефективна медицина.  

На перший погляд, жалюгідний стан вітчизняної медицини пов’язаний з 
браком коштів. Але, насправді, гроші є. За даними МОЗ України, середній 
внесок українського домогосподарства (сім’ї) у систему охорони здоров’я 2016 
року становив 4580 грн. Це гроші, сплачені у бюджет країни (здебільшого у 
вигляді ПДВ, акцизів та інших податків), що потім пішли на фінансування 
медицини. Якби така сума була сплачена приватним страховим компаніям, то 
цьому випадку «страхова виплата» дорівнювала б сумі у 100 тис. грн. на сім’ю 
[2]. 

На практиці, кожен другий пацієнт в Україні відмовляється від лікування 
або відкладає його через брак коштів. Головною проблемою 94% пацієнтів, які 
брали участь у фокус-групах, вважають саме високу вартість препаратів. При 
цьому 48% пацієнтів скаржаться на підробки та неякісні ліки. А відсоток тих, 
хто вдається до самолікування, сягає майже 70%. Такими є результати 
дослідження, проведеного в рамках проекту USAID «(Без)коштовна медицина» 
та виконаного БФ «Пацієнти України» . 

Згідно з результатами дослідження, більш ніж 56% пацієнтів вживали 
лише частину прописаних ліків з фінансових причин, а 43% хворих довелося 
позичати кошти на лікування або продавати коштовні речі, майно [2].  

Тому необхідність реформування системи охорони здоровя в Україні була 
визнана однією з пріоритетних. Систему охорони здоров'я очікують три головні 
принципові зміни:  

– держава буде платити не за те, що людина перебуває лікарні – а за те, 
що пацієнта лікують, тобто за конкретні медичні послуги, надані конкретній 
людині; 

– має бути чітко зафіксований однаковий для всіх громадян обсяг 
медичних послуг, які фінансово покриває держава; 

– перехід на міжнародні протоколи лікування та діагностики, щоб усі 
могли проконтролювати, що ці послуги надані якісно [3]. 

Старт медичної реформи відбувся з січня 2017 року і першочергово 
охопив первину ланку медичної допомоги. 

Прийнятий Закон України  «Про державні фінансові гарантії щодо 
надання медичних послуг та лікарських засобів» від 19 жовтня 2017 року 
визначив перелік гарантованих коштами Державного бюджету медичних 
послуг та лікарських засобів, пов’язаних з наданням: 
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1) екстреної медичної допомоги; 
2) первинної медичної допомоги; 
3) вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги; 
4) третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги; 
5) паліативної медичної допомоги; 
6) медичної реабілітації; 
7) медичної допомоги дітям до 16 років; 
8) медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами [1]. 
Незважаючи на необхідність проведення реформи медичної сфери серед 

вищих ланок керівництва країни існують спроби загальмувати зміни. 
Враховуючи олігархічний склад українського парламенту є підстави вважати, 
що сучасна реформа вітчизняної медицини буде протидіяти інтересам окремих 
бізнес-груп. Зокрема: 

1. Централізована закупівля ліків міжнародними організаціями зруйнує 
корупційні схеми в тендерах. 

2 Перехід на європротоколи в лікування унеможливить виписування 
невиправдано дорогих ліків пацієнтам з подальшим отриманням комісійної 
винагороди лікарями і послабить позиції «фармацевтичної мафії» 

3. Лікарням доведеться конкурувати за пацієнтів, адже від цього 
залежатиме рівень державного фінансування медустанов і зарплати лікарів, 
тому хабарництво в лікарнях саме по собі буде недоцільним. 

4. Запровадження референтних цін на ліки , коли максимальна ціна на 
ліки не може перевищувати ціни на ці ж препарати у сусідніх державах, 
знищить спекуляції на ринку ліків і невиправдане накручування їх вартості. 
«Аптечна мафія» та несумлінні дистриб’ютори постраждають першими. 

5. Реформа спричинить приватизацію медичних закладів з подальшим 
залученням величезних інвестиційних коштів, а також подальше фінансування 
з держбюджету конкретно наданих медичних послуг. Ніхто в таких реформах, 
окрім пацієнтів, не зацікавлений. 

6. Запровадження страхової медицини спрямує значні потоки грошей в 
страхову сферу, зрозуміло що такі процеси привертають увагу осіб, котрі 
прагнуть отримати свою адміністративну ренту. Відповідно прозорість та 
конкурентність в цій сфері розглядається як небажані чинники. 

Проте актуальність реформування медичної сфери буде чинником 
незворотності перетворень. Враховуючи досвід багатьох країн світу є 
сподівання, що оновлена система охорони здоров’я в Україні пройде перевірку 
часом і послужить чинником економічного розвитку. 
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В статье рассмотрены социодинамические тренды формирования современного 

города. Дается оценка рисков управления современного города, изучена сущность 
современного города как рынка опекаемых благ 

Ключевые слова: современный город, экономическая социодинамика, рынок 
опекаемых благ 

 
Структурные сдвиги в экономике отражаются на использовании 

городских пространств, вызывая смену функций и типов землепользования. 
При этом в пространственном развитии городов происходит неэффективное 
использование территорий, деградация среды в отдельных городских районах. 
Для формирования городской среды приемлемого качества и уровня 
социальной интеграции необходимо решить сложнейшие проблемы 
экономически эффективного обеспечения процессов развития и реконструкции 
городских территорий.  
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Эффективное развитие городской среды необходимо рассматривать с 
позиций экономической социодинамики, под которой  понимается переход от 
абсолютизации сферы индивидуалистических интересов к более мягкому 
принципу взаимодополняемости индивидуальной и социальной полезности, 
допускающий существование общественных интересов наряду с 
предпочтениями индивидуумов. К совокупности индивидуумов добавляется 
государство, основной задачей которого и является реализация общественных 
интересов [5]. 

Основателями новой теории являются А. Рубинштейн и Р. Гринберг, 
которые более десяти лет занимаются проблемами взаимодействия 
государственной активности и частной инициативы. Они стали первыми 
российскими учёными, удостоенными европейской премии за разработанную 
концепцию. Учёные расширили стереотипную рыночную модель, что 
позволяет в ином свете увидеть само государство, находящееся не где-то за 
пределами рынка или над рынком, а органично встроенное в него [1].  

В основе концепции экономической социодинамики лежит 
необходимость отказа от постулата всеобщности экономического 
индивидуализма и возможность использования понятий, характерных для 
совокупности индивидуумов в целом. Причиной обращения в своём 
исследовании к данной концепции является то, что другие теории, по 
утверждению авторов концепции, ограничиваются лишь «выталкиванием» 
общественных товаров за границы рыночной модели. Отличительной 
особенностью концепции экономической социодинамики является 
представление равного участия в рыночном обороте общественных благ, как и 
всех других товаров и услуг с отличием между ними, проявляющемся в 
характере потребления этих благ. 

В новых реалиях общественной жизни, по нашему мнению, на первый 
план выступает потребность в систематических инвестициях в человеческий 
капитал, создающих фундамент инновационной экономики, основанной на 
знаниях. Ключевым моментом является необходимость учёта общественных 
интересов в экономической политике современного государства. Следствием 
этого будет то, что затраты бюджетных средств на культуру, науку, 
образование и здравоохранение должны восприниматься на как  отвлечение 
средств, а  как эффективные инвестиции в рост национального богатства [7,8].  

Эффективная городская экономика базируется на социодинамическом 
мультипликаторе экономического роста и является основой информационного 
общества. В его условиях производится особая группа благ, включающая 
знания, информацию, продукты культуры, науки и образования. Специфика 
таких благ заключается в том, что они проявляют свойства общественного 
товара, т.е. каждый дополнительный потребитель этих благ не увеличивает 
издержек их производства. 

Препятствиями для реализации данного тренда в городах России 
являются: замедленное формирование информационного общества; 
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систематическое недофинансирование производства ряда создаваемых в 
информационном и гуманитарном секторах экономики продуктов науки, 
культуры и образования, а также ряда инновационных благ объективно 
страдающих так называемой «болезнью цен».  

В современной рыночной экономике большое количество товаров и 
услуг, изготовляемых на рынке, являются частными. Подобный товар или 
услуга покупаются потребителем, который собирается их себе купить, потом 
потребляются только им же, либо кем-то, кому покупатель их передает. Также в 
экономической системе представлены чистые общественные блага, в 
производстве которых частный производитель не заинтересован, и государство 
вынуждено сглаживать несовершенства рыночного механизма. В современном 
городе есть различные «опекаемые блага», под которыми понимается  товар 
или услуга, которые удовлетворяют социальные потребности социума, 
оказывающие ему любую поддержку. Первую попытку выделения и 
теоретического описания рынка «опекаемых благ» можно обнаружить в 
концепции общественных товаров, принципы которых можно рассматривать в 
качестве условий принадлежности тех или иных товаров к «опекаемым 
благам».  

В теории «экономическая социодинамика» Р. Гринбергом и А. 
Рубинштейном  была поднята проблема «опекаемых благ» [1]. В результате 
исследований А. Рубинштейна и Р. Гринберга  был обоснован  вывод о 
нежелании потребителей платить за общественные блага (феномен 
«фрирайдерства») и нежелании субъектов рынка производить подобные товары 
и услуги (эффект самоочищения рынка) [1,2]. Указанные обстоятельства 
вынуждают государство брать на себя опеку над благами. Поэтому мотивация 
общественной опеки и соответствующей государственной активности 
генерирует сам феномен «фрирайдерства», характерный для потребления 
товаров и услуг, проявляющих свойства неисключаемости и несоперничества.  

Таким образом, можно сделать вывод, что  город может выступать как 
рынок опекаемых услуг, в котором должны соблюдаться следующие условия 
рыночной экономики: определение критерия принадлежности товаров и услуг к 
классу опекаемых благ; применение функции максимизации социальной 
полезности; условие равновесия предельных издержек и суммы предельной 
индивидуальной и предельной социальной полезности опекаемого блага. 

Поскольку современный город, в рамках теории экономической 
социодинамики, может рассматриваться  как рынок опекаемых благ,  
социодинамическая модель города должна формироваться с помощью 
социодинамического мультипликатора экономического роста,  который  
строится на основе оценки группы опекаемых благ, а также с учётом  
социального эффекта, направленного на удовлетворение несводимых 
потребностей общества и проявляющегося   в виде  качественного улучшения 
общественной среды, склонности индивидуумов к созиданию и,  при 
определённых условиях, побуждающего их к использованию преимуществ 
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улучшенной городской среды через совокупность формальных и неформальных 
институтов.   
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Abstract. In the article the questions research of the conceptual bases for the development of 

strategic planning programs in international business: bonus-compensation are offered. The 
objective of research consists in defining the Executive Bonus Compensation Plans. In the article in 
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management. 

Key words: strategic planning process, international strategy, program of plans, Types of 
Executive Bonus Compensation, international management, social program. 
 

The problem statement. To survive in a competitive struggle in the modern 
world market, companies should be able to quickly use any favorable business 
opportunities anywhere in the world, and respond promptly to changes that take place 
both on the domestic and the external the market. This situation requires a clear 
definition of a corporate mission, a vision of ways to achieve this mission, and a clear 
understanding of the methods of competition. Defining competitive positions requires 
careful assessment of the strengths and weaknesses of the company in comparison 
with its competitors, forecasting of probable political, economic and social changes 
among existing and potential consumers, as well as analysis of the impact of new 
technologies on business methods. 

The latest researches and publications analysis.  Research of potential 
strategy in the external market, its structure and methods for evaluation, innovation 
investment into enterprises development features of the strategic planning of the 
enterprise foreign economic activity were conducted  in the studies by foreign and 
domestic scientists: О.Amosha, V.Аndriychuk, I.Blank, M.Bondar, I.Boyarko, 
L.Hrytsenko, V.Grinova, E.Dobrovolsky, N.Ilysheva, S.Krylov, L.Karpenko, 
V.Koyuda, D.Pierce, O.Suharev, F.Fabozy, N.Hrusch, P.Voronzhak, A.Yakovlyev, 
O.Yastremskaya, V.Zakharchenko and others. Analysis of the recent scientific 
materials indicates the results of comprehensive research on the development and 
implementation of the innovation and investment mechanism elements, improvement 
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of the investment climate, some economic and statistic calculations, in total modeling 
of functioning of  enterprise development strategy in the external market. 

Problem Formulation. The objective of research consists in defining 
conceptual bases for the development of strategic planning programs in international 
business: bonus-compensation; examine features of the strategic planning of the 
enterprise foreign economic activity in the sustainable development coordinates. 

Key research findings. International business can be defined as the business 
interaction of firms of different forms of ownership or their units located in different 
countries, the main purpose of which is to profit from the benefits and advantages of 
business international operations. International business is an entrepreneurial activity 
connected with the use of capital in various forms and the advantages of increased 
business activity; it is carried out for the purpose of profit making and is extended to 
the international economic sphere [1]. 

The international strategy of the company is a generalized description of the 
coordinated actions regarding the definition of the main direction of the activity of 
the international organization, its place in the International business and ways to 
realize the whole complex of its international goals. 

The need for a strategy in international management is as follows: 
1. Definition and content of the main direction of the company's development 

in the context of diversification of international operations. 
2. The need to coordinate and integrate a variety of operations on a corporate 

scale. 
3. Strengthening of positions in competitive struggle. 
The result of the planning process is the Program of Plans. The plan includes 

the main performance indicators that must be achieved before the end of the planned 
period. For strategic planning, the clarity of the interpretations of the concepts "social 
program" and "social problem" is essential. 

The social program is the content and plan of activities, outlining the main 
goals and objectives of solving social (or) problems (problems), the nature of the 
activities, clarifying the terms of execution and determining the participants in the 
processes and their role functions. The social problem is objectively arising in the 
course of functioning and development of a society a contradiction; a set of issues 
that need to be addressed by means of social management. 

Programs usually determine the development of an important aspect of the 
organization. These may include programs for improving technology, quality control 
programs, inventory accounting programs, and others. 

Let`s consider Executive Bonus Compensation Plans. First of all, it seems 
advisable to analyze Major Plan Types. The goal of an executive bonus compensation 
plan is to motivate executives to achieve maximization of shareholder wealth − the 
underlying goal of most firms. Since shareholders are both owners and investors of 
the firm, they desire a reasonable return on their investment. Because they are 
absentee landlords, shareholders want the decision-making logic of their firm’s 
executives to be concurrent with their own primary motivation. However, agency 
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theory instructs us that the goal of shareholder wealth maximization is not the only 
goal that executives may pursue. Alternatively, executives may choose actions that 
increase their personal compensation, power, and control. Therefore, an executive 
compensation plan that contains a bonus component can be used to orient manage-
ment’s decision making toward the owners’ goals. The success of bonus 
compensation as an incentive hinges on a proper match between an executive bonus 
plan and the firm’s strategic objectives. As James E. Nelson has written: “Companies 
can succeed by clarifying their business vision or strategy and aligning company pay 
programs with its strategic direction [2, p.261]. 

Table 1 
Types of Executive Bonus Compensation 

Bonus Type Description Rationale Shortcomings 
1. Stock 
option grants 

Right to purchase stock in 
the future at a price set 
now. Compensation is 
determined by "spread" 
between option price and 
exercise price. 

Provides incentive for 
executive to create 
wealth for shareholders 
as measured by increase 
in firm's share price. 
 

Movement in share price 
does not explain all 
dimensions of 
managerial performance. 

2. Restricted 
stock nan 

Shares given to executive 
who is prohibited from 
selling them for a specific 
time period.  

Promotes longer 
executive tenure than 
other forms of 
compensation. 

No downside risk to 
executive, who always 
profits unlike other 
shareholders. 

3. Golden 
handcuffs 
 

Bonus income deferred in 
a series of annual 
installments. Deferred 
amounts not yet paid are 
forfeited with executive 
resignation. 

Offers an incentive for 
executive to remain 
with the firm. 

May promote risk-averse 
decision making due to 
downside risk borne by 
executive. 

4. Golden 
parachute 
 

Executives have right to 
collect the bonus if they 
lose position due to 
takeover, firing, 
retirement, or resignation. 

Offers an incentive for 
executive to remain 
with the firm. 
 

Compensation is 
achieved whether or not 
wealth is created for 
shareholders. Rewards 
either success or failure. 

5. Cash based 
on 
international 
business 
performance 
using 
financial 
measures 

Bonus compensation 
based on accounting 
performance measures 
such as return on equity. 

Offsets the limitations 
of focusing on market-
based measures of 
performance. 

Weak correlation 
between earnings 
measures and 
shareholder wealth 
creation. Annual 
earnings do not capture 
future impact of current 
decisions. 

Source:  systematized by the authors [on the base 1,3,4] . 
 

Conclusions. The process of planning is a very important component 
management, since it is the planning that is the fundamental basis for the future 
development of both the enterprise as a whole, and the sphere of foreign economic 
activity in particular.  The first concern in the implementation of business strategy is 
to translate that strategy into action throughout the organization.  Short-term 
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objectives are derived from long-term objectives, which are then translated into cur-
rent actions and targets. They differ from long-term objectives in time frame, 
specificity, and measurement. To be effective in strategy implementation, they must 
be integrated and coordinated. They also must be consistent, measurable, and 
prioritized. Functional tactics are derived from the business strategy. They identify 
the specific, immediate actions that must be taken in key functional areas to 
implement the business strategy. Implementation of the strategic planning process 
requires the availability of qualified and competent specialists who will be engaged in 
its implementation, that is, it is necessary: to create an appropriate management 
structure; to develop rules for its functioning; to select and motivate staff; organize 
information support.  
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In academic theses there are highlighted methodological approaches to the substantiation of 
the divisions and tools of financial engineering in the system of financial management, particularly, 
there are characterized financial technologies and financial innovations, which have a stimulating 
and optimizing influence on corporate finances.  

Key words: financial management, financial engineering, factoring, securitization, hedging, 
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У наукових тезах виділені методологічні підходи до обґрунтування напрямків та 

інструментів фінансового інжинірингу в системі фінансового менеджменту, зокрема 
охарактеризовані фінансові технології та фінансові інновації, що мають стимулюючий та 
оптимізуючий вплив на корпоративні фінанси. 

Ключові слова: фінансовий менеджмент, фінансовий інжиніринг, факторинг, 
сек’юритизація, хеджування, блокчейн, деривативи. 

 
Децентралізація, як чинник та водночас наслідок розвитку фінансових 

технологій  розширює методичний арсенал управління, прийняття рішень та 
функціонування підприємств, установ, організацій. Саме тому, характеристика  
перспективи використання напрямів та інструментів фінансового інжинірингу в 
корпоративних фінансах резонує актуальність даного дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У своїх наукових 
дослідженнях увагу питанням концепцій, інформаційно-організаційного 
забезпечення та інструментів фінансового інжинірингу приділяли такі 
вітчизняні та зарубіжні вчені, як І.А. Герасимович [1], І.О. Дарушин [2] та інші. 
Проте, методична обґрунтованість фінансового інжинірингу на підприємстві 
реального сектору економіки України досі залишається нерозробленим 
питанням.  
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Метою дослідження є  обґрунтування напрямків та інструментів 
фінансового інжинірингу в системі фінансового менеджменту підприємств 
реального сектору економіки України.  

Результати дослідження. Загострення проблеми наявності екстарналій в 
будь-якому з бізнес-процесів надолужує переглядати пул дієвих інструментів та 
напрямків дій. З подібними викликами обмеження можливостей розподілу та 
капіталовкладення ресурсів допомагає впоратися фінансовий інжиніринг. 
Розглядаючи фінансовий інжиніринг, як науково-обґрунтовану систему, 
імплементовану в фінансовий менеджмент підприємств - доречно виділити 
його основні складові (див. рис.1). 

 
Рис. 1. Структура системи фінансового інжинірингу 

Джерело: розроблено автором 
 
Важливою складовою системи фінансового інжинірингу на підприємстві 

є об’єкт та суб’єкт. Об’єктом фінансового інжинірингу можна вважати 
фінансову інновацію та/чи фінансову технологію. Суб’єктами системи 
фінансового інжинірингу є особи або структурні підрозділи, та посередники які 
забезпечують економічні, організаційні, методичні та інформаційні вимоги 
щодо провадження процесів, досягнення мети та виконання завдань, 
покладених на фінансовий інжиніринг. У раціональній основі фінансових 
технологій та фінансових інновацій повинен бути базовий актив (інвестиційний 
капітал), або модифікована його форма: цінні папери, та деривативи. 
Формалізувати структурну взаємодію елементів системи фінансового 
інжинірингу можна у наступній схемі (див. рис.2). 
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Рис. 2. Структурна взаємодія елементів фінансового інжинірингу 
Джерело: розроблено автором 
 
Фактично, кожне підприємство зацікавлене у зменшенні ризиків, 

комісійних винагород і підвищенні результативності фінансової та операційної 
діяльності. Такі технології фінансового інжинірингу, як сек’юритизація [2] та 
хеджування[3] мають вирішувати наступні завдання корпоративних фінансів: 

1. залучення додаткового фінансування; 
2. можливість заміни процентних доходів від виданих банками кредитів, 

комісійними платежами за їх обслуговування через продаж; 
3. забезпечення прозорості операції та суб’єкта угоди; 
4. можливість зменшення витрат на операції сек’юритизації; 
5. диверсифікація інвесторів, в тому числі інституціональних одиниць; 
6. можливі використання банками сек’юритизації як  позабалансового 

методу фінансування; 
7. не витягувати з обороту компанії значні кошти; 
8. можливість «заморозити» рівень валютного курсу. 
Інноваційно ефективними за своєю практичної значущістю у 

використанні реальним сектором також можна вважати факторинг та 
форфейтинг (зовнішньоекономічна діяльність). До основних переваг цієї 
технології можна віднести: 

1. мінімізація ризику настання сумнівних боргів; 
2. підвищення оборотності капіталу. 
Блокчейн, як логічно-організаційне ядро сучасних фінансових технологій 

[4], [5] має великий потенціал у корпоративних фінансах та серед представників 
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домогосподарств. Основними перевагами цієї технології, що релевантні 
проблемам реального сектору є: 

1. прискорення глобалізації економічних відносин; 
2. децентралізація прав, потенціалу, ресурсів; 
3. створення рівних умов конкуренції; 
4. транспарентність бізнес-процесів; 
5. зниження рівня фінансових маніпуляцій та спекуляцій на мікро та 

макроекономічному рівні; 
6. підвищення інвестиційної активності; 
7. можливість використання смарт-контрактів (договірні відносини 

нового покоління); 
8. синергічні та потужні обробки даних. 
Таким чином, переваги рекомендованих до абсорбції фінансових 

технологій та інновацій виділяють перспективні напрями стратегічного 
розвитку фінансового менеджменту підприємств реального сектору. 

Висновки: Отже, обґрунтовані у наукових тезах напрямки та інструменти 
підвищення результативності фінансового менеджменту на підприємстві 
реального сектора економіки мають практичну значущість в контексті 
глобалізації галузей економіки та децентралізації фінансових процесів. 

 
Література: 

1. Герасимович І.А. Організаційне та інформаційне забезпечення інжинірингу в системі 
управління операційною діяльністю підприємства/ І.А. Герасимович// Бухгалтерський 
облік, аналіз та аудит: теорії, методології, організації.- 2015- №2 – С.21-25 

2. Дарушин И.А. Финансовый инжиниринг: инструменты и технологии/ И.А.Дарушин - 
монография-М.: ООО «Проспект», 2015- 293с. 

3. Калевська М.Р. Хеджування валютних ризиків/ М.Р. Калевська// Стратегічні 
орієнтири – Фінансовий ринок. – 2017 – Режим доступу: 
http://libfor.com/index.php?newsid=3012   

4. Что стоит на пути будущего блокчейна [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://ru.insider.pro/analytics/2018-03-30/chto-stoit-na-puti-budushego-blokchejna/  

5. Как изменится финтех в 2018 году: 5 прогнозов [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://ru.insider.pro/analytics/2018-03-06/kak-izmenitsya-finteh-v-2018-godu-5-
prognozov/  

 



Problems of the development of modern science: theory and practice. Cartero Publishing House, Madrid, Spain, 2018 
 

 

29

Теlia Т.N., 
Candidate of technical sciences, Associate Professor  

Motskоbili I.R., 
Academic degree of Doctor of Informatics, associate professor 

Batumi State Maritime Academy, Georgia 
 

ON THE SOLUTION OF ONE LINEAR OPTIMIZATION OBJECTIVES IN 
EXCEL 

 
Телия Т.Н., 

к.т.н., ассоциированный профессор 
Моцкобили И.Р., 

Академическая степень доктора информатики, ассоциированный профессор 
Батумская государственная морская академия, Грузия 
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The article discusses the methodology for solving a linear optimization problem in Excel 

2010. A mathematical model of the problem is constructed and unknown tasks are identified using 
the dialog box "Solver parameters", which maximizes the total profit of production. 
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В статье рассмотрена методика  решения линейной оптимизационной задачи в Excel 

2010. Составлена математическая модель задачи и с помощью диалогового окно 
«Параметры поиска решения» определены неизвестные задачи, максимизирующий 
суммарную прибыль пройзводства.  

Ключевые слова: Excel, оптимизация, математическая модель, поиск  решения 
 

Допустим, процесс изготовления двух видов промышленных изделий 
состоит в последовательной обработке каждого из них на трех станках. Время 
использования этих станков для пройзводства данных изделий ограничено 10-ю 
часами в сутки. Время обработки и прибыл от продажи одного изделия  
каждого вида приведены в табл. 1. Требуется найти оптимальный объем 
производства изделий каждого вида. 

Таблица 1 
Время обработки и прибыл от продажи одного изделия 

Время обработки одного изделия, мин. 
Изделие 

Станок 1 Станок 2 Станок 3 
Удельная 
прибыл, $ 

1 
2 

10 
5 

6 
20 

8 
15 

2 
3 

 
Для решения этой задачи была построена математическая модель. В 

данном случае необходимо спланировать объем производства так, чтобы 
максимизировать прибыл. Поэтому переменными являются: x1 – суточный 
объем производства изделия  1  и  x2 - суточный объем производства изделия  2. 



Problems of the development of modern science: theory and practice. Cartero Publishing House, Madrid, Spain, 2018 
 

 

30 

Суммарная суточная прибыль от производства  x1  изделия  1  и  x2  
изделия  2  равна  z = 2 x1 + 3 x2 .  Целью производства является определение 
среди всех допустимых значений  x1  и  x2  таких, которые максимизируют 
суммарную прибыл, т. е. целевую функцию  z . 

Ограничения, которые налагаются на  x1  и  x2: Объем производства 
изделий не может быть отрицательным, следовательно: 

x1, x2  0 . 
Объем производства изделий должно быть целое число, следовательно: 
x1, x2  Z . 
Время использования станков для пройзводства данных изделий 

ограничено 10-ю часами в сутки, следовательно: 
10 x1 + 5 x2    600 , 
6 x1 + 20 x2    600 , 
8 x1 + 15 x2    600 . 

Таким образом, математическая модель данной задачи имеет следующий вид: 
Максимизировать 
z = 2 x1 + 3 x2 , 
при следующих ограничениях 
10 x1 + 5 x2    600 , 
6 x1 + 20 x2    600 , 
8 x1 + 15 x2    600 , 
x1, x2  0 , 
x1, x2  Z . 
Данная модель является линейной, т. к. целевая функция и ограничения 

линейно зависят от переменных. 
На рабочем листе  Excel 2010 ячейки  A3 и B3 отведен под значения  

переменных  x1  и  x2  (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Диапазоны отведенные под переменные,  целевую функцию 

и ограничения 
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В ячейку  С5  введен функция цели 
=2*А3 + 3*В3 
В ячейки  А8:А10  введен левые части ограничений 
=10*А3 + 5*В3 
=6*А3 + 20*В3 
=8*А3 + 15*В3 
В ячейки  В8:В10  введен правые  части ограничений 
Заполним диалоговое окно Параметры поиска решения, как показано 

на (рис. 2)    

 
Рис. 2. Диалоговое окно Параметры поиска решения 

 
После нажатия кнопки Найти решение открывается окно Результаты 

поиска решения, которое сообшает, что решение найдено (рис. 3).  
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Рис. 3. Диалоговое окно Результаты поиска решения 

 
Результаты расчета задачи (оптимальный план производства и 

соотвествующая ему прибыл) представлены на рис. 4. Как видно из рисунка, 
оптимальным является производство 54 единиц изделия 1  и  11  единиц 
изделия  2. Этот обьем производства  принесет  максимальный прибыль $ 141 в 
сутки. 

 
Рис. 4.  Результаты расчета 
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Abstract. The article is devoted to the study of the possibilities and limitations of the use of 
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current situation of non-standard form of employment in Kyrgyz Republic is analyzed. 

Key words: non-standard form of employment, unemployed population, part-time 
employment, labor relations. 

 
The economic basis of labor relations in the Kyrgyz Republic has undergone a 

serious transformation in recent years. Labor relations have also changed. In 
particular, the role of employment forms that were previously either banned or in an 
embryonic state has increased. In this sense, the Kyrgyz labor market begins to 
resemble the labor markets of the developed industrial countries. 

The standard form of employment is usually full-time employment on the basis 
of an indefinite labor contract at the enterprise or in an organization under the direct 
supervision of the employer or the managers appointed by him. In most developed 
countries, such a standard is legislated. 

On the contrary, all forms of employment that deviate from the standard form, 
including self-employment, can be considered as a non-standard. It should be 
mentioned that demographic shifts in the structure of the labor force of developed 
countries played a large role. The massive entry of married women, pensioners and 
students into the labor market led to the expansion of the supply of "non-standard" 
labor form, thus creating a significant demand for work places with reduced working 
hours and a flexible work schedule. At the same time, the “non-standard” labor force 
which is interested in additional income initially considers its participation in the 
economy as something of a secondary nature, therefore it does not demand either 
legislative guarantees of employment or additional benefits [1, p. 85]. 

In developed countries, the leading forms of non-standard employment include 
inconsistent and part-time employment, as well as self-employment. Some of these 
types of employment can be combined with each other in a variety of combinations, 
which greatly complicates statistical accounting. For example, many employed in the 
informal sector do not have a permanent contract, they are self-employed and part-
time workers. As a result, they simultaneously fall into different categories of non-
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standard employees. An additional complication is that one and the same employee 
can both combine and alternate standard and non-standard forms of employment. For 
example, the person who works in an organization on quite standard terms can be 
simultaneously involved in informal activities or earns money at another company in 
his spare time. Therefore, “non-standard” labor relations can be viewed from two 
points of view. Firstly, the non-standard nature of the employment contract which 
means the rejection of formal contract terms from the adopted standard; secondly, the 
non-standard of the actual conditions of employment. In this sense, non-standard 
workers can include not only those who have concluded a non-standard contract, but 
also those who do not have a contract or those who, in the presence of a standard 
contract, actually work in non-standard mode [2]. 

Young people often work part-time or are employed on fixed-term contracts. 
Sometimes girls and boys find temporary jobs, because they have to combine work 
with vocational training or studying in order to take higher education, as, for 
example, in the countries of the European Union where 29% of young people work 
on term contracts. 

Moreover, young people are often employed temporarily due to the fact that 
employers for the first time enter into temporary employment contracts in order to 
check skills and knowledge, as well as to reduce costs. In Peru, Egypt and Malawi 
less than 50% of young people work on the basis of an indefinite contract, in the 
countries of the European Union 45% of young people work under fixed-term 
contracts, because they cannot find a permanent job. It also should be mentioned that 
part-time employment in Japan increased from 27% to 30% between the period from 
2009 and 2014 [3]. 

Thus, employers in order to reduce their own costs, exacerbate unemployment 
rate in the labor market. Therefore, in these conditions, the employment of young 
people is hindered and the primary form of employment for them will be non-
standard, since it is quite difficult to combine work and study both physically and 
psychologically. 

Non-standard form of employment can be both voluntary and forced. The 
example of voluntary non-standard form of employment is the work of students and 
senior schoolchildren during the holidays or the work of women with children on 
part-time or flexible schedule. The need to choose between work during the standard 
and working week and the complete refusal to participate in labor market relations 
sharply limits the opportunities for the seller of labor services to choose. Working for 
the same time, one person will feel overloaded, the other - under-employment. The 
development of flexible forms of employment sharply expands the scope of available 
alternatives. And, first of all, it increases the opportunities for women's employment. 
Today women’s employment in industrialized countries ranges from 75% to 90%. 
There is a tendency in Kyrgyz Republic of increasing the number of women who 
prefer flexible forms of employment with the weakening of the mechanisms for 
maintaining forced over complete employment of the population [4]. 
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The flexible employment is considered as a forced employment in the case 
when a person works temporarily, part-timely, at home or in other non-standard 
conditions due to impossibility to find a permanent full-time job. Depending on the 
country, the forced flexible employment ranges from 40% to 70% of all temporary 
employees and has a tendency to increase. 

In the most general form, the advantages and disadvantages of non-standard 
form of employment are due to the fact that, providing the flexibility of the labor 
market, it nevertheless weakens the position of employees. This duality is reflected in 
the special literature: some researchers focus on the social costs generated by non-
standard form of employment, others emphasize its importance as an instrument for 
adapting companies and workers to continuous changes in the conditions of economic 
and social life. 

The flexibility for the employers means increasing opportunities to reduce 
labor costs and improve competitiveness in the short and medium term. This allows 
them to save available jobs and create new ones. At the same time the percentage of 
workers with little special experience increases due to the excessive flexibility of 
labor relations and liberalization of the legislation on the protection of employment or 
its neglect. This, in its turn, undermines incentives for investment in specific human 
capital and destroys the labor motivation of employees, which is fraught with a 
decline in the quality of products and a weakening of competitiveness. 

The flexibility of the labor market for employees, manifested in the creation of 
temporary, incomplete or informal work places, is associated primarily with the lack 
of social protection and career prospects, as well as low wages.  At the same time, a 
higher level of employment is maintained due to this flexibility, thereby reducing the 
risk of unemployment and increasing the chances of employment for both employed 
and unemployed. These kind of jobs often provide the most effective opportunity for 
the unemployed persons to return to employment, including regular and standard 
employment. 

Many forms of non-standard form of employment arise as a reaction to 
negative macroeconomic shocks and contribute to reducing the costs associated with 
them. In other words, they are mostly cyclical in nature. This is equally true for 
developed and post-socialist countries. However, since the transitional crisis in 
Kyrgyz Republic was characterized by unprecedented depth and duration, the scale 
and sustainability of some of these "cyclical" forms of non-standard form of 
employment also turned out to be exceptionally high. However, the widespread of 
forced underemployment in period of crisis should be also noted. But as soon as the 
Kyrgyz economy entered the post-transformation phase, this form of non-standard 
employment began to disappear quickly. 

It should be mentioned that the necessity of struggle with non-standard form of 
employment through prohibitions or restrictions, probably, is useless. These types of 
workplaces in Kyrgyz economy will be created more often, due to the fact that it has 
already become an integral part of the world economy and it will not be possible to 
avoid the influence of universal tendencies. It should not be forgotten that the 
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diversification of the employment relationship in globalizing world is transformed 
into an important competitive advantage. It largely determines the labor market 
opportunities for successful adaptation to the continuous changes in the economic, 
social and institutional environments. However, the diversification of employment 
relations is negatively related to the rigidity of labor legislation. If the state insistently 
tries to force labor relations in the Procrustean bed of standard employment the 
competitive power of labor will decrease. 

The employment relations have not been sufficiently diversified in the 
economy of the Kyrgyz Republic, as evidenced by the practical absence of the newest 
forms of "non-typical" employment, which are now experiencing a real boom in 
developed countries, including labor leasing, on-call work and etc.  But for this kind 
of diversification the institutional environment should become more "friendly" with 
innovative types of labor contracts. Diversity is a condition of existence and a source 
of strength of market economies, including employment relations, which are 
emerging in the labor market.  
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PRIORITIES OF MODERN ECOSYSTEM ESTIMATION OF DAMAGE 
FROM ENVIRONMENTAL POLLUTION 

 
Abstract. In the work, proposals for the development of the methodology for assessing 

economic losses from environmental pollution taking into account foreign experience are presented. 
Development of specific methodologies for estimating damages from contamination or degradation 
of soil ecosystems, water, forest, as well as atmospheric air, etc. is offered. A concrete example of 
the expert evaluation of losses from pollution of the lake ecosystem is given. 

Key words: ecosystem damage assessment, methodology, assimilative properties of 
ecosystems 

 
At present, current methods of estimating losses from atmospheric air, water 

and land pollution are available in Ukraine, but they do not correspond to market 
conditions and economic realities. Scientific research has shown that under the 
current conditions of the development of technologies and scientific knowledge it is 
problematical to develop a universal method for assessing damage from pollution or 
degradation of ecosystems. It is necessary to develop a methodology for assessing 
losses from pollution or degradation of ecosystems – for each ecosystem separately: 
soil, water, forest, air, etc. The main thing when assessing economic losses from 
environmental pollution – to deviate from the normative indicators of payment for the 
damage (non-taxable minimum incomes, minimum wages, maximum permissible 
concentrations (MPC) and other indicators specified in the existing relevant 
methods). 

Regarding the estimation of direct economic losses from pollution of the 
environment, it is necessary to develop separate methods for assessing the damage 
from pollution, degradation or destruction of terrestrial ecosystems (forest steppe, 
mountain, semi-desert, etc.), aquatic ecosystems (marine, river, lake), soil ecosystems 
(including rhizosphere), artificial ecosystems, as well as atmospheric air. As in the 
rest of the world, it is advisable to provide a method of restorative value for assessing 
the damage from pollution of the environment. It is impossible to estimate the 
damage from pollution of the environment, not estimating the cost of “work” of the 
assimilation potential of ecosystems, and not comparing it with the cost of the work 
of artificial installation: for example, the board can erupt in the soil for 50 years. The 
soil performs a certain “work”. And you can throw this board in the firebox, and 
estimate it. 

According to the technological regulations, for example, 1 ton of steel is 
emitted so much CO2, and a certain amount of environmental tax is paid. Some 
enterprises emit pollutants more and others – less, depending on the volume of steel 
produced. All this should be monitored and confirmed by the environmental 
inspectors, especially the excess emissions of pollutants. But in Ukraine they are 
applied and adjusting coefficients, depending on many factors. 

Often pollution of nature goes beyond the ecological capacity of the territories, 
which leads to economic losses from pollution of the environment (and the 
assimilative potential of the environment is the ultimate capacity of nature in the 
process of assimilating harmful substances without harming ecosystems). This 
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requires the regulation of external influences to prevent conflicts between business 
entities. A priority instrument for minimizing externalities is their internalization. 

Author Suhina O.M. in their publications [1, 2] and others notes that estimating 
the value of “work” of the assimilation potential of ecosystems in the methodology 
for determining the amount of ecological rents and economic losses from 
environmental pollution may be identical, and the author Suhina O.M. provides 
relevant methodological developments and directions for the formalization of their 
value measurement. The same is offered by other scientists. So, Ivatanova N.P., 
Ivatanova O.А. and Kopylov A.B. note the following: “Ecological-economic losses 
are the loss of ecological rent on the economic content, therefore, can be determined 
by the same methods of calculation, which greatly facilitates the calculation of 
ecological rent” [3, p. 93]. 

Bobylev S.N. is quite appropriate for solving the problem of damage 
assessment [4, 5], and others. Russia has a lot of existing methods for assessing 
damage from environmental pollution, and taking into account the ecosystem 
approach [6], as well as the assessment of predicted damage. In addition, 
Bobylev S.N. proposes to develop a variety of methods for assessing losses [5], for 
example: a methodology for assessing the damage to ecosystems as a whole; 
comprehensive industry-specific methods for assessing losses caused to the 
environment by certain economic activities, for example, when developing mineral 
deposits, etc. 

The methods of estimation of losses should correspond to the procedure for 
determining the losses established by the Civil Code of Ukraine and other normative 
documents for recognition of the results obtained according to the methodology, the 
courts. However, in Ukraine, there are weaknesses in the methodology for estimating 
the losses noted in the Civil Code of Ukraine due to the use of incorrect normative 
indicators. In methods for assessing damage from environmental pollution, it is 
appropriate to take into account the classification of soil and vegetation cover, the 
correlation between the classification of natural resources and ecosystem services, 
etc. 

For approbation of author’s methodologies for estimating losses from 
environmental pollution taking into account the ecosystem approach, experts are 
simply required to send science-analytical notes and presentations in English to the 
new website (being formed) of the Statistics Division (experimental ecosystem 
assessments of the EEOS (Ecological-economic evaluation systems), headed by 
Eurostat) [7]. 

A concrete example of an expert assessment of losses from pollution of the 
lake ecosystem. An ecosystem approach to causing and preventing environmental 
pollution that has a long-term manifestation or indirect effect can be applied, for 
example, to a lake near Kiev – the largest aquatic ecosystem in one of the villages of 
Boryspil district. The lake ecosystem in the center of the village in the lowlands 
constantly suffers from pollution. In Soviet times, the lake was cleaned regularly 
(once every 5 years), and now about 1 time in 4 years the fish dying in the lake and 
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pops up with tummy to the top across the entire area of the lake through the 
reproduction of blue-green algae, which absorb all oxygen. The water in the lake is 
very green, and the smell is felt. The pollution of the lake is due to the use by the 
villagers of a significant amount of phosphate fertilizers, detergents with phosphates 
(often people are bathed in the lake with the use of shampoos and washing cars with 
detergents), spoiled sewers from the high-rise buildings (sewage waste is collected 
near the lake in the lowlands and the stink is impossible). All these waste, fertilizers, 
etc. through underground waters fall into the lake, and it is already becoming a 
stinking swamp. It is impossible to swim in it. And who dared to swim – then a long 
bang. 

In 2016 UAH 1.0 million was allocated (not from the budget of the village 
council) to clean the lake, but this money was enough to dredger somewhat deepen 
the bottom, but this did not save the situation. In the past, the horn was threshed and 
burned down at night, then half of the villagers in the night ran into the lake in fear, 
because they thought that a huge fire in the center of the village and a church burned. 
The main cause of pollution of the lake ecosystem has not been eliminated: no 
sewage has been treated, and sewage waste is collected directly at the lake, but the 
dam does not save the situation. Therefore, losses from pollution of the lake system 
will be in a year, and in 10 years, if the situation does not change. And if in 2016 
UAH 1.0 million was found, which did not save the situation, then every year it will 
be necessary to spend 2.0 million UAH. and not 5.0 million UAH, and, probably, all 
20.0 million UAH. in order to save the main water ecosystem of the village. 

Conclusions. Today much of the money of damage to ecosystems, which 
could cover the costs of environmental restoration, are either not levied at all or 
charged at a negligible amount. The proposed methodological approaches can be 
used for economic regulation of nature use and provide creation of effective 
economic incentives to reduce losses of resources of biodiversity. In further research 
it is necessary to use objective indicators of the cost of components of wildlife to 
calculate the real values of economic losses from environmental pollution. 
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ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ОБ’ЄДНАНИХ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ТА ЇЇ РОЛЬ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОГО 
РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ 

 
The financial sustainability of local budgets of OTGs is a very important phenomenon in 

ensuring the socio-economic development of territories. Its role in today's economic conditions is 
constantly increasing, as it should ensure the fulfillment of the functions of public administration in 
the OTG for the realization of the geopolitical interests of the country and guarantees of the socio-
economic and sustainable development of Ukraine. However, today, the state's financial policy to 
ensure the change in the management system in the regions is significantly behind the world 
standards. The main problem is the lack of effective mechanisms in Ukraine to ensure financial 
stability and financial capacity of local budgets of OTGs and, on this basis, to ensure effective 
socio-economic development of territories. 

Key words: local budgets, united tariportal communities (OTG), financial sustainability.       
 
Фінансова стійкість місцевих бюджетів ОТГ є досить важливим явищем в 

забезпеченні соціально-економічного розвитку територій. Її роль в сучасних економічних 
умовах постійно зростає, оскільки вона має забезпечити виконання функцій державного 
управління в ОТГ по реалізації геополітичних інтересів країни та гарантій соціально-
економічного стабільного розвитку України. Однак на сьогодні фінансова політика держави 
по забезпеченню зміни впливів  системи управління в регіонах, суттєво відстає від світових 
стандартів. Основна проблема полягає у несформуванні в Україні дієвих механізмів 
забезпечення  фінансової стійкості та фінансової спроможності місцевих бюджетів ОТГ і 
на цій основі забезпечення ефективного соціально-економічного розвитку територій.  

Ключові слова: місцеві бюджети, об’єднані територіальні громади (ОТГ), фінансова 
стійкість. 

 
Фінансова стійкість місцевих бюджетів ОТГ – одна з ключових базових 

характеристик розвитку економіки територій, від формування якої залежать 
напрямки та результативність національної фінансової стратегії. Вирішальне 
значення для забезпечення зміни системи управління територіями та 
забезпечення фінансової стійкості місцевих бюджетів має наявність у них 
економічного та фінансового потенціалу, а також  можливості використання 
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цього потенціалу в інтересах територіальної громади та держави Україна в 
цілому. Такий підхід вимагає чіткого визначення суті та основних підходів 
визначення фінансової стійкості місцевих бюджетів ОТГ. На жаль, в 
економічній літературі в Україні це поняття не має однозначного трактування, 
хоча має не тільки теоретичне а й практичне значення. При цьому, слід 
враховувати, що в умовах децентралізації та підвищення самостійності 
місцевих бюджетів посилюється відповідальність місцевих органів влади за 
результати їх фінансової діяльності. На законодавчому рівні методики з аналізу 
фінансового стану місцевих бюджетів відсутні, що зменшує зацікавленість 
місцевих органів влади в його дослідженні та поліпшенні, в той же час, 
обумовлює необхідність розвитку методології аналізу фінансової стійкості 
місцевих бюджетів з метою оцінки ефективності бюджетної політики на 
місцевому рівні. На таку цільову спрямованість може претендувати система 
комплексного аналізу фінансової стійкості, що надає інформацію щодо ефек-
тивності місцевого управління, рівня фінансової самостійності регіонів від 
державної влади та достатності коштів для здійснення покладених на них функ-
цій та зобов’язань, оскільки стійкий фінансовий стан місцевих бюджетів ОТГ 
має свідчити про здатність органів місцевої влади задовольняти потреби 
населення регіону  у суспільних благах. Таким чином, для збереження 
фінансової стійкості місцевих бюджетів, ОТГ повинна сформувати  постійну 
здатність забезпечувати соціально-економічний розвиток  території та 
забезпечення надання суспільних послуг населенню ОТГ. Складання таких 
місцевих бюджетів ОТГ як по доходах так і видатках з визначенням усіх 
джерел доходів та видатків забезпечить фінансову стійкість місцевих бюджетів 
та  фінансування всіх заходів, передбачених в бюджеті. Важливе значення має 
також контроль за формуванням дохідної  та видаткової частин місцевого 
бюджету, оскільки від ступеня його наповнення залежить стан інфраструктури, 
якісні показники забезпеченості населення необхідними послугами та рівень 
його життя. Виконання власних та делегованих повноважень місцевими 
органами влади викликає необхідність контролю за використанням бюджетних 
коштів. Таким чином, бюджет в цілому повинен буди підконтрольним ОТГ, що 
потребує в першу чергу, реальної оцінки його стану. В об’єктивній оцінці 
бюджетного потенціалу місцевого самоврядування зацікавлені різні суб’єкти 
ринкових відносин:  інвестори, населення, органи місцевої та державної влади. 
За цих умов для місцевого самоврядування надголовним завданням є 
формування та нарощування власної ресурсної бази, упорядкування питань 
власності стосовно об’єктів соціально-культурної сфери з одночасним 
розглядом питань щодо їх можливої функціональної оптимізації, формування 
ефективних інституцій для результативної роботи і виконання всіх необхідних 
повноважень з урахуванням заходів по імплементації положень нового Закону 
України «Про освіту», у контексті якого потрібно здійснити реформування як 
самих закладів освіти, так і навчально-освітнього процесу, а також формування 
нової моделі медичного обслуговування населення, де органам місцевого 
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самоврядування відводиться одне з провідних місць. Таким чином, сучасні 
реалії соціально-економічного розвитку регіонів ОТГ в Україні зумовлюють 
вирішення цілого ряду проблем, що постають перед місцевою владою по 
забезпеченню фінансової стійкості місцевих бюджетів. З одного боку, вони 
вимушені постійно збільшувати свої витрати; з іншого – мають обмежені власні 
ресурси, яких не вистачає для задоволення більшості місцевих потреб. 

З теоретичної точки зору, стійкість місцевого бюджету ОТГ можна 
визначити як такий стан доходів і видатків бюджету, що надає органам місцевої 
влади можливість повного, своєчасного і незалежного від інших бюджетних 
рівнів, виконання своїх зобов’язань по забезпеченню соціально-економічного 
розвитку територій. Такий підхід цілком прийнятний для того, щоб його взяти 
за основу визначення фінансової стійкості місцевих бюджетів ОТГ як 
відображення наявності фінансових ресурсів у місцевих бюджетах для 
забезпечення виконання власних та делегованих повноважень. Однак в цьому 
визначенні недостатньо вказано їх вплив на фінансову стійкість доходів 
місцевих бюджетів, які виникають в результаті діяльності суб’єктів 
загальнодержавної власності, наявної ресурсної бази, що знаходиться на 
території ОТГ,змін впливу повноважень, які отримують місцеві територіальні 
громади в результаті їх перерозподілу. Крім цього, у цих визначених нічого не 
сказано про джерела та можливості фінансового потенціалу в результаті його 
приведення в дію. Аналізуючи структуру фінансової стійкості місцевих 
бюджетів не слід забувати про ресурси, що обслуговують тіньовий оборот 
економіки і про ті кошти, що в силу особливостей вітчизняної статистики та 
обліку не враховані в складі фінансового потенціалу. Якщо розглядати наявний 
фінансовий потенціал як складову економічного потенціалу, то його можна 
поділити на потенціали, що активно використовується, а також на потенціал, 
що не використовується. Таким чином, фінансова стійкість місцевих бюджетів 
повинна враховувати умови поділу цих потенціалів. При оцінці фінансової 
стійкості місцевих бюджетів слід також враховувати інвестиційну діяльність, а 
також фінансові ресурси, що обслуговують тіньовий оборот економіки ОТГ. 
Звичайно поділ фінансових ресурсів є дещо умовним, оскільки його складові 
постійно змінюються в результаті дії різних соціально-економічних,в т.ч. 
політичних чинників, що призводять до перетоку фінансових ресурсів з однієї 
частини в іншу. Важливо підкреслити, що реальний процес регулювання 
фінансової стійкості знаходиться під впливом багатьох факторів розвитку 
регіонів, а саме від соціальних, економічних, а також чисто суб’єктивних 
факторів розвитку суспільства в т.ч. діяльності окремих суб’єктів 
господарювання. Враховуючи зазначене необхідно враховувати всі фактори 
впливу на фінансову стійкість місцевих бюджетів, а саме фінансові ресурси, що 
формуються за джерелами формування в т.ч.: 

- фінансові ресурси, які формуються за рахунок внутрішніх національних 
джерел; 

- фінансові ресурси, які формуються за рахунок зовнішніх джерел; 
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- фінансові ресурси, які формуються суб’єктами господарювання. що 
знаходяться на території ОТГ;  

- фінансові ресурси, які формуються за рахунок суб’єктів, які знаходяться у 
розпорядженні органів державної влади та  управління; 

- фінансові ресурси, які формуються за рахунок власних ресурсів території; 
- фінансовий потенціал домогосподарств. 
Вищезазначені фактори мають безпосередній вплив на дохідну частину 

місцевих бюджетів, а відповідним чином впливають на їх фінансову стійкість. 
Однак, вплив їх залежить також і від системи господарювання суб’єкта 
підприємницької діяльності та фінансових результатів їх діяльності і 
відповідним чином, стан фінансової стійкості місцевих бюджетів цілком і 
повністю залежить від діючої системи оподаткування і на цій основі 
формування доходів бюджету. При цьому однозначним в цьому процесі є, те 
що результати діяльності суб’єктів господарюванні цілком і повністю залежать 
від фінансової політики. На мою думку, фінансова стійкість місцевих бюджетів 
ОТГ забезпечується як сукупність цілеспрямованих державних заходів щодо 
формування та ефективного використання фінансових ресурсів ОТГ в порядку 
прискореного соціально-економічного зростання економіки країни в цілому та  
в регіонах. Важливе місце в цьому процесі відводиться податковій, бюджетній 
та монетарній політиці, яка будується на трьох взаємопов’язаних і 
взаємозалежних елементах соціально-економічного розвитку, а саме: 
виробництві, споживанні та інвестиціях. З теоретичної точки зору споживання 
не може зростати без зростання виробництва, а економічне зростання не може 
здійснюватись без зростання інвестиційної діяльності суб’єктів 
господарювання та економіки. Податкова система має будуватись таким чином, 
щоб вона дозволяла ефективно розвивати підприємництво, а також 
забезпечувати надходження до  місцевих бюджетів ОТГ. Бюджети всіх рівнів 
мають наповнюватись за рахунок різноманітних податків, зборів і обов’язкових 
платежів з юридичних та фізичних осіб, які є основним джерелом формування 
доходів державного та місцевого бюджетів. Система оподаткування, як 
сукупність встановлення податків становить основу державних доходів, до 
складу яких входять неподаткові платежі, доходи від державного майна та 
операцій з капіталом. В умовах самодостатності місцевого самоврядування 
місцеві податки та збори уособлюють фінансові повноваження місцевої влади, 
відображаючи її соціально-економічну політику і є фінансовою основою 
виконання покладених на неї завдань. Проте практика розвитку місцевого 
самоврядування, свідчить, що діюча система  податків не зовсім відповідає суті 
і значенню по забезпеченню  фінансової стабільності місцевих бюджетів. Мова 
йде про всі види податків та зборів, які стягуються на території об’єднаних 
територіальних громад. Говорячи про систему забезпечення фінансової 
стійкості місцевих бюджетів ОТГ, слід мати на увазі, що саме фінансова 
стійкість місцевих бюджетів забезпечує соціально-економічний розвиток 
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територій. Визначимо якісні характеристики фінансової стійкості місцевих 
бюджетів за якими: 

1. визначаються вимоги забезпечення не лише економічної 
ефективності а рівності та справедливості; 

2. обумовлюєься «попит» на суспільні послуги, що формуються під 
впливом ролі держави, що їх задовольняє; 

3.        рівень ВВП на душу населення; 
4. рівень розвитку науково-технологічного прогресу і технологій, що 

впливає на оптимальне співвідношення приватних і суспільних благ,а отже і 
податкових вилучень до бюджету; 

5. рівень ефективності використання податкових надходжень для  
задоволення громадян належним обсягом, асортиментом та якістю суспільних 
благ; 

6. наявність достатніх законодавчих повноважень у сфері податкової і 
бюджетної політики . 

Таким чином, фінансова стійкість досягається при визначенні достатності 
податкових надходжень для забезпечення фінансування виробництв, що 
функціонують на території ОТГ, соціально-культурних видатків (освіти, 
культури, медицини, спорту), соціального захисту та  забезпечення надання 
населенню ОТГ інших суспільних благ. Вищезазначене дозволяє зробити 
висновок, що фінансова стійкість місцевих бюджетів має забезпечувати 
ефективний розвиток економіки ОТГ та сприяти економічному зростанню. При 
цьому слід враховувати, що досягнення цієї мети забезпечується за умови 
здійснення  ефективної податкової та  бюджетної політики при формуванні та 
виконанні місцевих бюджетів ОТГ. 

Аналіз наукових досліджень в Україні свідчить, що в даний час в науковій 
економічній літературі поняття фінансової стійкості місцевих бюджетів не має 
однозначного трактування. Так Л.Фещенко в своїй роботі «Оцінка фінансової 
стійкості місцевого бюджету» відзначає, що вперше поняття фінансової 
стійкості бюджету було запропоновано російським вченим Г. Поляком, який 
стверджує, що стан місцевого бюджету оцінюється як стійкий, якщо видатки є 
меншими від загальної суми доходів. При цьому питома вага доходів, що 
залишаються у розпорядженні місцевої влади, в загальній сумі доходів, які 
акумулюються на території адміністративно-територіальної одиниці, повинна 
складати 60-70%, а співвідношення видатків місцевого бюджету та бюджетної 
заборгованості не повинне перевищувати 10-15%. При нестійкому стані 
місцевого бюджету покриття його видатків потребує додаткових джерел 
фінансування, до яких належать кошти територіальних позабюджетних фондів, 
позикові кошти ,тощо. Якщо питома вага власних доходів у загальній їх сумі 
становить 20-30%, а сума бюджетної заборгованості досягає 30-35% 
бюджетних видатків,то фінансування такого бюджету є нестійким, оскільки 
неможливе  фінансування бюджетних витрат без залучених (позикових) коштів. 
Інші автори наведені критерії доповнюють розрахунком фінансових 



Problems of the development of modern science: theory and practice. Cartero Publishing House, Madrid, Spain, 2018 
 

 

46 

коефіцієнтів (зокрема, співвідношенням податкових і неподаткових 
надходжень, доходів і видатків бюджету), а також показників обсягу доходів 
місцевого бюджету у розрахунку на душу населення. 

Фінансову стійкість місцевого бюджету науковець Т.Коритько визначає як 
такий стан доходів і видатків, їх структури і динаміки, за яким забезпечується 
можливість повного, своєчасного і незалежного від інших рівнів бюджетної 
системи, виконання зобов’язань місцевого масштабу. При цьому вчений 
розрізняє поточну і довгострокову стійкість. В той же час, Б. Карпінський та О. 
Герасименко підкреслюють, що кожна фінансова система є максимально 
стійкою за умови дотримання рівноваги між зовнішніми та внутрішніми 
факторами впливу, що може також зумовлювати її динамічний розвиток. 
Фінансова стійкість розглядається як здатність протистояти зовнішньому і 
внутрішньому впливу та забезпечувати розвиток у довготривалій перспективі. 
Деякі автори підходять до визначення фінансової стійкості регіону, базуючись 
на трактуванні фінансової стійкості бюджету, яка має бути скоригована згідно 
зі специфікою формування бюджетного плану. І. Камінська розглядає 
фінансову стійкість місцевих бюджетів поряд зі стійкістю суб’єктів 
господарювання, кредитно-банківських установ, позабюджетних фондів, 
населення та інвестиційною стійкістю як невід’ємну складову фінансової 
стійкості регіону. 

Згідно з вищезазначеними підходами до тлумачення фінансової стійкості 
місцевих бюджетів можна констатувати, що вона передбачає забезпеченість 
власними бюджетними ресурсами, яка гарантує стабільний соціально-
економічний розвиток. Отже, бюджетна стійкість пов’язана, насамперед, зі 
структурою власних джерел фінансування та рівнем залежності від зовнішніх 
джерел. Тому оцінка фінансової стійкості місцевого бюджету потребує 
використання комплексу показників, які найбільш повно її характеризують і 
передбачає розгляд динамічного інформаційного масиву статистичних даних 
стосовно кількісного оцінювання структури бюджетних ресурсів регіону. Цей 
напрямок поки що недостатньо опрацьований українськими вченими, у зв’язку 
з чим доцільним є подальше дослідження в цьому розрізі, а особливо що 
стосується ОТГ. 

За моїми переконаннями, одним із найважливіших чинників ефективного 
управління бюджетними ресурсами на місцевому рівні є здійснення загальної 
оцінки фінансової стійкості місцевого бюджету ОТГ, що за своїм змістом 
відображає результати та потенціал фінансової діяльності суб’єктів 
підприємницької діяльності, виконавчих органів влади, ОТГ і  ця оцінка є 
неодмінним елементом бюджетного процесу на місцевому рівні, на всіх його 
стадіях складання та виконання. 

Інший підхід до аналізу фінансової стійкості бюджету пропонує В. Іванов, 
відзначає Л.Фещенко, В.Іванов вважає за доцільне здійснювати аналіз доходів 
бюджету з урахуванням коефіцієнтів співвідношення поновлюваних і сукупних 
доходів, власних і сукупних доходів, регулюючих податків і поновлюваних 
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доходів, надходжень від продажу активів і всіх доходів, грошових надходжень і 
всіх доходів. Для характеристики видатків бюджету використовуються ним 
показники співвідношення: поточних, капітальних і сукупних видатків, 
видатків на бюджетні організації і сукупних видатків, суми наданих кредитів 
підприємствам і всіх видатків, грошових видатків і всіх видатків. Така оцінка 
повинна проводитися по результатах як складання, так і виконання бюджету. 
При аналізі фінансової стійкості місцевого бюджету, Л.Фешенко пропонує 
також використовувати коефіцієнти, що характеризують бюджетну 
забезпеченість, під якою слід розуміти потенційну можливість акумуляції 
фінансових ресурсів в бюджеті. Методика визначення рівня фінансової 
стійкості місцевого бюджету (бюджетної забезпеченості) формується з 
урахуванням максимальної інформативності показників. Низька бюджетна 
забезпеченість не сприяє вирішенню регіональних проблем та активної участі 
громад у реалізації загальнодержавних завдань. Таким чином, слід відмітити, 
що високий рівень стійкості місцевого бюджету забезпечується при достатньо 
великому розмірі власних доходів і ефективному їх використанні. Результати 
діяльності щодо управління бюджетними ресурсами викликають інтерес не 
тільки у представників органів влади, але й місцевого населення, платників 
податків, інвесторів, оскільки така оцінка є індикатором стану місцевого 
бюджету. Як інструментарій проведення аналізу фінансового стану бюджету, 
на думку Л.Фещенко, можуть бути використані коефіцієнти у вигляді 
відносних показників, які відображають співвідношення абсолютних 
фінансових показників. Такі коефіцієнти використовуються для зіставлення 
показників конкретного місцевого бюджету з відповідними середніми 
показниками інших місцевих бюджетів з порівняною чисельністю населення. 

Враховуючи відмінності українського бюджетного законодавства та 
неможливістю використання цього підходу в оригінальному вигляді українські 
вчені О. Cнiсaрeнкo, А.Гавриленко, О.Гребенікова зробили спробу адаптувати 
метод російського вченого Г. Поляка для визначення рівня фінансової стійкості 
бюджету відповідно до української бюджетної системи. Деякі вчені 
пропонують для оцінки фінансової стійкості коефіцієнти, що характеризують 
автономію місцевих бюджетів. На думку І. Камінської, та Л. Лисяк, фінансова 
стійкість місцевого бюджету регіону, пов’язана насамперед зі структурою 
джерел фінансування регіонального розвитку та рівнем залежності від 
зовнішніх джерел фінансування На відміну від цього, І. Камінська в якості 
індикаторів фінансової стійкості місцевого бюджету виділяє показники, що 
характеризують не тільки частку власних податкових доходів або трансфертів у 
структурі доходів місцевого бюджету, але і показники, що характеризують 
міжбюджетні відносини, зокрема частку дотацій вирівнювання у величині 
трансфертів, відношення трансферту з регіонального до державного бюджету 
до трансферту з державного у регіональний бюджет . 

Найбільш важливішими, на мій погляд, є дослідження фінансової стійкості  
місцевих бюджетів, які здійснили  Л.Костирко та Н.Велентейчик в своїй статті  
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Таблиця 1  
Міжнародний досвід оцінки фінансового стану місцевих бюджетів 

практика оцінки державних послуг 

Країна 
Показники для оцінки 

бюджетних видатків і доходів 

Фінансові коефіцієнти 
для оцінки 

фінансового стану 
місцевих бюджетів 

Відповідальні органи 

Австралія 
(федеральна, 
штати) 
     

1. Сукупні видатки/доходи 
у порівнянні із запланованими у 
бюджеті. 
2. Склад видатків/ доходів 
у порівнянні із запланованими у 
бюджеті. 
3. Більш удосконалена оцінка 
Державних видатків та 
фінансової підзвітності (ДВФП). 

- Коефіцієнти 
ліквідності 

- Коефіцієнт 
заборгованості 

- Коефіцієнти 
покриття 

- Коефіцієнти 
ефективності 

- Коефіцієнти 
фінансового стану 

Внутрішня оцінка: 
Міністерство фінансів;  
– керівники підрозділів; 
 – Комітет з аудиту. 
 
Зовнішня оцінка: 
– Державне казначейство. 

Об’єднане 
Королівство 
(унітарна, графства 

1. Сукупні видатки/доходи 
у порівнянні із запланованими у 
бюджеті. 
2. Склад видатків/ доходів 
у порівнянні із запланованими у 
бюджеті. 
3. Більш удосконалена 
оцінка Державних видатків та 
фінансової підзвітності (ДВФП). 

- Коефіцієнти 
ліквідності 
- Коефіцієнт 
заборгованості 
- Коефіцієнти 
покриття 
- Коефіцієнти 
фінансового стану 

Внутрішня оцінка: 
– Міністерство 
фінансів;– керівники 
підрозділів програми; 
– Комітет з аудиту. 
Зовнішня оцінка: 
– Регіональна 
аудиторська комісія; 
– Відділ оцінки вартості 
грошей; 
– Державне 
казначейство. 

США 
(федеральна, штати 

1. Сукупні видатки/доходи 
у порівнянні із запланованими у 
бюджеті. 
2. Склад видатків/ доходів 
у порівнянні із запланованими у 
бюджеті. 
3. Більш удосконалена 
оцінка Державних видатків та 
фінансової підзвітності (ДВФП). 

- Коефіцієнти 
ліквідності 
- Коефіцієнт 
заборгованості 
- Коефіцієнти 
покриття 
- Коефіцієнти 
ефективності 
- Коефіцієнти 
фінансового стану 
- Коефіцієнти 
життєздатності 
економіки 
- Коефіцієнти 
фінансової незалежності 
і гнучкості 
- Коефіцієнти 
продуктивності 
муніципалітетів 

Внутрішня оцінка: 
– Міністерство 
фінансів;– керівники 
підрозділів програми; 
– Комітет з аудиту. 
Зовнішня оцінка: 
– Управління загальної 
бухгалтерської звітності; 
– Управління 
муніципального 
ревізора; 
– приватні аудиторські 
фірми. 

Франція 
(унітарна, 
провінції) 

1. Сукупні витрати/доходи 
у порівнянні із запланованими у 
бюджеті. 
2. Склад витрат/ доходів у 
порівнянні із запланованими у 
бюджеті. 
3. Більш удосконалена 
оцінка PEFA. 

- Коефіцієнти 
ліквідності 
- Коефіцієнт 
заборгованості 
- Коефіцієнти 
фінансового стану 

Внутрішня оцінка: 
– Міністерство фінансів;
– керівники підрозділів 
програми; 
– Комітет з аудиту. 
Зовнішня оцінка: 
– Державне 
казначейство. 

«Методичні засади комплексного аналізу фінансової стійкості місцевих 
бюджетів», вони  аналізують міжнародний досвід який підтверджує не-
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обхідність аналізу фінансового стану місцевих бюджетів, стверджуючи, що 
результати такого дослідження  використовуються для потреб парламенту, 
суспільства, уряду (президента, органів влади, що відповідають за бюджет або 
планування) або керівництва програми для надання рекомендацій щодо підви-
щення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування  та 
згруповують цей досвід у таб.1. 

Вказані дослідження свідчать про наявність в міжнародній практиці 
різноаспектних методичних підходів, що передбачають використання в аналізі 
різних методів: коефіцієнтних, матричних, бальної оцінки, регресійних, які 
детально розкриті в науковій літературі, але існуючі методики в основному 
орієнтовані на однобічне оцінювання фінансової стійкості як і місцевих 
бюджетів за різними показниками. 

В той же час, запропонований ними підхід вказує на необхідність  
комплексного аналізу фінансової стійкості який на відміну від інших враховує 
сукупний вплив інтегральних оцінок за визначеними блоками аналізу: збалан-
сованості, фінансової самостійності, ефективності бюджету. Кожен, 
запропонований ними, блок аналізу складається з системи показників, 
спрямованих на дослідження та аналіз найважливіших складових фінансової 
стійкості місцевого бюджету та запропонованій ними в табл.2. 

Таблиця 2  
Напрями та система показників комплексного аналізу 

фінансової стійкості місцевого бюджету 
 

 
 

За їх оцінками, аналіз збалансованості місцевого бюджету характеризує 
ступінь покриття видатків за рахунок різних джерел доходів: податкових, 
неподаткових надходжень, міжбюджетних трансфертів, загальної суми доходів. 
В той же час, аналіз фінансової самостійності дозволяє оцінити рівень 
децентралізації бюджетної системи та досягнення однієї з цілей регулювання 
міжбюджетних відносин – підвищення фінансової незалежності місцевих 
бюджетів. Тому надзвичайно важливе значення має порівняння рівня 

  КОМЛЕКСН ИЙ   АНАЛІЗ   ФІНАНСОВОЇСТІЙКОСТІ МІСЦЕВОГО   БЮДЖЕТУ  

Аналіз   фінансової   
збалансованості   бюджетів   

Аналіз фінансовоїсамостійності  
місцевих бюджетів

Аналіз еф ективності    місцевих
бюджетів   

Коефіцієнт бюджетного
покриття   

Коефіцієнт  стійкості  бюджету    

Коефіцієнт загальної
податкової стійкості

Коефіцієнт покриття видатків 
трансфертами   

Коефіцієнт бюджетної залежності

Частка дотації вирівнюванняу
загальній сумі трансфертів

Коефіцієнт податковоїсамостійності

Коефіцієнт стійкості доходної бази

Коефіцієнт бюджетної
результативності

Коефіцієнт дефіцитності
місцевого бюджету

Показник стабільності дохідної
частини бюджету

Коефіцієнт бюджетної
забезпеченості населення
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фінансової самостійності місцевих бюджетів до і після вирівнювання, 
дослідження його зміни в динаміці. Аналіз самостійності виступає стратегічним 
орієнтиром формування фінансової політики центральних органів влади, а такі 
блоки аналізу, як аналіз фінансової збалансованості та ефективності бюджету – 
підставою щодо використання системи стимулів та штрафів до місцевих 
органів влади. 

Аналіз ефективності бюджету передбачає оцінку якості управління 
місцевими фінансами, що має важливу роль в забезпеченні стійкого фі-
нансового стану місцевих бюджетів. Рішення, що приймаються на місцевому 
рівні, впливають на рівень адміністрованих податків, інвестиційний клімат в 
регіоні, сприяє або стримує розвиток тих або інших галузей. Не випадково, в 
деяких країнах вводиться порядок введення тимчасової адміністрації при 
кризовому стані місцевих бюджетів, оскільки переважно місцеві органи влади 
несуть відповідальність за погіршення їх фінансового стану. В існуючих 
підходах оцінка ефективності бюджету здійснюється на основі показників 
виконання планів по видатках та доходах вцілому, цілому, темпів зростання 
доходів і видатків, дефіцитності бюджету без урахування трансфертів, 
податкоспроможності, рівня місцевих податків та зборів у ВВП.  

Ними запропонована система показників комплексного аналізу 
фінансової стійкості місцевих бюджетів , яка на їх думку враховує всі чинники 
впливу, які характеризують фінансову стійкість місцевих бюджетів. 

До складу показників, які запропоновані ними, слід віднести такі 
коефіцієнти, а саме: 

- по блоку аналізу фінансової збалансованості бюджетів (коефіцієнт 
бюджетного покриття, коефіцієнти стійкості бюджету, коефіцієнт загальної 
податкової стійкості, коефіцієнт видатків трансферами); 

- по блоку аналіз фінансової самостійності місцевих бюджетів 
(коефіцієнти бюджетної залежності, частка дотацій вирівнювання у загальній 
сумі трансфертів, коефіцієнт податкової самостійності, коефіцієнт стійкості 
доходної бази); 

- по блоку ефективності місцевих бюджетів (коефіцієнт дефіцитності 
місцевого бюджету, коефіцієнт бюджетної результативності, коефіцієнт 
бюджетного забезпечення, показники стабільності дохідної частини бюджет).   

Група авторів, О. Снісаренко, А. Гавриленко, О. Гребенікова в своїй  
статті «Оцінка фінансової стійкості місцевих бюджетів» пропонують фінансову 
стійкість місцевих бюджетів розраховувати в залежності від рівнів бюджетів.  

Так, коли бюджет, який аналізується, є бюджетом села, селища, міста 
районного значення та їх об'єднань, то під мінімальними видатками будемо 
розуміти : 

– видатки на утримання органів місцевого самоврядування;  
– видатки на освіту (дошкільну, загальну середню);  
– первинну медичну санітарну допомогу;  
– культуру, бібліотеки;  
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–  місцеву поліцію.  
У тому випадку, коли бюджет, що аналізується належить до районних 

бюджетів та бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і 
міст обласного значення, то до мінімальних видатків будуть належати наступі: 

– видатки на державне управління;  
– видатки на утримання органів місцевого самоврядування (міст 

республіканського Автономної Республіки Крим і міст обласного значення та 
районного значення);  

– видатки на освіту (дошкільну, загальну середню, вищу);  
– видатки на охорону здоров’я;  
– видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення;  
– культуру та мистецтво;  
– місцеву поліцію. 
Визначення цих етапів пропонується здійснювати за формулами.  
За їх оцінками, якщо бюджет, що аналізується належить до вищого рівня - 

бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, то до 
‘мінімальних’видатків вони відносять: 

– видатки на державне управління (представницьку та виконавчу 
владу АРК та обласні бюджети);  

– видатки на освіту (загальну середню, професійно-технічну, вищу, 
післядипломну);  

– видатки на охорону здоров’я;  
– соціальний захист та соціальне забезпечення (державні програми 

соціального розвитку);  
– видатки на культуру і мистецтво;  
– видатки на фізичну культуру і спорт;  
– видатки місцеву міліцію.  
Ними звертається увага на те, що Поляк Г.Б. пропонує розуміти під 

мінімальними видатками бюджетні кошти, які направлені на утримання 
закладів, підприємств та організацій, які знаходяться на бюджетному утриманні 
та надають безоплатні чи на пільгових умовах послуги і товари населенню, але 
вони також пропонують враховувати видатки на програми соціального захисту 
та соціальне забезпечення, які також містяться у ст. 89-90 Бюджетного кодексу 
України.  

Що стосується власних доходів (Дв), до них відносяться регіональні 
податки та збори – податок на майно, платежі за використання природних 
ресурсів, земельний податок та орендна плата за землю, інші податки та збори, 
регіональні ліцензійні збори, неподаткові надходження, цільові бюджетні 
фонди. При розрахунку цього показника в Україні вони опираються на ст. 69 
Бюджетного кодексу України. До таких доходів відносять:  

– місцеві податки і збори, що зараховуються до бюджеті місцевого 
самоврядування;  
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– 100 відсотків плати за землю – для бюджетів міст Києва та 
Севастополя; 75 відсотків плати за землю – для бюджетів міст 
республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення; 60 
відсотків плати за землю – для бюджетів сіл, селищ, міст районного значення та 
їх об'єднань;  

– податок з власників транспортних засобів та інших самохідних 
машин і механізмів у частині, що зараховується до відповідного бюджету;  

– надходження сум відсотків за користування тимчасово вільними 
бюджетними коштами;  

– податок на промисел, що зараховується до бюджетів місцевого 
самоврядування;  

– надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) 
господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади;  

– плата за забруднення навколишнього природного середовища у 
частині, що зараховується до відповідного бюджету;  

– кошти від відчуження майна, яке знаходиться у комунальній 
власності, в тому числі від продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення, що перебуває у комунальній власності;  

– фіксований сільськогосподарський податок у частині, що 
зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;  

– плата за оренду майнових комплексів, що знаходяться у 
комунальній власності;  

– надходження від місцевих грошово-речових лотерей;  
– плата за гарантії, надані з дотриманням умов;  
– гранти та дарунки у вартісному обрахунку;  
– власні надходження бюджетних установ, що утримуються за 

рахунок коштів відповідного бюджету;  
– податок на прибуток підприємств комунальної власності;  
– платежі за спеціальне використання природних ресурсів місцевого 

значення;  
– інші надходження, передбачені законом.  
Регулюючі доходи мали місце в бюджетній системі України до 2002 року 

згідно з Законом України «Про бюджетну систему», який на той час був 
основним регулюючим документом в бюджетному процесі України, але після 
прийняття Бюджетного кодексу України доходи були розділені на власні та 
закріплені.  

Ними пропонується під регулюючими доходами (Др) розуміти закріплені 
доходи бюджету і відповідно ввести нове позначення показника – Дз. Перелік 
закріплених доходів регламентує ст. 64 Бюджетного кодексу України. До 
доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування належать 
податки і збори (обов'язкові платежі), які передбачені ч. 1 ст.84 БКУ, в т.ч. : 

– податок з доходів фізичних осіб;  
– державне мито, яке зараховується за  місцем вчинення дій ;  
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– акцизний збір; 
– плата за ліцензії на провадження певних видів господарської 

діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами відповідних 
рад;  

– туристичний збір та ін., що стосується формування загального 
фонду місцевих бюджетів ОТГ, а ткож надходження(доход), які передбачені 
частиною 1 ст.69 БКУ, при формуванні бюджету розвитку місцевого бюджету 
ОТГ; 

– плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, 
що справляється виконавчими органами відповідних рад.  

 
Виходячи з зазначеного, для визначення абсолютно стійкого стану 

місцевого  бюджету, розрахувати у відповідності  до вимог БКУ за формулою:  
Вт < Дв + Дз       (1) 

Вт – обсяг  власних трансфертів;  
Дв – обсяг власних доходів бюджету;  
Дз - обсяг закріплених доходів.  
Нормальний стан також пропонується розрахувати за допомогою такої 

формули, яка вже адаптована до вітчизняної бюджетної системи:  
 

                                            Вт = Дв + Дз      (2) 
При визначенні нестійкого стану бюджету ці автори вводять новий 

показник (Дд) – додатково залучені фінансові ресурси (вільні залишки 
бюджетних коштів, позабюджетні кошти та ін.). Автори пропонують розуміти 
під такими коштами обсяги дотацій вирівнювання, що надаються місцевим 
бюджетам для забезпечення виконання функцій які їм делегувала держава.  
Тому формула для української бюджетної системи зміниться і матиме такий 
вигляд:        

                                        Вт  = Дв + Дз + Двир     (3) 
Кризовий стан місцевого бюджету вони пропонують розраховувати за 

формулою: 
                                        Вт > Дв + Дз +Двир     (4) 

 
 Погоджуючись, в цілому, що запропонований ними механізм, а 

визначення фінансової стійкості місцевих бюджетів має право на його 
врахування, слід звернути увагу на громіздкість його вирахування та не 
врахування при його визначені окремих показників, які мають, на мій погляд, 
реальний вплив на фінансову стійкість місцевих бюджетів. Мова, в першу 
чергу, йде про розрахунок доходів місцевих бюджетів на 1 особу,а також 
витрат, які необхідно здійснювати в бюджеті ОТГ також на 1 особу. Крім цього, 
повинні також враховуватись, які характеризують загальну площу ОТГ, 
чисельність населення ОТГ, рівень потенційності бюджету (питома вага базової 
та реверсної дотації у доходах бюджетів), капітальні видатки на 1 мешканця, 
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питома вага видатків на утримання апарату управління у власних ресурсах( без 
трансфертів). 

Таким чином, розглядаючи зазначені показники, приходимо до висновку, 
що важливе місце в забезпеченні ефективної діяльності місцевих 
територіальних громад відводиться питанням формування місцевих бюджетів 
та забезпечення виконання ними всіх завдань по ефективному розвитку ОТГ. В 
науковій літературі на даний час не надається нових підходів фінансової 
стійкості місцевих бюджетів ОТГ, особливо в період децентралізації. 

 Враховуючи зазначене, пропонується свій підхід, який враховує всі зміни 
до БКУ. При цьому, слід враховувати кінцеві зміни в БКУ щодо особливостей 
формування  та виконання бюджетів ОТГ які передбачають 100% зарахування 
доходів, які формуються на території громади при формуванні загального 
фонду доходів місцевих бюджетів ОТГ, окрім податку на доход фізичних осіб. 

Дохідну частину спеціального фонду місцевого бюджету ОТГ, також 
передбачено 100% надходження доходів, окрім коштів за відшкодування втрат 
сільськогосподарського і лісового виробництва в розмірі 75%, грошові 
стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону 
навколишнього природного середовища в розмірі 50%, екологічного податку, 
визначеного п.16-1 частини другої ст.24 БКУ- 25%, а також оплати вартості 
питної води суб’єктами підприємницької діяльності, які здійснюють реалізацію 
такої води через системи централізованого водопостачання з відхиленням від 
визначених стандартів – 10%, по місцевому бюджету розвитку ОТГ  всі доходи 
зараховуються в розмірі - 100%. 

Фінансова стійкість місцевих бюджетів ОТГ характеризується наявними 
фінансовими ресурсами та відображає спроможність місцевих органів влади 
виконати покладені на них завдання відповідно до діючого законодавства, а 
саме: власні та делеговані повноваження, тобто реальну(абсолютну) фінансову 
забезпеченість ОТГ можна трактувати як збалансованість між її потребами та 
його можливостями. За таким підходом фінансова стійкість місцевих бюджетів 
ОТГ, може перебувати у трьох положеннях: абсолютно стійка, умовно 
фінансово стійка  та нестійка. 

Враховуючи вищезазначені механізми, на мій погляд, оцінку абсолютної 
фінансової стійкості місцевих бюджетів  ОТГ, слід розглядати як суму всіх 
податкових доходів, які отримані від діяльності суб’єктів господарювання,  які 
розміщені на території ОТГ та всіх видів суспільних послуг, які повинні бути 
надані населенню, а також витрат на утримання соціально-культурних закладів, 
а також фінансування підприємств, організацій, установ по забезпеченню 
соціально-економічного розвитку ОТГ і може бути виражена за формулою: 

Фс  --- Бн = > Бв     (5) 
Фс - фінансова стійкість місцевих бюджетів ОТГ; 
Бн - бюджетні надходження (доходи місцевих бюджетів), отримані на 

території ОТГ; 
Бв – бюджетні витрати, здійснені на території  ОТГ.  
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Для цих цілей вся сума податків і зборів з усіх видів діяльності незалежно 
від підпорядкування суб’єктів підприємницької діяльності, які потенційно 
збираються на території ОТГ, мають бути спрямовані до доходів місцевих 
бюджетів ОТГ з 100% зарахуванням їх в доходну частину  місцевого бюджету 
ОТГ, а всі витрати, які здійснюються на території ОТГ, мають бути визначені у 
витратах місцевих бюджетів, які має нести територіальна громада, включаючи 
витрати на реформування системи охорони здоров’я, освіту, культуру, 
забезпечення розвитку місцевого господарства, соціального захисту та 
соціального забезпечення населення.  

Простіше сказати, що в даному випадку йде мова про всі (100%) види 
доходів місцевих бюджетів ОТГ, які передбачені БКУ згідно ст.64 по 
формуванню загального фонду місцевого бюджету ОТГ, ст.69 Спеціального 
фонду, а також ст.71 бюджету розвитку. 

При здійсненні розрахунків умовної фінансової стійкості місцевих 
бюджетів до складу доходів відносяться всі види доходів місцевих бюджетів 
ОТГ зі 100% їх зарахуванням до доходів місцевих бюджетів, включаючи всі 
доходи, що передбачені при формуванні Спеціального фонду та бюджету 
розвитку ,включаючи освітню та медичну субвенції.  Введення поняття  умовно 
фінансово стійкий місцевий бюджет ОТГ, пов’язано з питанням децентралізації  
та забезпечення ефективного розвитку місцевого самоврядування, який 
визначає, що за рахунок коштів ОТГ фінансуються видатки на виконання 
функцій, які  делегує їм держава, а саме: видатки на реформування освіти, 
охорони здоров’я, фізичної культури та спорту, культури та мистецтва, 
соціального захисту та соціального забезпечення. Таким чином, умовно 
фінансово стійкий місцевий бюджет ОТГ має розраховуватись за формулою: 

Фу.с. -- ( Дв + Дз)  = > (Втв +Втд)    (6) 
Дв- доходи власні;  
Дз- доходи закріплені, включаючи освітню та медичну субвенції та 

базову дотацію; 
Втв- витрати на виконання власних повноважень та витрати; 
Втд – витрати на виконання делегованих повноважень. 
 
Таким чином, умовно фінансово стійкий місцевий бюджет ОТГ 

вважається таким, якщо сума  власних та закріплених доходів  дорівнює або 
більше  витрат на виконання власних та делегованих повноважень. 

 
Фінансово нестійкий місцевий бюджет ОТГ  визначається за формулою: 

Фн --- (Дв+Дз) < (Вт.в + Вт.д,)     (7) 
  
тобто якщо власні та закріплені доходи  менше витрат на виконання  

власних та делегованих повноважень ОТГ, то цей бюджет фінансово нестійкий. 
При цьому, для остаточного вирішення потрібно враховувати показники: 
доходи місцевих бюджетів на 1 особу, витрати, які необхідно здійснювати в 
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бюджеті ОТГ також на 1 особу, характеристика загальної площі ОТГ, 
чисельність населення ОТГ, рівень потенційності бюджету (питома вага базової 
та реверсної дотації у доходах бюджетів), капітальні видатки на 1 мешканця, 
питома вага видатків на утримання апарату управління у власних ресурсах (без 
трансфертів). 

Крім цього, при визначені умовної фінансової стійкості місцевих 
бюджетів ОТГ, а також фінансово нестійкого місцевого бюджету, доцільно 
обраховувати коефіцієнти, які запропоновано О.Снісаренко, А.Гавриленко, О. 
Гребеніковою, а саме: 

Коефіцієнт (Кз.в.) – це коефіцієнт співвідношення регулюючих та 
власних бюджетних доходів, які вираховуються за формулою: 

Кз.в = Дз / Дв      (8) 
Розрахунок коефіцієнта автономії розраховується за формулою: 

Кзв = Дв / Вт      (9) 
Коефіцієнт бюджетної результативності (КБР) ОТГ в Україні можна 

використовувати в такому вигляді:  
 

КБР = Дв : Ч,       (10) 
де Ч – чисельність населення ОТГ 

 
В результаті вивчення остаточного впливу  цих показників на фінансову 

результативність, можливо вносити пропозиції приведення цих витрат в 
середньому по ОТГ  і на цій основі зменшувати (збільшувати) додаткові 
витрати місцевих бюджетів ОТГ. 

Висновок. Практичне втілення бюджетної децентралізації, як показує 
досвід розвинутих країн означає, що органи місцевого самоврядування 
набуваючи більше прав у формуванні місцевих бюджетів та набувають більше 
відповідальності в їх розпорядженні та використанні. Важливим з позиції 
забезпечення бюджетної децентралізації є приведення структури видатків 
місцевих бюджетів у контексті виконання ОТГ делегованих та власних 
повноважень мають бути співставними і забезпечувати відповідне 
фінансування як з місцевого та державного бюджетів. Особливим надбанням 
бюджетної децентралізації стало впорядкування міжбюджетних відносин і 
вдосконалення порядку надання трансфертів з державного бюджету бюджетам 
місцевих ОТГ на основі використання державних процедур, що сприяє більш 
повній реалізації  принципу справедливості та гласності в розподілі бюджетних 
ресурсів. 
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ISSUES OF IMPLEMENTATION OF THE ACCOUNTING STANDARDS IN 

SMES, COMPILER’ VIEWPOINT. (CASE STUDY OF ALBANIA) 
 
Abstract. In the past few years, the accounting standards have been constantly changing in 

order to archive a global unification. In Albania, National Accounting Standards (NAS) are used 
and implemented since 2008. 

This paper aims to identify the problems that arise with the implementation of these 
standards in small and medium enterprises, mostly seen by the financial statements auditor. 
Primary and secondary data are analyzed using the linear regression model (OLS).  

The results show that the tax divergence is the most substantial factor with a negative 
impact on the implementation level of the accounting standards in SMEs. The main reason for this 
is because the tax originated reporting is more significant that the internal purposes one. 

 
Introduction 
The globalization process has increased the role of accounting information on 

enabling a more successful economic decision-making and a just guidance in national 
and international markets of the economic units. To allow for higher efficiency and 
affectivity in the accounting information reported by these units, continuous efforts 
have been done and are still being done in drafting and compiling the same rules, the 
one known as the accounting standards (international/national). Currently, some 
countries of the region (Macedonia, Serbia, and Turkey)1 are implementing common 
rules or international accounting standards for all economic units. Countries like 
Germany, France, Sweden etc., have accepted these rules only for those units of 
public interest (public liability), whereas for the other units, they continue to work 
with the local existing accounting regulations. Differently from these countries, in 
2008 an accounting system started the implementation, a system that prepares 
balance sheets based on international rules or standards, but at the same time national 
accounting standards were drafted and implemented with the former (Bollano J. 
2010). Despite the positive aspect on unifying the information, many studies pointed 
out the fact that their implementation has been associated and continue to present 
many problems in different countries. The same situation may apply in our country. 
At the beginning, the first problems encountered in the implementation of the NAS 
were related to the adaptation of the formal reporting part of the financial 
                                                 
1  http://www.ifrs.org/Use-around-the-world 
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information. This was due to the fact that we had to switch from the preparation of 
two FS (accounting balance sheet and the income and expense statement) according 
to the to four obligatory balance sheets, and the explanatory notes according to the 
NAS. During the process, other problems have been identified. Different Albanian 
authors mention issues such as: lack of qualification and understanding of the NAS 
by the accounting professionals, size of the business, and effect of the tax legislation, 
etc. Even in this part of the work, the focus is on identifying these problems based on 
the conducted surveys. At the same time, through statistical modeling, it is possible to 
analyze their effect in the implementation scale of the NAS. 

Scope of work 
The implementation of national accounting standards and their harmonization 

with the international accounting standards have been object of study for many 
Albanian researchers. In this study, the target group shall not consist only of 
accounting professionals (licensed accountant and accounting expert), but even of 
experienced accounting specialists with no titles or new accountants in the 
profession. The selection of the target group was done to allow for the identification 
of the problems from the perspective of all participants (drafters) in the full or partial 
drafting of the balance sheets, which are considered as professionals acquainted with 
the standards. 

The main purpose of this research study is to deal with the problems that have 
affected in their implementation, from the small and medium sized enterprises (SME) 
from the perspective of the balance sheet producers. 

 
Literature review 
Many scholars believe that the harmonization of the financial reporting of the 

SMEs sheds light on the need for a special standard or simplification of the full 
package of the IFRS. Furthermore this requires a specialized attention of the IASB2, 
given the huge role SMEs play in the economy of the country. (Mandilas, A., et.al 
2010; Bertoni, M., & De Rosa, B. 2011). Moreover, according to Coetze (2007), the 
need to have a simplified standards package for the SMEs should not have been left 
unattended for so long. In July 2009, IASB published the IFRS for the SMEs after a 
long process of consultations since 2004 (IFRS 2009). The purpose of this standard 
was to ensure a complete package of international accounting rules for the companies 
that do not have public responsibility and publish balance sheets for external users 
(IFRS 2009). However, even though setting this accounting rules package provides 
for transparency and comparability in the financial balance sheets between 
companies, their implementation by the SMEs is not seen as a piece of cake 
(Mandilas, A., et.al 2010).  

Although during the last decade the world has proved that it has started this 
slow, yet stable march towards convergence and implementation of the international 

                                                 
2  IASB, the International Accounting Standards Board is the independent, accounting standard-setting board of the 

IFRS Foundation. It is responsible for the development and publication of the IASB, including the IASB for the 
SMEs. 
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accounting standards (Ray, K. 2010), different authors (Hofstede, G. 1987; Nobes & 
Parker 2004; Marars 2003; Chan, W M., et.al. 2010.) reached the conclusion that the 
implementation process of the IFRS was affected and will continue to be affected by 
such factors, like cultural differences, IFRS complexity, rules and laws of a country, 
etc. Whereas Judge, w., et.al (2010) from the institutional perspective highlighted 
other factors with relevant importance on the implementation process of the IFRS 
convinced that the “profits of global standards of financial reporting are not limited 
only to the companies with public liability” (IFRS for SME). 

Another factor discussed by many authors of different countries is the lack of 
knowledge of the users and producers of the balance sheets. This is due to the low 
level of training, mainly from the funds that are missing. In Italy, according to Carini, 
C at.al 2013), the lack of knowledge from users/producers of the balance sheets, such 
as: bank employees, financiers, auditors, oftentimes has led to the non-preparation or 
misinterpreting of the balance sheets according to the IFRS. Likewise, even in France 
(Evraert, S., & des Robert, J. F. 2007) emphasizes that a small number of 
professionals, compared to the total of the field, have received training on the IFRS 
for the SMEs. In this way, it is quite clear the lack of proper knowledge on the IFRS 
by most professionals. In Greece, according to Mandilas, A., et.al. 2010), “SMEs are 
being reviewed during the implementation of the IFRS due to the limited resources 
and lack of know-how”. Also, this study points out the fact that the lack of 
knowledge from the staff on the IFRS requires indispensably the need to draft a 
specific manual to guide professionals in the implementation of the IFRS for SMEs. 
Even in Romania, lack of professional capacities regarding the IFRS is obvious (Albu 
et.al 2013). 

Albania and the accounting standards 
The drafting process of the national accounting standards started back in 2004 

and terminated with the publishing by the end of 2006 of the package with 14 
national accounting standards prepared in coherence (converged) with the 
international accounting standards. 

During 2007-2008, many Albanian authors (Dhuci O & Kalemi.F 2007: Ylli D. 
& Cela H. 2007) in their studies, focused in presenting and introducing the national 
and international accounting standards, highlighting the differences between the 
general accounting plan and the national standards. Whereas, in 2007 Dhamo S. 
predicted that the key to the success for the proper implementation of the NAS and 
IFRS to ensure a qualitative financial reporting, would be the continuous training of 
the accounting professionals. He emphasized the need for continuous training, being 
of the idea that in Albania accounting experts “do not dedicate the require attention to 
their professional preparation in the accounting and management field”. 

Naco, M., & Gaxha V. 2008 are focused in the knowledge of the NAS’ 
producers. Through the questionnaires for the professionals, they reached the 
conclusion that the producers have only basic knowledge on the NAS. Also, this 
study points out that the lack of knowledge on the NAS is higher with the 
diminishing of the professional qualification (from the accounting/approved experts 
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to the employed accountant at the SME, or simple operators). According to them, 
lack of knowledge is due to the fact of dealing with cases mostly theoretically during 
the professionals training sessions. This is brought about even from a reduced 
presence of professionists due to high costs. Even in 2010 Naco M. in collaboration 
with two other authors Spahiu A. and Husi B. reached the conclusion that NAS 
implementation requires not only the good will of the professionals, but also the need 
to know. Furthermore, in this study we managed to reach the conclusion that 
“accountants higher at SME cannot fulfill the NAS requirements, thus identifying 
another factor, such as the business size”. On the other hand, Miti M.2013, through 
the questionnaires for the professionals reached the conclusion that NAS “are quite or 
well known” by the professionals and their knowledge does not rely on age, 
profession or topics dealt with during training, but only on the duration of the 
training. Other authors (Binaj A. Kalemi F.2010; Dhamo.S 2007) emphasize that 
professional knowledge should start at university auditoriums, not through 
improvement programs, but also as a need to intertwine the theoretical accounting 
with the applicative or applicable one. 

Methodology 
The data used to analyze the NAS implementation problems for SMEs in our 

country are qualitative (related to target group characteristics) and quantitative 
(enabling empirical analysis). Provision of primary data was made possible through 
questionnaires. 

Questionnaires are the main source of data analyzed in this study. The studied 
literature was useful for their wording, but also the opinions of specialists in the field 
of accounting were relevant, too. Questionnaires were sent to the experts preparing 
balance sheets employed in SMEs. Whereas, experts preparing balance sheets 
employed in accounting offices have been instructed to complete the questionnaire 
using the data of a SME for which they draft the balance sheet or their financial 
accounting records. 

Methodology for data processing 
Primary and secondary data were analyzed using the Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS) version 20 software. The data was used for empirical 
analysis, which determined the relationship between several factors known as 
problems implementation of NAS and their implementation level. 

In investigating the relations between problems affecting NAS and at the same 
time of the factors affecting the usefulness of the reported information in balance 
sheet according to NAS, were built 2 regressive linear models, of which dependable 
and undependable variables are clarified as following: 

Model 1, built in this study, investigates factors that are thought to affect the 
degree of NAS implementation (Y). These factors are known differently as NAS 
implementation problems. The built-in model includes the following variables:  

Implementation (Y) = α + β₁*Usefulness + β₂*Divergence + β₃* Knowledge + 
β₄* Size +ε 



Problems of the development of modern science: theory and practice. Cartero Publishing House, Madrid, Spain, 2018 
 

 

62 

Table 1 
Drafting of variables for the model “Implementation of NAS” 

Explanation of variables 
Name of 

variables and 
type 

Meaning/creation Objective Averag. Dev. St. 

Implementation  
(Y –  dependent 
/continuous 
variable) 

Respondents were asked directly 
whether they apply certain 
issues concerning NAS. It is 
related to questions that show 
whether or not the NAS is 
implemented 

Measurement of 
applicability level 

of NAS. 
0.877 0.437 

Usefulness  
(X1- independent 
variable) 

Frequency of receiving 
information from balance sheet 
compiled according to NAS. It 
consists of 2 questions that 
indicate the frequency of 
receiving information from the 
balance sheet for internal 
reporting and for tax purposes 
built according to NAS. 

Measurement of 
the usefulness of 

information 
reported by the 
Balance Sheet 

according to NAS. 

4.38 2.09 

Divergence (X2) - 
dependent 
/continuous 
composed variable 
përbërë.  

Respondents were asked if the 
reasons for not applying certain 
accounting issues required in 
NAS 1 and NAS 5 have been 
due to the impact of tax 
legislation. This variable is built 
up by 7 questions. 

Measurement of 
the impact of tax 
legislation during  

NAS 
implementation. 

4.01 1.37 

Knowledge (X3)- 
dependent variable 
continuous 
composed  

Respondents were asked about 
their knowledge regarding 
specific issues of NAS 1 and 
NAS 5. This variable is also 
constructed by 7 questions. 

Measures the level 
of knowledge of 
Balance Sheet 

drafters. 

3.1 1.44 

Size (X4) –
dependent variable 
 
Legal status 
SHPK/ SHA (X5) 
control variable 
dummy 

From the data received from 
respondents, the number of 
employees was the most 
accurate one, and was then 
planned to checked it.  
Determines the legal status of 
SME where the respondents are 
employed. 

Measures the size 
of SME 

respondents. 

44.99 
 
 
 

0.54/0.23 

63.04 
 
 
 

0.50/0.42 

Capital 
composure 
foreign/domestic 
– control variable 
dummy 

Measure if SMEs have 100% of 
foreign or domestic capital 

 0.7/0.85 0.25/0.36 

Type of activity 
service/trade –
control variable 
dummy 

Defines SMEs with service 
activity or commercial activityr 

 0.27/026 0.44/0.44 



Problems of the development of modern science: theory and practice. Cartero Publishing House, Madrid, Spain, 2018 
 

 

63

One of the most discussed issues in foreign literature regarding the 
implementation of IFRS is the cost-benefit ratio. Information is more complex than 
the knowledge available to its users. This reasoning has also been one of the reasons 
why the CoE has not defined the implementation as mandatory.  

Results of econometric models  
The model results showed that the usefulness of balance sheet information, 

drafters' knowledge and the size of economic units have a positive impact on the level  
Table 2 

Results of modeling regarding the problems of applying national accounting 
standards 

 
Model -Y1- Implementation of 

NAS 
 

Variables 
(1) (2) (3) (4) (5) 

      
Usefulness (X1) 0.039*** 0.033*** 0.038*** 0.038*** 0.031** 
 (0.014) ( 0.014) (0.014) (0.016) (0.013) 
Divergence (X2) - 0.051*** - 0.049*** -0.050*** -0.050*** -0.040*** 
 ( 0.019) (0.016) (0.020) (0.019) (0.020) 
Knowledge ( X3) 0.043** 0.036** 0.041** 0.035** 0.031* 
 (0.019) (0.019) (0.019) (0.018) (0.018) 
Size (X4) 0.001* 0.001* 0.001* 0.001* 0.001** 
 ( 0.001) ( 0.001) ( 0.001) ( 0.001) ( 0.000) 

Control Variables       
Legal Status 
 SHPK  
  
  SHA 

 0.015 
(0.061) 
0.134* 
(0.076) 

   
 
 

0.108* 
(0.064) 

Capital Composure  
 Domestic 
  
Foreign 

  -0.037 
(0.099) 

 
0.030* 
(0.141) 

  
 
 

0.098* 
(0.076) 

Activity type 
 Service  
  
  
  Trade 
 

    
0.047 

(0.062) 
 

-0.019 
(0.061) 

 
0.073 

(0.058) 
 

Constant  0.429*** 0.440*** 0.459*** 0.435*** 0.419*** 
 (0.089) (0.096) (0.141) (0.093) (0.087) 
Observations 76 74 74 76 74 
R-squared 0.278 0.314 0.292 0.288 0.334 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Note:The results are checked for heteroscedasticity, multicollinearity and endogeneit. 
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of standard implementation, while the tax divergence has a negative impact. These 
results are highlighted not only in the specification (1) of the model that investigates 
only the importance of these 4 variables at the level of NAS implementation, but also 
in the other four specifications of the model, where control variables have been 
added. In this way it is confirmed the importance of the main variables in the model 
and more specifically:  

In all model's specifications, the usefulness of information has not only been 
statistically significant, but there is a positive relationship between the information 
usefulness and the degree of NAS implementation. This means that the more useful 
the information in the balance sheet according to the NAS for the users (leaders), the 
more the implementation of the NAS tends to increase, when the other variables 
remain unchanged. The results support the approach of foreign literature in relation to 
the degree of implementation of IFRS, according to which users' assessment of the 
usefulness of balance sheets compiled based on IFRS has a positive impact on their 
implementation rate. The same tendency is reflected in the SMEs where respondents 
work. Thus, there is a tendency to increase the NAS implementation in those SMEs, 
whose managers consider useful the information reported in the balance sheets 
drafted according to them. Moreover, the usefulness of information is the highest 
expected benefit in implementing standards in relation to the costs required by their 
implementation. 

Conclusions 
Divergence: Another variable or problem that tends to affect the 

implementation of NAS is the impact of tax legislation. In this part of the study, it 
was investigated precisely on the impact of tax divergence on the degree of NAS 
implementation in the sample taken in the study. The results showed that tax 
divergence has not only been statistically significant, but has remained so in all 
model specifications. There was also a negative impact on the degree of NAS 
implementation. This means that the greater the divergence between the tax rules and 
the accounting rules (the more the difference between them in the accounting 
approaches) the more the implementation of the NAS decreases. Said in another way, 
the more tax rules differ from the financial rules, the less drafters tend to apply the 
accounting rules (NAS). This is explained by the fact that in our country the reporting 
for tax purposes remains the most important compared to reporting for internal 
purposes (Duhanxhiu, I., & Kapllani, V. 2012, Qurku R.2013, Miti M. 2013). 
Furthermore, this importance is emphasized when it comes to standard reporting. In 
this respect, the drafters tend to compile balance sheets, where the tax rules are fully 
implemented and accounting rules partly implemented, thus reducing the degree of 
NAS implementation. As expected, the results of this paper are in line with other 
domestic studies (literature). Both the fiscal divergence and the usefulness of balance 
sheet resulted in two important variables that tend to affect the degree of NAS 
implementation, regardless of the direction of influence. 

Knowledge: One of the most discussed issues by many local researchers 
regarding the implementation of NAS is the lack of knowledge of drafters on NAS. 
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However, their point of view was mostly focused on training, the materials used, the 
ability of accounting associations, etc. Meanwhile, it is not clearly addressed if there 
is a direct relationship between the level of knowledge of the drafters and their degree 
of implementation. The results of this study showed that there is a statistically 
significant relationship between the knowledge about and implementation of NAS 
and with a positive sign. This means that in the sample being studied, the more 
knowledge balance sheet drafters have, the more they tend to apply NAS. Thus, lack 
of knowledge can be considered an important problem as it tends to reduce NAS 
implementation.  

Size: Finally, the fourth variable which was investigated, if there is a tendency 
to influence the NAS implementation, is the size. I must admit that this variable 
would be much more important if analyzed for all the economic units and not for 
SMEs only. However, the purpose of its use is to determine the importance of size 
within the categories of enterprises which fall in SMEs category. In fact, the results 
of this study showed that size is statistically important in implementing NAS. Also, 
the results showed that in the sample studied this dependence has a positive direction. 
This means that business size growth tends to reflect positive effects in increasing 
NAS implementation degree. So, as expected, it turned out that the bigger the 
enterprise, the more it tends to apply NAS. This is explained by the fact that the 
larger the economic units are, the more resources they have available to improve 
financial reporting. This means that they have financial resources to hire skilled 
workers or specialists in the field of accounting rather than small enterprises. 
Moreover, if we refer to the opinion of the interviewed users (control inspectors), this 
fact was emphasized by many of them. On the other hand, Dhamo S. (2007) clearly 
points out the importance of the size of enterprises in implementing NAS. According 
to him, "the application of EU standards for SMEs cannot be completely accurate for 
Albania", as most of the units in Albania are very small, have a limited number of 
employees. 

Control variables: To control the importance of key variables, but also check 
the importance of other variables, four other specifications were compiled. The 
results showed that all control variables in the four specifications did not change the 
importance of the main variables of the model, noting their importance in explaining 
the degree of NAS implementation. In the first specification, it was controlled 
whether the unit's legal status has impact in the implementation of NAS in the sample 
studied. The results showed that the units employing respondents with legal status 
"SHA" - limited liability companies were statistically insignificant in the 
implementation of NAS compared to units that have a different legal status such as 
natural person, sh.a, agricultural cooperation society. Otherwise, in the units where 
the respondents with legal status are employed, SHA - a joint stock company, another 
outcome resulted. These units proved to be statistically significant compared to units 
with other legal status. Thus, units with status SH.A tend to apply more NAS in 
relation to units with a different legal status. This is explained by the fact that joint 
stock companies have a compound capital reporting to many shareholders, which is 
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why these companies tend to enforce the rules. This means the unification in 
compiling and reporting information to make it understandable by all participants. On 
the other hand, these enterprises are more consolidated and have more financial 
resources available. As expected, it also resulted statistically significant in the 
composition of capital, 100% foreign capital units.  This means that units with 
foreign investors tend to apply more NAS compared to units that have 100% 
Albanian capital or compound capital. This is explained by the fact that foreign 
capital units are more inclined towards real financial reporting and financial situation. 
This is fully realized if NAS are implemented since their objective is to properly 
reflect the financial condition of the business. 
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INTEREST RATE MANAGEMENT IN THE ALBANIAN BANKING SYSTEM 

 
Abstract. The banking system, as one of the most significant areas of a country, is exposed 

by multiple risks in their business, which has been brought to attention recently. As such, we can 
mention interest rate risk, credit risk, market risk, currency risk, transactions, liquidity, etc. Being 
one of the main channels through which monetary policy is followed, it was considered necessary to 
study the interest rate and the interest rate risk. Good governance in banks and non-banking 
financial institutions requires high attention to interest-bearing assets and liabilities, a good 
balance of both sides of the balance sheet. What is addressed in this study is how banks deal with 
interest rate risk and how affected are the latter. We also analyzed the factors that influence the 
interest rate fluctuating in Albanian banks over a 6-year period (2010-2016). In the selected banks, 
a positive gap and a correlation between the variables were observed according to literature. 

Key words: Interest rate risk, ALCO, interest rate on deposits, average interest rate on 
loans, spread of interest rates 
 

Introduction 
Central Bank policies have a relatively large influence and impact on banking 

or non-banking institutions. One of the mechanisms through which this impact is 
transmitted is the interest rate. Interest rates fluctuate on the market from time to 
time, and therefore there is a need to be exposed to the gains and losses that may be 
generated through these fluctuations. The interest rate risk has been studied by a 
number of economists, including Heffernan (2006), Bessis (2002) and Sinke (2002), 
as one of the most present risks, which a bank should face. The interest rate risk 
relates precisely to the change and the impact on net interest income. The interest rate 
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impact may be expressed in two forms: direct and indirect. In the first category is the 
direct impact on interest income and expense, while indirectly the relationship is 
made by the behavior of the borrower and the depositors when the interest rates 
move. 

The interest rate risk is related to the management of interest rate sensitive 
assets and liabilities. Mostly, one-year assets and liabilities are taken into account, as 
short-term risk management remains the focus, as long as it is difficult to provide a 
long-term prediction, considering how often the interest rates in the market fluctuate.  

In this paper, we want to highlight the ability of commercial banks in Albania 
to protect, expose, but not eliminate the interest rate risk. As noted above, in the 
banking institutions asset and liability management means management of several 
types of risks associated with the discrepancy between the bank's assets and 
liabilities. These risks relate to assets, interest rates, exchange rates, etc. (Rao, 2013). 
This is also the most important risk management link in a bank, also called the Asset 
and Liability Management Committee. This chain deals with the design of the 
appropriate balance sheet structure and hedging programs from interest rate risk and 
liquidity. In international language, this management is known as the ALM and 
constitutes one of the main concerns of the Basel Committee, as well as at institutions 
at national level, with regard to oversight of financial institutions. What is seen 
globally is the lack of a standard model, the lack of standard reporting by banks and 
the consequence of the global crisis; the inability to predict financial crises from the 
models used. 

 
Literature review 
Financial intermediaries face many risks during their operation in the market. 

For this reason one of their main goals is risk management (not elimination), which is 
achieved through the implementation of regulations, standards and methodologies 
verified and suggested by financial supervisors. How can the financial intermediary's 
risk approach, which is the best way to meet these goals? 

ALM model:  
Assets and liabilities management is defined as strategic balance management 

for the optimization of bank liabilities and assets, taking into account all market risks 
(Rosen & Zenios, 2006). Meanwhile (Kusy M; William Ziemba, 1986) see the 
management of bank assets and liabilities as a cost / benefit function, a ratio that 
takes into account the assumed / projected risk, the level of profit and liquidity of the 
bank.  

The ALM3 approach aims to help banks achieve their financial goals. (William 
Sharpe; Lawrence Tint, 1990) Show that the correlation of assets and liabilities is a 
benefit function of the portfolio. The so-called ALM, it is nothing but a tool to 
manage the interest rate and liquidity risks. This is also foreseen by the Central Bank 
of Albania as one of the standard examination reports, in its function as supervisor. In 
other words ALM is used to match the interest-rate assets and liabilities according to 
                                                 
3  Asset Liability Management 
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maturity, interest rates, in order to minimize the interest rate risk and liquidity risk. 
Three elements need to be considered in this process: (i) Implementation of Basel III 
regulation; (ii) A more expended look at stress tests; and (iii) Calculating the net 
income of the bank considering several factors. The necessity of implementing a 
good ALM system is related to the problems and risks of banks as financial 
institutions face today, where no AD HOC solution can be considered, but a long-
term strategy. Some of the key elements of ALM are related to information, a 
successful monitory system and the efficiency of the information received. 

The Central Bank in its function as a supervisor of second tier banks, 
implements a set of rules and regulations to be followed, which should also be 
reported in different periods. ALM's objective is to manage the risk rather than 
eliminating it. For the implementation of this model, a balance reclassification should 
be made by dividing it into the maturity period. 

ALM foresees the establishment of a committee called ALCO, which should 
consist of representatives from each department having as CEOs.  

One of the international bank regulators is BIS4. Since its creation in 1988, a 
risk-protection model was developed which contained the following points: (i) 
Holding a capital to cover potential losses from the risks to which it was exposed; (ii) 
Leveling the activity of banks outside the borders; and (iii) Simplifying and restoring 
balance sheet items to facilitate analysis. (Basel Commitment on Banking 
Supervision, July 2013). 

Below we are making a general look at BIS, which drafts regulations for the 
central banks of other countries. So far, three of them have been drafted: 

- Basel I: was created in 1988. This regulation divides the balance sheet items 
into 5 categories. These categories are divided according to risk weights, but based on 
the value in the accounting and not the market. One of the indicators that should be 
respected was keeping the capital at 8% of risk-weighted assets. 

- Basel II: Established in 2004. In this regulation was predicted risk 
management (establishment of risk department). It was suggested to use external 
agencies to carry out risk weighting, defining operational risk, as well as new rules 
for client procedures, etc.  

- Basel III: Created in 2010. Its need came after Basel II was thought to be 
unable to control the recent financial crisis, ignoring systemic risk and not having a 
good credit risk. The standards had its focus to four elements; capital, leverage, 
financing and liquidity; lending rate > 3%, holding large amounts for short-term 
liquidity to prevent bankruptcy. 

There was huge criticism of Basel III, where in 2013 it was admitted that its 
procedures could be too complicated for the financial intermediary. Consequently, 
new talks about the Basel IV started to surface. So in June 2013, a paper titled 
"Regulatory Corrigendum: Sensitivity of Balancing Risk, Simplicity and 
Comparability" was published, where it was specifically discussed to review the 

                                                 
4  Bank for International Settlements 
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methodology and measurement of risk assets and liabilities. (Basel Commite on 
Banking Supervision, July 2013) 

As far as risk sensitivity was concerned, two dimensions of its vision were 
discussed: "Ex ante", which refers to estimates made prior to risk occurrence, 
verifications and analysis for the future, especially in the determination of risk 
weights; "Ex post" are recent assessments that help with future evaluations and 
provide information where it may have failed or succeeded. 

The main problem nowadays is to have a standard model for all banks in risk 
assessment. 

 The situation in Albania in recent years 
The banking sector in Albania remains exposed to interest rate fluctuations, 

and as such, it is one of the main concerns for the Bank of Albania. What was seen in 
the Supervision and Financial Stability Report for the first six months of 2017 is a 
decrease in exposure to fluctuations, where compared to the previous 6-months 
interest rate change fell from 13.4% to 10.5% for assets and liabilities 1-month to 
maturity. While the one-year difference rose by 1.2 percentage points. Of course, this 
is due to constant interest rate fluctuations and an increase in the spread or margin of 
profit. 

To be noticed the problem of the good ALM model comes from the following 
reasons: (i) The lack of uniform information from banks, generally the information is 
from banks in general, not each in particular; (ii) Lack of good historical data, 
changes in share capital and name of banks; and (iii) Lack of will for standardization 
and unification (Aliaj, 2014). Below we will present a full table of interest rates on 
lending and one-year deposits in ALL, EUR and USD. 

Table 1 
Interest rates on deposits, loans and spreads 

12-Months rates 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 
Deposit rate in ALL 6.4 5.87 5.38 4.17 1.92 1.35 1.07 
Deposit rate in EUR 4.23 3.57 3.11 2.12 0.86 0.35 0.25 
Deposit rate in USD 2.38 2.04 2.14 1.84 0.96 0.46 0.63 
Loans rate in ALL 15.68 13.43 10.28 13.99 11.86 9.24 9.05 
Loans rate in EUR 8.07 7.87 7.45 7.32 7.17 6.52 5.1 
Loans rate in USD 7.15 7.06 4.52 6.6 5.47 5.66 15.53 
Spread of ALL interest rates 9.28 7.56 4.9 9.82 9.94 7.89 7.98 
Spread of EUR interest rates 3.84 4.3 4.34 5.2 6.31 6.17 4.85 
Spread of USD interest rates 4.77 5.02 2.38 4.76 4.51 5.2 14.9 

Actual interest rate 3.52 5.27 3.94 1.81 2.67 0.44 1.33 

 
To make the analysis more complete, we also calculated the year-on-year 

fluctuation of the one-year deposit and one-year ALL loans, from which: 
- The average change in deposit rate growth is -0.76%. 
- The average change in the rate of credit growth is -0.94%. As seen from 

the chart below, both lending and 1-year lending rates tend to decrease in recent 
years. 
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Chart 1. Deposit rates 
Source: Bank of Albania 

As its seen in the chart, the interest rate on deposits has come into its lowest 
point last years. 

 

 
Chart 2. Interest rate on loans 

Source: Bank of Albania 
 

Methodology 
To analyze the risk management for some of the most important banks in Albania 
through GAP method were taken the following steps:  

- Only short-term balance sheet items were selected because short-term risk 
management is mostly used for banks as it has a higher level of security. 

- GAP Merger Methods has been used; as this is the method used by banks 
themselves. Although this is a static method and only provides a descriptive 
description of risk management. 

- Analyzes were made according to different scenarios, also taking real changes 
in 2017. 

- Auto-regressive analysis was performed on the factors affecting the interest 
rate on deposits and loans in Albania for the last 6 years. 
Hypotheses 
The main hypothesis of this study is:  
H0: Deposit rate (credit rate) is not affected by credit rates (deposit rates), real 

GDP, inflation, base interest rate and size of banks. 
H1: Deposit rate (credit rate) is affected by credit rates (deposit rates), real 

GDP, inflation, base interest rate and size of banks. 
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Results 
Some of the most important banks, which occupy a significant share in the 

banking market, have been considered due to their productivity in recent years, such 
as National Bank, Raiffeisen , Pro-credit, Intesa San Paolo and Societe Generale. 
Below we will present each of the interest rate risk and respective gaps for the last 
two years. 

- Raiffeisen Bank 
Table 2 

Gap of Raiffeisen Bank 
GAP Up to 1 month 1-3 months 3-6 months 6-12 months over 1 year   
2015 -32 755 006 2 068 550 6 226 335 20 107 955 29 142 987 24 790 821 
2016 -64 931 966 10 695 242 23 467 510 20 032 597 36 927 817 26 191 200 

 
 As noted, the Raiffeisen Bank has a consistency and control over interest rate 
risk and is presented with a positive Gap for the two last years, 2015 and 2016. The 
generated gaps are relatively high, indicating that the assets are able to cope with the 
obligations for a period of one year but also beyond.  

To judge better the situation let us take the following scenario in consideration: 
a 1% or 100 points decrease and a 100-percentage point’s increase. 

If interest rates were 100 points lower (2016: [100] points lower, with other 
variables held unchanged, the profit would be 1,753,661 thousand ALL (2015: 
751,881 thousand ALL) higher. If interest rates were 100 basis points higher (2016: 
[100] points higher), with other variables held unchanged, the profit would be ALL 
2,223,248 thousand (2015: ALL 414,300 thousand) low. (Raiffaisen Bank, 2016) 

- Pro-Credit Bank 
Table 3 

 Gap of Pro-Credit Bank 
Gap Up to 1 month 1-3 months 3-6 months 6-12 months over 1 year   
2015 (2 513 365) 1 917 473 3 396 138 2 536 221 4 731 292 2 344 382 

2016 (565 897) 1 261 127 2 515 392 1 667 723 5 071 709 1 808 138 

 
As the gap appears, it is positive for both years, which means that Pro-Credit 

bank is protected by interest rate fluctuations. This bank implements the revaluation 
gap, taking into account the impact on the economic value but also on the income, 
applied to all currencies.  

Same as above let us judge over the scenarios with 100 percentage points, 
carried out by the bank itself. If there is an increase of 1%, it is noticed that the final 
impact on net interest income in 2016 will be 107,833 and a decrease of 1% would 
have an effect of 83,222 in net income. (Pro-Credit Bank, 2016) 

- Societe Generale Bank of Albania 
As well as the above-mentioned banks, Societe Generale Bank of Albania puts 

an emphasis on the interest rate risk through the ALCO, which defines and reviews 
the policy of determining the interest rate on financial assets and liabilities. With a 
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positive GAP, this bank also appears stable and hedged against interest rate risk, 
where sensitive assets are larger than the liabilities that are, as follows: 

Table 4  
Gap of Societe Generale Bank of Albania 

Gap Up to 1 month 1-3 months 3-6 months 6-12 months over 1 year   

2015 (11 412 822) 1 357 635 3 692 277 2 975 625 8 107 162 6 590 093 

2016 (17 697 717)  286 403 3 349 439 7 505 411 7 876 028 7 726 226 
 
 An analysis of bank volatility is also done through scenarios. According to the 
Bank if we have a 100 point drop we will also have a loss of 33 312 and the same 
amount would win in the opposite case. (Societe General Bank of Albania, 2016) 

- National Commercial Bank of Albania 
National Commercial Bank of Albania is one of the banks that does a proper 

analysis of interest rate risk, categorizing and setting respectively the effective rates 
by categories and the impact of each of them. 

Table 5  
Gap of National Commercial Bank of Albania 

GAP 
Up to  

1 month 
1-3 months 3-6 months 

6-12 
months 

over 1 year  

2015 (402 787878) (20 193 100) (416 692 932) 906 651 285 181 647 286 248 624 661 

2016 93 208125 (53 3806 98) 269 279 021 426 223 824 111 176 982 420 283 430 

 
The Gap appears to be positive, even though the active-passive fluctuation in 

the 1-6 months period is negative. It is recovered with the differences from 6 months 
to over a year period. A comprehensive sensitivity analysis shows that a 1% drop 
would result in a loss of 2 655 862 and a 1% increase would bring a profit of 2 655 
862. (National Commercial Bank of Albania, 2016) 

Factors that indicate interest rate 
The interest rate on loans depends on real GDP and inflation. According to 

(Kashyap, Stein, & Wilcox, 1993), a better economic situation increases the number 
of profit-making projects and this leads to an increase in borrowing demand. With the 
growth of the market interest rate there will be an increase in the opportune cost of 
other forms of financing, making the borrowing more attractive. 

The deposit interest rate is adversely affected by real GDP and inflation. A 
higher level of income increases the demand for deposits and consequently reduces 
banks' disposition to set higher interest rates. With the growth of the market interest 
rate, consumers will be more reluctant to invest in risk-free securities, which are an 
alternative deposit option. As a result, a decrease in demand for bank deposits will 
put an upward pressure on deposit interest rates, thus bringing their growth.  

Factors affecting interest rates on loans: interest rate on deposits, bank assets, 
liquidity, operating costs, capital adequacy, and market share, etc. (Georgievska, 
Kabashi, Manova-Trajkovska, Mitreska, & Vaskov, 2011). According to 
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(Georgievska, Kabashi, Manova-Trajkovska, Mitreska, & Vaskov, 2011) the deposit 
interest rate is statistically important in determining the lending rate. That is, an 
increase of 1 percentage point of the deposit rate leads to a 0.3 percentage point 
increase in lending.  

Inflationary expectations, however, are one of the most important determinants 
of interest rates. Savers demand a real return from their investments. Changes in 
future inflation projects are reflected in the current asset prices (Petterson & 
Lygnerud, 1999). This link between expected inflation and interest rates was the core 
of Fisher's equation. (Fisher, 1977) 

Interest rates also reflect the degree of risk. Low-risk countries can attract 
savers with lower interest rates. Countries with very high debt levels should pay 
higher interest rates than countries with low credit risk (Petterson & Lygnerud, 1999). 

Based on the literature review and studies conducted in different banking 
systems, we can write the following models. 

At the interest rate of deposits and loans affect: 
o Real GDP 
o Inflation 
o Base interest rate 

Based on these variables we can construct the regressive model as follows: 

 
Table 6  

Results of modeling 
Dependent Variables 

Deposit Rate Credit Rate 
  coefficient stt. Error prob. coefficient stt.Error prob. 
Credit / Deposit rate 0.315261 0.046328 0.0495 3.104925 0.456272 0.0929 
Base interest rate 0.273024 0.076062 0.1730 -0.839108 0.294998 0.2152 
Real GDP -1.121316 0.154908 0.0374 3.499466 0.611059 0.0110 
Inflation 3.979704 0.356440 0.0356 -1.235166 0.216162 0.0410 

 
As can be seen from the tested models, it is noteworthy that both models are 

significant, meaning that the variables are important and that determine, in the first 
case 99.8% deposit interest rate and second 98.5% credit rate. 

Consistent with the literature review, it is noticed that the deposit interest rate 
is depended negatively from real GDP, and positively from inflation, albeit suggested 
otherwise. But this is justified by the fact that the inflation rate in recent years has not 
undergone major losses, but has remained within defined limits or targets by the 
Central Bank. 

While the interest rate on loans is positively influenced by real GDP, but 
negatively from inflation, again in contrast to the literature. However, Albanian banks 
have different characteristics from other banking systems, where studies have been 
conducted so we can accept these conclusions, even because the variables seem to be 
significant. What we want to emphasize is that we also did the spread analysis and 
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impact of these factors, but the model wasn’t significant, as well as none of the 
variables.  

In a second look, let us show a complete picture of variables: 
Table 7  

Summary of descriptive statistics 
  Inflation Real GDP Deposit Rate Credit Rate Base Rate 
 Mean 2.275 2.111667 4.181667 12.41333 2.941667 
 Median 2.25 1.995 4.775 12.645 3.095 
 Maximum 3 3.71 6.4 15.68 5.27 
 Minimum 1.7 1 1.35 9.24 0.44 
 Std. Dev. 0.489643 0.958069 2.113816 2.413211 1.694998 
 Skewness 0.279246 0.603927 -0.39026 -0.031255 -0.149139 
 Kurtosis 1.751026 2.373723 1.500972 1.72199 2.073302 
 Jarque-Bera 0.467963 0.462784 0.714074 0.409304 0.236935 
 Probability 0.791377 0.793428 0.699747 0.814931 0.888281 

 
 In addition, by data we perform the first and second autocorrelation test. For 
1st-order autocorrelation, Darbin's statistic is 1.67, which, while close to 2, shows no 
first-order autocorrelation. 
For that of the second order use the LM test, from which we draw the following 
result:   
F-statistic 1.181182     Probability 0.356636 
Obs*R-squared 1.412498     Probability 0.234642 
 
 While the probability of 0.234642> 0.05, then the hypothesis on the lack of 
Auto-correlation to rank up to two does not fall down, is accepted. This proves once 
again that results in the models used are valid. 

Conclusions  
- There is a shortage in the range of a standard model, a lack of standard 

reporting by banks and as a result of the global crisis; the inability to predict 
financial crises from the models that are used. 

- The average change in deposit rate growth is -0.76%, a relatively significant 
change considering the interest rates in Albania. The average change in the rate 
of credit growth is -0.94%, which proves once again that banks are abusing the 
increase in the interest rate on loans, making it an unbearable rate for 
borrowers. 

- Banks in Albania holding a high margin between loans for up to one year 
and similar deposits have managed to secure high profits from the falling 
deposit rate in the last 10 years, focused more on the years following the global 
crisis. 

- It was noted that the deposit rate was negatively determined by real GDP, 
and positively by inflation. It was also positively affected by the credit rate, 
while the base rate had no significance. 
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- The credit rate was positively determined by real GDP and negatively 
from inflation. What is noticeable in both variables is that the base interest rate 
has no significant impact, which questions the role of the Bank of Albania in 
determining and orienting banks on the interest rates they can apply.  
Recommendations   

 Based on the study conducted, we suggest to Albanian banks to decrease the 
difference between the loan and deposit rates. 

 As deposit rates have been the lowest in historical levels, banks should 
start changing their balance sheet structure as interest rate growth could have 
negative effects on their structure, where Gap>0. 

 Banks should comply with the directives of BIS BASSEL and those 
provided by the Bank of Albania, since no such thing was observed. Banks in 
Albania do not provide the appropriate information, do not carry out a proper 
ALM analysis and do not use external resources to carry out and implement 
this method. 

 It is also suggested in the setting of the credit or deposit rate to focus and 
correlate among them in order to move parallel to one another and to take more 
account of the base interest rate, even though financial culture is lacking. 
Albanians are being informed and can turn to treasury bills rather than deposit 
rates that are relatively low. 
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ЛИПСАТА НА КАЛКУЛАЦИОННИ СМЕТКИ В СЪВРЕМЕННОТО БЮДЖЕТНО 

СЧЕТОВОДСТВО-ОСНОВА ЗА НЕПРАВИЛНИ СЧЕТОВОДНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪВ 
ВРЪЗКА С ПРИДОБИВАНЕТО НА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ 

 
The article is based on the thesis that due to the lack of calculation accounts applied in the 

accounting of the Bulgarian budget organizations, there are a number of controversial or incorrect 
regulations in the accounting for the acquisition of fixed assets. The main focus of the article is on 
two major acquisition cases-purchase and construction. 

Key words: budget organizations, acquisition of fixed assets, calculating accounts, incorrect 
regulations 

 
Статията се основава на тезата, че поради липсата на калкулационни сметки, 

прилагани в отчетността на българските бюджетни организации, са налице редица спорни 
или неправилни нормативни регламенти при отчитане на придобиването на дълготрайни 
активи. Основният акцент в изложението е поставен върху два основни случая на 
придобиване-покупка и строителство. 

Ключови думи: бюджетни организации, придобиване на дълготрайни активи, 
калкулационни сметки, неправилни нормативни регламенти  

 
Добре известно е, че когато придобиването чрез покупка е 

продължителен или нееднократен акт, е необходима калкулационна сметка, по 
която да се формира оценката на придобивания актив (в случая цената на 
придобиване). Някои автори [3, с.65] предлагат за целите на формиране на 
цената на придобиване на актива да бъде използвана сметка 6501 Придобиване 
на дълготрайни активи по стопански начин, с организиране на подходящо 
аналитично отчитане към нея. Следва да обаче да се припомни, че посочената 
сметка изгуби своя калкулационен, активен характер още през 2002г. с 
приемането на БДС №5 и макар теоретично издържано, едно такова 
предложение е в съществено противоречие с действащите към момента 
счетоводни регламенти в отчетността на публичния сектор. 
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Основните елементи на цената на придобиване (покупната стойност и 
съпътстващите разходи) биха могли да се отразят по дебита на сметка 2079 
Други дълготрайни материални активи в процес на придобиване (респ. сметка 
2107 Нематериални дълготрайни активи в процес на разработване и 
придобиване5) по реда на постъпващите първични документи. Тук е 
необходимо да се отбележи, че използването на предложената сметка 2079 
Други дълготрайни материални активи в процес на придобиване като 
калкулационна следва да се извършва с немалко резерви от позицията на 
нейното наименование, но самата подгрупа сметки 207 Дълготрайни 
материални активи в процес на придобиване не е достатъчно изчерпателна.  

В контекста на въпроса за формиране на цената на придобиване на 
дълготрайния актив при покупка не може не бъде подложено на критичен 
анализ и странното и теоретически неиздържано изискване, когато в цената на 
придобиване има невъзстановими данъци и такси (ДДС без право на 
възстановяване, акциз, митни сборове), те първо се отчитат като разход по 
сметките от подгрупа 606 Разходи за данъци и такси, а след това се отнасят в 
цената на придобиване.  

Твърде спорен е и регламентът [8, раздел IX], когато е налице покупко-
продажба на активи, в т.ч. дълготрайни между бюджетни организации и 
плащането по нея подлежи на отчитане на касова, а не на начислена основа (т.е. 
като трансфер между бюджетните организации), освен огледалното използване 
на сметките от група 45 и група 75 при разпоредителите се използва и 
специфична корективна техника чрез отново огледалното прилагане на сметка 
6081 Коректив за придобиване на активи (при купувача), респ. сметка 7180 
Коректив за приходи (при продавача). 

Основните въпроси, които предизвикват дискусия при придобиване на 
дълготрайни активи чрез строителство чрез възлагане могат да бъдат сведени 
неизчерпателно до два: 

а) Аналогично на придобиването чрез покупка и тук се сблъскваме с 
липсата на калкулационна сметка в Сметкоплана на бюджетните организации 
[9], по която да се формира оценката на строящия се обект. Наложително е тази 
методологическа празнота в сметкоплана да бъде своевременно запълнена или 
до вземането на подобно решение предлагаме оценката на строящия се обект да 
се формира по дебита на сметка 2071 Незавършено строителство, производство 
и основен ремонт, която в случая ще бъде използвана като калкулационна, 
макар и с редица уговорки.  

б) По повод използването на приблизителни счетоводни оценки, без това 
по наше виждане да е необходимо. 

                                                 
5 Сметката е въведена от Сметкоплана на бюджетните организации, в сила от 01.01.2014г., и нейната 

поява запълни важна методологическа празнота при текущото отчитане на процеса на придобиване на 
нематериални дълготрайни активи в сравнение с отменения бюджетен сметкоплан, в който аналогична 
сметка не беше предвидена.    
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Съгласно ДДС № 20/14.12.2004г. [6] при оценяването на етапа, до който е 
достигнал процесът на придобиване (в т.ч. чрез строителство), се определя 
приблизителна счетоводна оценка на разходите на съответния етап на 
строителството, която се отразява по съответните сметки от подгрупи 207 
Дълготрайни материални активи в процес на придобиване, 607 Наеми и разходи 
за инфраструктурни обекти, земя и други активи и активи с художествена и 
историческа стойност (в отчетни групи „Бюджет” и „Сметки за средства от 
Европейския съюз”), както и по сметки от група 22 Дълготрайни активи, 
капитализирани в отчетна група (стопанска област) "Други сметки и дейности" 
за сметка на отчетените до момента суми по аванси към изпълнителите. В 
случай, че счетоводната оценка на разходите по придобиването е по-голяма от 
салдото по сметките за аванси към съответните изпълнители, разликата се 
отразява по сметки 4971 Коректив за задължения към доставчици-местни лица 
и 4972 Коректив по задължения към доставчици-чуждестранни лица. 

По отношение на оценките на дълготрайни материални активи, отписани 
като разход, но подлежащи на капитализиране в отчетна група „Други сметки и 
дейности”, в тази група се съставя и счетоводна статия със сумата, отчетена по 
съответната сметка от подгрупа 607 Наеми и разходи за инфраструктурни 
обекти, земя и други активи и активи с художествена и историческа стойност (в 
отчетни групи „Бюджет” и „Сметки за средства от Европейския съюз” за 
отнасяне по дебита на сметките от подгрупа 220 Дълготрайни активи, 
капитализирани в отчетна група (стопанска област) „Други сметки и дейности” 
в кореспонденция със сметка 7609 Коректив за капитализирани активи в 
отчетна група (стопанска област) "Други сметки и дейности". 

В началото на следващата година така съставените счетоводни статии се 
сторнират чрез червено сторно, като операцията се отразява в отчетността за 
новата отчетна година. 

Отворен остава и въпросът: кога горепосочените отчетни процедури може 
да не се прилагат съгласно регламента на ДДС № 20/14.12.2004г., обвързан със 
съществеността на размера на разходите за строителство и отделни  разумни 
очаквания и индикации-до голяма степен субективни обстоятелства, които 
въвеждат нееднозначност при определянето на приблизителната оценка на 
въпросните разходи в счетоводствата на различните бюджетни разпоредители. 
Това безспорно изисква и нужното уреждане на въпроса в съответните 
индивидуални счетоводни политики на бюджетните организации и еднаквост в 
техните йерархични бюджетни системи.  

При строителството на дълготрайни активи по стопански начин могат да 
бъдат коментирани редица теоретически неиздържани счетоводни техники, 
свеждащи се до неправилното използване на счетоводни сметки, в пълно 
противоречие с традиционната представа за предназначението, структурата, 
съдържанието и начина на водене и приключване на разходните сметки. 
Считаме, че от позицията на счетоводната теория е недопустимо разходна 
сметка да се кредитира при възникване и признаване на разхода, а да се 
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приключва, като се кредитира. На сериозна критика подлежи и възможността 
еднотипни разходни сметки да кореспондират помежду си, за да се стигне до 
недопустимата възможност разходна сметка да кореспондира сама със себе 
(при строителството на инфраструктурни обекти, например). В крайна сметка 
се налага изводът, че посочените противоречащи на счетоводната логика 
техники и процедури са пряко следствие от липсата понастоящем на 
калкулационна сметка, по която предходно направените разнородни разходи по 
строителството да бъдат отнесени, за да се следи текущо процеса на 
придобиване и неговия общ стойностен размер. 

В подкрепа на горните твърдения могат да бъдат представени в 
исторически аспект твърде спорните счетоводни процедури, съпътстващи 
процеса на строителство, както следва:  

- Извършените от бюджетната организация разходи са нееднотипни и 
следва да бъдат отчитани според тяхното икономическо съдържание по 
икономически елементи чрез сметките от група 60 Разходи по икономически 
елементи; 

- За целите на наблюдение на разходите и калкулиране (определяне) 
себестойността на строителството се използват сметките от група 65 Разходи за 
придобиване на активи, текущ и основен ремонт по стопански начин. Тук 
следва да се отбележи, че посочената група сметки е имала различно 
съдържание и предназначение от въвеждането на бюджетния сметкоплан от 
2001г. досега-от типични калкулационни сметки към чисто операционни, дори 
с подчертано статистически характер; 

- Посочената по-горе сметка 2071 Незавършено строителство, 
производство и основен ремонт също има ново и по наше виждане 
нетрадиционно предназначение. Докато при строителството чрез възлагане 
сметката се използва като типично калкулационна, при строителството по 
стопански начин тя просто регистрира отчетените текущо на друго място 
разходи като обща сума и чрез салдото си към края на отчетния период 
оповестява в баланса наличието на незавършен процес по строителството и 
общото му стойностно измерение. 

Разгледано в исторически план, за периода след приемането на 
съвременната система на отчетност в публичния сектор (от 2001г. и 
понастоящем) нормативно бяха уредени два подхода за отчитане процеса на 
строителство по стопански начин: 

а) През периода 01.01.2001г.-01.01.2002г. бе възприет счетоводен подход, 
чиято основна особеност бе използването на сметките от група 65 Разходи за 
придобиване на активи, текущ и основен ремонт по стопански начин като 
типични калкулационни сметки с подчертано операционен характер за текущо 
следене на съответния процес, които кореспондираха със сметките от група 60 
Разходи по икономически елементи.  

б) От 01.01.2002 г. и понастоящем е утвърден друг ред за отчитане на 
разходите за придобиване и ремонт по стопански начин [5], като спрямо 



Problems of the development of modern science: theory and practice. Cartero Publishing House, Madrid, Spain, 2018 
 

 

81

строителството по стопански начин той най-общо може да бъде сведен до 
следното: 

-  Премахна се кореспонденцията на сметките от група 60 Разходи по 
икономически елементи със сметките от група 65 Разходи за придобиване на 
активи, текущ и основен ремонт по стопански начин; 

- Промени се редът за използване на сметка 6501 Придобиване на 
дълготрайни материални активи по стопански начин; 

- Разходите за строителство по стопански начин се отчитат по сметките от 
група 60 Разходи по икономически елементи; 

- Периодично, но поне веднъж тримесечно и задължително към края на 
годината се идентифицират разходите за строителството по стопански начин, 
установява се себестойността, която се отнася по съответните сметки за активи 
или  незавършено строителство срещу кредитиране на сметка 6501 
Придобиване на дълготрайни материални активи по стопански начин; 

- Към края на отчетния период и преди приключването на сметките от 
раздел 6 Сметки за разходи и раздел 7 Сметки за приходи, трансфери и 
преоценки сметка 6501 Придобиване на дълготрайни материални активи по 
стопански начин има само кредитен оборот и кредитно салдо. Това състояние 
се посочва в оборотната ведомост, подлежаща на представяне в Министерство 
на финансите по реда на чл. 33, ал. 6 от Закона за счетоводството. 

След осигуряването на тази информация сметка 6501 Придобиване на 
дълготрайни материални активи по стопански начин се приключва в 
увеличение на нетните активи за периода срещу кредитиране на сметка 1201 
Изменение на нетните активи за периода. Сметките от група 60 Разходи по 
икономически елементи също се приключват по общия ред-в намаление на 
нетните активи за периода и срещу дебитиране на сметка 1201 Изменение на 
нетните активи за периода.  

БДС №5/19.03.2002г. въведе и специфичен ред за отчитане 
строителството по стопански начин на инфраструктурни обекти. Счетоводните 
процедури за отчитане строителството на инфраструктурни обекти, адаптирани 
към изискванията на ДДС № 14/30.12.2013г. [7] и промените в Сметкоплана на 
бюджетните организации с ДДС №5/14.04.2015г. [9] отново следват посочените 
по-горе първи два етапа, като след това установената по извънсчетоводен път 
сума на разходите се отнася по кредита на сметка 6504 Разходи за изграждане 
на инфраструктурни обекти по стопански начин (в отчетни групи „Бюджет” и 
„Сметки за средства от Европейския съюз”) в кореспонденция със сметка 6075 
Разходи за придобиване на инфраструктурни обекти чрез външни доставки. 
Към края на отчетния период посочените по-горе разходни сметки, в 
зависимост от салдата им се приключват със сметка 1201 Изменение на нетните 
активи за периода. След окончателното завършване на строителството, 
инфраструктурният обект се приема по надлежния ред и се завежда балансово 
по сметка 2202 Инфраструктурни обекти в отчетна група „Други сметки и 
дейности” в кореспонденция със сметка 7609 Коректив за капитализирани 
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активи в отчетна група (стопанска област) "Други сметки и дейности" и с 
оценка, представляваща  установената по описания по-горе ред себестойност.  

Разгледан в теоретичен план, този подход на използване на разходните 
сметки, регламентиран в т. 9 от раздел III на ДДС №5/14.04.2015г. безспорно 
следва да подлежи на критичен коментар, доколкото подобно неподходящо 
използване на сметки е в явно отклонение не само от принципа за текущо 
начисляване, но е в несъответствие и с редица фундаментални правила на 
теорията на счетоводството. Той замени действащия до 01.01.2015г. година 
подход, възприет от ДДС №5/19.03.2002г., който описваше не по-малко 
странни счетоводни процедури с твърде съмнителна информационна полезност. 
При този нормативен регламент сметка 6504 Разходи за изграждане на 
инфраструктурни обекти по стопански начин кореспондираше сама със себе си, 
като след тази операция във всеки момент тя имаше нулево салдо и равни 
дебитни и кредитни обороти, които се посочваха в оборотната ведомост към 31 
декември преди приключването на сметките от раздел 6 Сметки за разходи и 
раздел 7 Сметки за приходи,  трансфери и преоценки. След осигуряването на 
тази информация сметка 6504 Разходи за изграждане на инфраструктурни 
обекти по стопански начин се откриваше през новата отчетна година с нулево 
салдо. 
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от бюджетните предприятия 

7. ДДС №14/30.12.2013г. относно приемане на сметкоплан на бюджетните организации  
8. ДДС №08/16.09.2014г. oтносно допълнителни пояснения относно отчитането на 

определени операции, активи и пасиви в контекста на прилагането на Сметкоплана на 
бюджетните организации 

9. ДДС №5/14.04.2015г. Сметкоплан на бюджетните организации  
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В статията се застъпва виждането, че в съвременната счетоводна система на 

бюджетните организации в България се използват редица нетрадиционни и дори 
противоречащи на счетоводната теория корективни техники, като е направен опит да 
бъдат коментирани по-съществените от тях.   

Ключови думи: бюджетни организации, корективни техники, корективни сметки 
 

С въвеждането на Закона за публичните финанси [5] и на базирания върху 
него Сметкоплан на бюджетните организации [7], и двата в сила от 
01.01.2014г., значително се разшири обхвата на използването на редица 
нетрадиционни счетоводни процедури, които могат да бъдат обобщени в две 
основни групи-корекционни техники и използването на специфични 
корективни сметки за тяхното приложение. Тук е подходящо да се отбележи, 
че засиленото приложение на корективни сметки произтича от стремежа да се 
отчитат т.нар. в предходни публикации на автора “псевдо разчети“ [2, с.225] 
или се преследва целта за генериране на счетоводна информация за разходи и 
приходи на нетна основа.  

Без да се претендира за изчерпателност, корекционните техники и 
свързаните с тях специфични корективни сметки в отчетността на публичния 
сектор могат да бъдат дискутирани спрямо някои основни отчетни обекти и 
операции, по-съществените от които са: 

1. Използване на корективни техники при приложението на 
принципа на модифицирано отчитане. 

Присъединяваме се към виждането, че паралелното прилагане на 
принципа на текущо начисляване и на касовия принцип в отчетността на 
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публичния сектор крие сериозна опасност от нарушаване на редица 
фундаментални счетоводни принципи, както и на общоприетото правило 
разходните и приходните операционни сметки да се водят с чисти обороти [1, 
с.13-16]. Кредитирането на разходни сметки в случаите на възстановени 
разходи по предоставени субсидии, помощи, дарения и др., както и 
дебитирането на приходни сметки при възстановяване на неусвоени субсидии и 
временни безлихвени заеми, възстановяване на косвени данъци или надвнесени 
и недължимо внесени данъчни приходи, възстановени дарения и безвъзмезно 
получени средства са типични примери за нарушаване на принципа 
„предимство на съдържанието пред формата“ и според някои автори изцяло 
обслужва информационните цели на касовия принцип и на т.нар. „салдов“ 
метод, при който крайното състояние по операционните сметки за приходи и 
разходи носи информация за действителното им парично проявление [4, с.59, 
също с.113].  

В опита да се съчетаят двата разгледани по-горе принципа част от 
операциите във връзка с признаването главно на приходи се отчита на 
модифицирана (касова-начислена) основа – от една страна като парични потоци 
чрез отделни счетоводни сметки, а от друга страна при приложението на 
принципа за текущо начисляване тази информация се коригира чрез друга 
система от счетоводни сметки. 

Наличието на активни и пасивни сметки в раздел 7 Сметки за приходи, 
трансфери и преоценки във връзка с отчитане на приходите се дължи на 
въведения принцип за отчетност на модифицирана (касова-начислена) основа, 
главно във връзка с възстановяване на суми от бюджета. В този смисъл 
включените в раздел 7 Сметки за приходи, трансфери и преоценки активни 
сметки за отчитане на приходи са корективни (регулиращи) към съответни 
пасивни сметки. Типични примери са сметките от група 70 Приходи от данъци, 
такси и административни глоби и санкции - 7013 Начислени суми за 
възстановяване на данъци, мита, митнически такси и осигурителни-активна 
счетоводна сметка, контрарна спрямо пасивната сметка 7012 Начислени 
приходи от данъци, мита, митнически такси и осигурителни вноски, както и 
аналогичната активна сметка 7043 Начислени суми за възстановяване на такси 
и лицензии с данъчен характер, регулираща в посока намаление спрямо сметка 
7042 Начислени приходи от такси и лицензии с данъчен характер. 

Изразената от Сметкоплана на бюджетните организации логика е тези 
сметки да нямат никаква връзка помежду си. Чрез тях се цели приходите по 
държавния бюджет, в т.ч. централния, да се отчитат на модифицирана касова 
основа–касовите постъпления се коригират с декларираните дължими или 
подлежащи на възстановяване суми. 

2. Използване на корективни сметки при признаване на разходите за 
лихви. 

В контекста на изложението е подходящо да се отбележи, че 
Сметкопланът на бюджетните организации, в сила от 01.01.2014г. въведе 
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принципно нов подход за отчитане на задълженията по лихви, в т.ч. по дългови 
финансови инструменти. Тези задължения в случая се класифицират като 
„разходни позиции“ и се отчитат не чрез сметките от отменената подгрупа 481 
Разчети за лихви, а по специално създадена за целта сметка от основната група 
15 Емисии на държавни (общински) ценни книжа, където се отчитат и 
главниците по дълга. 

В срока до падежа е възможно да бъде извършено обратно изкупуване на 
емисията. В този случай за корекция на вече начислената лихва, която няма да 
бъде изплатена поради предсрочното погасяване на дълга в резултат на 
обратното изкупуване се съставя и счетоводна статия, като се дебитира сметка 
1587 Коректив за задължения по лихви по обратно изкупени ДЦК (ОбЦК) и се 
кредитира сметка 6218 Коректив за разходи за лихви по обратно изкупени 
ДЦК (ОбЦК). 

Тази на пръв поглед нетрадиционна счетоводна техника цели в резултат 
на корекцията да бъде признат счетоводно само размерът на разходите за 
лихви, дължими за времето на държане на дълговия финансов инструмент от 
инвеститора, т.е. за времето между емисионната дата и датата на обратното 
изкупуване. Този ефект се реализира чрез техниката на нетиране и се 
установява като компенсирано дебитно салдо на подгрупа сметки 621 Разходи 
за лихви по ДЦК (ОбЦК) и индиректното съпоставяне на дебитния оборот на 
активната сметка 6211 Разходи за лихви по ДЦК (ОбЦК), където е отчетена 
цялата начислена лихва с кредитния оборот на пасивната, корективна сметка 
6218 Коректив за лихви по обратно изкупени ДЦК (ОбЦК), където е отчетена 
лихвата за остатъчния срок до падежа.  

3.  Използване на корективни сметки при капитализиране на активи, 
признати като разход. 

Както е добре известно, от 2015г. се отмени подходът на задбалансово 
отчитане на дълготрайните материални активи, попадащи в обхвата на т. 16.3 
от ДДС №20/14.12.2004г. относно прилагането на Националните счетоводни 
стандарти от бюджетните предприятия [8]. Вместо това, тези активи, с 
изключение на прилежащите към сгради и съоръжения земи се капитализират 
(признават балансово) в отчетна група (стопанска област) „Други сметки и 
дейности" чрез използването на сметки от група 22 Дълготрайни активи, 
капитализирани в отчетна група (стопанска област) „Други сметки и 
дейности (за незавършените обекти - сметки от подгрупа 207) и сметка 7609 
Коректив за капитализирани активи в отчетна група (стопанска област) 
"Други сметки и дейности". 

4. Използване на корективни сметки при прилагането на 
приблизителни оценки на активи в процес на придобиване.  

При определени обстоятелства оценката на дълготрайни материални 
активи, които към края на годината са в процес на придобиване, следва да се 
основава на база на достигнатия етап на процеса, а не въз основа на платените 
авансово суми на изпълнителя, освен ако те могат да се разглеждат като 
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разумно приближение на разходите по придобиване, съответстващи на 
достигнатия етап. В тази връзка за всички дълготрайни материални активи с 
незавършен процес на придобиване към края на отчетната година е необходимо 
да се направи и осчетоводи оценка на натрупаните разходи по придобиване на 
актива. 

 В случай, че счетоводната оценка на разходите по придобиването е по-
голяма от салдото по сметките за аванси към съответните изпълнители, 
разликата се отразява по кредита на сметки 4971 Коректив за задължения към 
доставчици-местни лица и 4972 Коректив по задължения към доставчици-
чуждестранни лица, като в началото на следващата година така съставените 
счетоводни статии се сторнират чрез червено сторно, като операцията се 
отразява в отчетността за новата отчетна година. 

5. Използване на корективни сметки при покупко-продажба на 
активи между бюджетни организации, когато плащането по сделката 
подлежи на отчитане на касова, а не на начислена основа. 

В отчетността на публичния сектор подобна операция се третира като 
своебразен като трансфер между бюджетните организации и освен огледалното 
използване на сметките от група 45 и група 75 при разпоредителите е 
необходимо да се използва и специфична корективна техника чрез отново 
огледалното прилагане на сметка 6081 Коректив за придобиване на активи 
(при купувача), респ. сметка 7180 Коректив за приходи (при продавача) [7, 
т.65]. 

Наред с останалите, бюджетната организация „продавач” съставя и 
следните коригиращи счетоводни статии: 

- за корекция на вземането се дебитира сметка 7180 Корективи за 
приходи, като се кредитира сметка 4960 Коректив за вземания от бюджетни 
организации; 

- за отразяване на вземането като получено се дебитира сметка 4960 
Коректив за вземания от бюджетни организации и се кредитира сметка от 
група 45 Разчети за данъци, осигурителни вноски и други операции между 
бюджетни организации. 

Аналогично, наред с останалите, бюджетната организация „купувач” 
съставя и следните коригиращи счетоводни статии: 

- за корекция на задължението се дебитира сметка 4970 Коректив за 
задължения към бюджетни организации, като се кредитира сметка 6081 
Коректив за придобиване на активи; 

- за отразяване на задължението като платено се дебитира сметка от група 
45 Разчети за данъци, осигурителни вноски и други операции между 
бюджетни организации и се кредитира сметка 4970 Коректив за задължения 
към бюджетни организации. 
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6. Използване на корективни сметки при експлоатационен и 
финансов лизинг. 

Приходите и разходите по експлоатационен лизинг се признават съгласно 
принципа на текущо начисляване по съответните сметки от подгрупи 607 
Наеми и разходи за инфраструктурни обекти, земя и други активи и активи с 
художествена и историческа стойност (при наемателя) и 712 Приходи от 
наеми и концесии (при наемодателя). Разликата между начисления по линейния 
метод приход/разход и сумите по вземанията/задълженията се отчита по 
съответните сметки от подгрупа 496 Корективи за вземания (за приходите) и 
подгрупа 497 Корективи за задължения (за разходите).  

При финансов лизинг разликата между общата сума на договорените 
наемни плащания и справедливата стойност не се признава като разсрочен 
финансов приход (за лизингодателя) или разход (за лизингополучателя), а се 
третира в отчетността на публичния сектор като коректив на брутната 
(номиналната) стойност на задълженията, респ. вземанията по финансовия 
лизинг. Тя се отнася по сметки 1917 Коректив на номиналната стойност на 
задължения по финансов лизинг към местни лица и 1918 Коректив на 
номиналната стойност на задължения по финансов лизинг към чуждестранни 
лица при лизингополучателя,6 респ. като коректив на брутната (номиналната) 
стойност на вземанията по финансовия лизинг (при лизингодателя) по сметките 
от подгрупи 539 Провизии за предоставени заеми и временна финансова помощ 
в страната и 589 Провизии за предоставени заеми в чужбина.7 
Амортизирането на разликата между общата сума на договорените наемни 
плащания и справедливата стойност и признаването й като текущ лихвен 
разход/приход се извършва чрез прилагането на метода на ефективния лихвен 
процент. За отчитането на разходите/приходите за лихви по финансов лизинг се 
използват сметки от подгрупа 624 Разходи за лихви по финансов лизинг (при 
лизингополучателя), респ. подгрупа сметки 724 Приходи от лихви по финансов 
лизинг (при лизингодателя) в кореспонденция със съответните корективни 
сметки.  

7. Използване на корективни сметки при признаването на приходите 
от помощи и дарения. 

С новия сметкоплан, в сила от 2014 г., по отношение на признаването на 
приходите от помощи и дарения се въведе прилагането на нова отчетна 
процедура, която доближава отчетността в публичния сектор до изискванията 
на счетоводното законодателство. За помощи и дарения, отчетени като приход  
в момента на получаването им, следва в края на годината да се установи сумата 
на неусвоените средства, която да се отрази като коректив на признатия приход 
и съответното сторниране на тези суми в началото на следващата година, 

                                                 
6 От позицията на новия класификационен критерий, въведен от ДДС №14/30.12.2013г. тези корективни 

сметки при лизингополучателя отразяват „приходно-разходни позиции“.  
7 Посочените корективни сметки от гл.т. на лизингодателя отразяват типични „финансиращи позиции“ 

(аргумент в т.48 от ДДС №14/30.12.2013г.). 
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подобно на процедурите за начисляване и сторниране на провизии за персонал 
и на корективите за вземания и задължения, документирани в следващия 
отчетен период.  

В този случай, предвидените за целта сметки от подгрупи 498 Корективи 
за получени помощи и дарения и 740 Коректив на приходите от помощи и 
дарения червено сторно задължително е необходимо да се водят с „чисти” 
обороти, с оглед по дебитния оборот на сметки 740 Коректив на приходите от 
помощи и дарения червено сторно (респ. по кредитния оборот на сметка 4989 
Коректив за неусвоени помощи и дарения) да се отразяват само корекциите за 
неусвоени помощи и дарения, а по кредитния оборот на сметка 740 Коректив 
на приходите от помощи и дарения - червено сторно (респ. по дебитния оборот 
на сметка 4980 Коректив за вземания за помощи и дарения червено сторно) – 
само корекциите за вземания за помощи и дарения.  

8. Използване на корективни сметки и техники при отписване на 
провизии. 

По отношение на счетоводните операции по първоначалното определяне, 
начисляване и последващото доначисляване на провизиите в отчетността на 
публичния сектор не могат да бъдат откроени съществени различия в сравнение 
с утвърдената за пазарния сектор счетоводна практика-дебитира се съответната 
разходна сметка за провизии срещу кредитиране на съответната балансова 
сметка за провизии (коректив на вземание или оценка на задължения). 
Принципно друг е обаче подходът, който бюджетните организации прилагат 
във връзка с отписване (сторниране) на провизиите. Така например, 
традиционният подход, прилаган от предприятията извън публичния сектор е 
при отписване на провизия тя да се сторнира (ако начисляването и отписването 
е в един и  същи отчетен период) или да се реинтегрира в печалбата чрез 
признаване на приход (ако отписването е в друг отчетен период). При 
бюджетните организации отписването на провизия, независимо в кой отчетен 
период става това, е свързано с използването на специални пасивни, 
регулиращи (коригиращи) стойността на разхода за провизия сметки [2, с.274].  

Изхождайки от посочените особености и от принципа на нетиране, 
сметкопланът на бюджетните организации предвижда използването на 
сметките от група 67 Разходи за провизии-нето, като целта е чрез нетираната 
информация по сметките от посочената група да се установи актуалният размер 
на разходите за провизии, припадащи се върху балансовата стойност на 
неуредените все още вземания или касаещи стойността на потенциални и 
конструктивни задължения. И при начисляване и при отписване на провизия, в 
зависимост от нейния вид, сметките от група 67 Разходи за провизии-нето 
кореспондират единствено със съответните балансови сметки за провизии от 
подгрупи 491 Провизии за вземания, 494 Провизии за други задължения, 539 
Провизии за предоставени заеми и временна финансова помощ и заеми в 
страната и 589 Провизии за предоставени заеми в чужбина. За целите на 
приключването салдата по сметките от група 67 Разходи за провизии-нето 
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(дебитни или кредитни) се отнасят по общия ред в кореспонденция със сметка 
1201 Изменение на нетните активи за периода.   

При първоначалното начисляване и последващо доначисляване на 
разходи за провизии се използват основните активни сметки от подгрупа 671 
Разходи за провизии за вземания и сметка 6791 Разходи за провизии за други 
задължения, които се дебитират при начисляване (доначисляване) на разхода, а 
при отписване на провизията се кредитират пасивните корективни сметки 
съответно от подгрупи 672 Сторнирани (възстановени) провизии за вземания 
или сметка 6799 Сторнирани провизии за други задължения. Считаме че, по 
същество при тази корекционна техника в крайна сметка се осъществява 
компенсиране на отписаната балансова позиция с нейната провизия, но това се 
извършва индиректно-на ниво разходни сметки, а не чрез пряка 
кореспонденция на съответната балансова позиция и нейния коректив-
начислената провизия. 
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The article discusses the legal accounting regulations about some imaginary and hypotetical 
objects of accounting in bulgarian budget organizations, commenting on their individual cases of 
occurrence and deficiencies in the specific accounting procedures. In particular, emphasis is placed 
on imputed expences, revenues and transfers - accounting items of a contingent nature not arising 
from actual business operations. 

Key words: budget organizations, imaginary and hypotetical objects of accounting, imputed 
expences, revenues and transfers  

 
Статията разисква нормативните регламенти за отчитане на някои въображаеми 

и хипотетични отчетни обекти в българските бюджетните организации, като се 
коментират отделни техни случаи на възникване и недостатъци в конкретните отчетни 
процедури. В частност се акцентира върху приписаните разходи, приходи и трансфери-
счетоводни обекти с условен характер, не произтичащи от реални стопански операции. 

Ключови думи: бюджетни организации, имагинерни и хипотетични отчетни 
обекти, приписани разходи, приходи и трансфери 

 
Традиционната счетоводна теория се базира върху разбирането, че 

счетоводството като наука и практико-приложна дейност е насочено към 
миналото на предприятието и отразява реално извършени стопански операции, 
юридически облечени в счетоводен документ и получили надежна счетоводна 
оценка. Прието е при липсата на тези обстоятелства информацията за подобни 
събития да се генерира по извънсчетоводен път или чрез използване на 
задбалансови сметки, по които традиционно се отчитат обекти с условен 
характер. 

В пълен контраст с горното твърдение на автора, обаче Сметкопланът на 
бюджетните организации въведе изискването по счетоводен път да бъдат 
отчитани редица имагинерни и хипотетични отчетни обекти, които могат да 
бъдат обобщени под рубриката „приписани разходи, приходи и трансфери”. Без 
да се претендира за изчерпателност, обединяващите ги отличителни белези 
могат да бъдат представени чрез следните техни характеристики: 

а) Те са плод на съществена доза хипотетичност, евентуалност, условност 
и въображаемост, т.е. те са резултат от отговора на въпроса: Какво би станало, 
ако...?; 

б) Те не са резултат от реална стопанска операция, а отразяват 
предполагаем, съпътстващ, скрит резултат от предходна стопанска операция; 

в) По правило очевидната им предполагаемост рефлектира в съществени 
затруднения по определянето на тяхната оценка, като често това налага 
приложението на приблизителни счетоводни оценки или методики за 
определяне на справедлива стойност за целите на отразяване на операцията; 

г) Липсата на счетоводен документ, като юридически носител и 
основание на операцията е явен индикатор за нарушаването на основния 
счетоводен принцип „документална обоснованост”8; 

д) При тяхното счетоводно отразяване се „имитира” движение 

                                                 
8 В тази връзка някои автори [1,с.20, вж. също 3,с.171] правилно коментират необходимостта от 

изготвянето на писмен потвърдителен документ за операцията между разпоредителите. 
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(увеличение или намаление) на нетните активи на бюджетната организация, без 
всъщност такова да е налице в резултат на каквато и да е стопанска операция. В 
крайна сметка компенсираният ефект върху нетните активи е нулев, което 
поставя под сериозно съмнение тяхната практическа полезност; 

д) На последно, но не и по важност място ги обединява и 
обстоятелството, че при всички случаи на възникване и признаване на 
въпросните отчетни обекти нормативно са регламентирани твърде спорни от 
гл.т. на теорията на счетоводството процедури, граничещи дори с 
неправилност, като пряка кореспонденция на приходни и приходни сметки, 
разходни и разходни сметки, както и на разходни с приходни сметки (но не и за 
тяхното приключване)9.  

По-съществените случаи, при които обичайно възникват хипотетичните 
отчетни обекти „приписани разходи, приходи и трансфери” могат да бъдат 
коментирани както следва: 

1. Приписани приходи в резултат на приватизационни сделки, 
осъществени по реда на Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол.  

Съгласно ДДС № 20/14.12.2004г. относно прилагането на Националните 
счетоводни стандарти от бюджетните предприятия [6, т.32.21], когато 
бюджетната организация при извършването на продажба на държавно или 
общинско имущество получава като форма на плащане компенсаторни 
инструменти, които след това се погасяват и обезсилват по реда на чл. 13 от 
Закона за сделките с компенсаторни инструменти, от гледна точка на 
бюджетното предприятие е налице приписан приход и разход. В тази връзка с 
размера на номиналната стойност на приетите и погасени при тези сделки 
компенсаторни инструменти се дебитира сметка от група 64 Пенсии,  помощи и 
обезщетения за домакинства, субсидии и други текущи и капиталови 
трансфери (сметките за приписани разходи), като се кредитира сметка 7313 
Приписани постъпления от продажба и  приватизация на дялове и акции.   

Считаме, че подобен нормативен регламент игнорира принципа за 
текущо начисляване (в случая използването на разчетна сметка). В предходна 
публикация на автора [2, c.114-115] е застъпено виждането, че теоретически 
издържан би бил подход, чрез който последователно се прилага принципът на 
текущо начисляване (признаване на приходи и разходи срещу възникването 
на разчет). В подкрепа на горното извеждаме твърдението, че при 
приватизационните сделки приходът се признава в момента на сключване на 
приватизационния договор, т.е. приложим е принципът за текущо 
начисляване, като аргумент за това може да се търси в разпоредбите на т. 4 от 
раздел I на ДДС №5/14.04.2015г. [8]. 

 

                                                 
9 Сметкопланът на бюджетните организации предвижда приписаните приходи, разходи и трансфери 

да се отчитат по сметки от подгрупи 608, 628, 718, 728, 759,768, както и по отделни сметки от групи 64,73 и 
74. 
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2. Приписани разходи, приходи и трансфери при отпускане на  
временен безлихвен заем от един бюджет на друг. 

В този случай се счита, че е налице скрит трансфер от един бюджет към 
друг, който се оценява в размер на пропуснатата, респ. “спестената” лихва, ако 
тази временна помощ бе отпусната при обичайни пазарни условия. При тази 
ситуация в отчетността на публичния сектор ще се отрази огледално: 

- в счетоводството на бюджетната организация, която отпуска заема-
приписан приход в размер на пропусната лихва; 

- в счетоводството на бюджетната организация, получила заема-приписан 
разход, в размер на “спестената” лихва, която би се платила при обичайни 
пазарни взаимоотношения. 

Счетоводните записвания са диференцирани в зависимост от два основни 
варианта: 

Вариант 1. Временният безлихвен заем се предоставя от един местен 
бюджет на друг местен бюджет. При този вариант освен статиите, 
отразяващи отпуснатия, респ. получения заем се съставят и следните 
счетоводни статии: 

а) в счетоводството на местния бюджет, предоставил временния 
безлихвен заем, с размера на пропуснатата лихва, оценена при сравними 
пазарни нива се дебитира сметка 7684 Приписани трансфери от/за общини, 
като се кредитира сметка 7282 Приписани приходи от лихви по заеми; 

б) в счетоводството на местния бюджет, получил временния безлихвен 
заем с размера на “спестената” лихва, оценена при сравними пазарни нива 
огледално се дебитира сметка 6281 Приписани разходи за лихви към местни 
лица, като се кредитира сметка 7684 Приписани трансфери от/за общини. 

Вариант 2. Временният безлихвен заем се предоставя от централния 
бюджет на местен бюджет. При посочения вариант освен статиите, 
отразяващи отпуснатия, респ. получения заем се съставят и следните 
счетоводни статии: 

а) в Министерство на финансите, предоставило временния безлихвен 
заем, с размера на пропуснатата лихва, оценена при сравними пазарни нива се 
дебитира сметка 7684 Приписани трансфери от/за общини, като се кредитира 
сметка 7282 Приписани приходи от лихви по заеми;  

б) в счетоводството на местния бюджет, получил временния безлихвен 
заем, с размера на “спестената” лихва, оценена при сравними пазарни нива се 
дебитира сметка 6281 Приписани разходи за лихви към местни лица, като се 
кредитира сметка 7682 Приписани трансфери от/за бюджетни организации 
от подсектор „Централно управление”.  

3. Приписани разходи, приходи и трансфери, възникващи в резултат 
на спазването на изискванията на чл. 79 от Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2018г.[4] 

По силата на посочения нормативен акт бюджетните учреждения, 
финансирани от държавния бюджет, респ. от бюджета на общините, които са 



Problems of the development of modern science: theory and practice. Cartero Publishing House, Madrid, Spain, 2018 
 

 

93

настанени в сгради, собственост на държавата, респ. на общините, не заплащат 
наем. В този случай, както и когато правото на ползване се заплаща в 
съществено занижен размер спрямо пазарната цена на наема, могат да бъдат 
разгледани следните конкретни ситуации: 

а) Община предоставя за безвъзмезно временно ползване сграда или 
помещение от сграда на разпоредител, финансиран от държавния бюджет; 

б) Държавна институция предоставя за безвъзмезно временно ползване 
сграда или помещение от сграда на разпоредител, финансиран от местен 
(общински)  бюджет; 

в) Държавна институция предоставя за безвъзмезно временно ползване 
сграда или помещение от сграда на разпоредител, финансиран от държавния  
бюджет; 

г) Община предоставя за безвъзмезно временно ползване сграда или 
помещение от сграда на разпоредител, финансиран от друга община.. 

В първия от горепосочените случаи се счита, че налице скрит трансфер от 
общината към държавното учреждение (държавен орган, финансиран от 
държавния бюджет) в размер на пропуснатия приход от наем. Бюджетната 
организация, ползваща сградата следва да отрази размера на наема, който би 
заплатила при обичайни пазарни условия на общината като приписан разход и 
като приписан приход-получения скрит трансфер от общината. Огледално, в 
счетоводството на общината, като приписан разход ще се отрази предоставения 
скрит трансфер на държавното учреждение и като приписан приход-размера на 
пропуснатия приход от наем. 

Счетоводните записвания, които се съставят в съответните звена от 
публичния сектор са както следва: 

- в бюджетната организация-държавно учреждение се дебитира сметка 
6087 Приписани разходи за наеми, като се кредитира сметка 7684 Приписани 
трансфери от/за общински бюджети; 

- в общината се дебитира сметка 7682 Приписани трансфери от/за 
бюджетни организации от подсектор „Централно управление” и се кредитира 
сметка 7189 Приписани други разходи. 

Счетоводните процедури в останалите три случая концептуално са 
идентични на посочените по-горе, като са били обект на разглеждане в 
предходни публикации на автора [2, с.175-177]. 

В заключение е подходящо да се отбележи и обстоятелството,че 
приписани разходи, приходи и трансфери не възникват, когато ползвателят и 
собственикът на актива са бюджетни организации в системата на един и същ 
горестоящ разпоредител и тези операции подлежат на отчитане в една и съща 
отчетна група (стопанска област) и от двете страни. 

4. Случаи, при които бюджетна организация предоставя на лица 
извън публичния сектор безлихвени или нисколихвени заеми, както и 
временна финансова помощ, отклоняващи се от обичайните пазарни 
условия. 



Problems of the development of modern science: theory and practice. Cartero Publishing House, Madrid, Spain, 2018 
 

 

94 

При такива случаи е необходимо да се отчете ефектът от наличието на 
грант-елемент по тези заеми, като се приложат два подхода: 

- препоръчителен подход на незабавно признаване и класифициране на 
грант-елемента като капиталов трансфер; 

- допустим алтернативен подход на последващо периодично признаване 
на грант-елемента като текущ трансфер. 

При прилагането на препоръчителния подход се спазват следните 
счетоводни процедури: 

а) определя се настоящата стойност на плащанията по заема, чрез 
използването на приложимия за съответния длъжник и условия рисково 
коригиран лихвен процент;  

б) при отпускането на заема, разликата между номиналната стойност и 
настоящата стойност се отчита като разход за приписан капиталов трансфер по 
съответните сметки от група 64 Пенсии, помощи и обезщетения за 
домакинства, субсидии и други текущи и капиталови трансфери. Съставят се 
следните счетоводни статии: 

- за предоставения заем (временна финансова помощ) се дебитира сметка 
от подгрупи 531 Предоставени заеми и временна финансова помощ в страната 
или 581 Предоставени заеми на други държави и международни организации, 
като се кредитира съответна сметка от група 50 Парични средства; 

- с разликата между номиналната и настоящата стойност на заема се 
дебитира сметка от група 64 Пенсии, помощи и обезщетения за домакинства, 
субсидии и други текущи и капиталови трансфери, като се кредитира 
съответна сметка от подгрупи 539 Провизии за предоставени заеми и временна 
финансова помощ в страната и 589 Провизии за предоставени заеми в 
чужбина; 

- отчетената по сметките за провизии (корективи) разлика се амортизира 
периодично и задължително към края на всяка година за срока на заема, чрез 
прилагането на метода на ефективния лихвен процент и се отчита текущо като 
приписан приход от лихви по кредита на сметка 7282 Приписани приходи от 
лихви по заеми. 

При алтернативния подход счетоводните процедури са аналогични, но с 
тази разлика, че периодично (задължително към края на всяка година) с 
определения рисково коригиран лихвен процент се изчислява сумата на 
разхода, като се признава приписан текущ трансфер и приписан приход от 
лихви, като се дебитира сметка от група 64 Пенсии, помощи и обезщетения за 
домакинства, субсидии и други текущи и капиталови трансфери и се 
кредитира сметка 7282  Приписани приходи от лихви по заеми. 

5. Възникване на приписани приходи в резултат на преотстъпването 
на данък по реда на чл. 251 от ЗКПО 

Считаме, че отчитането на преотстъпените приходи концептуално се 
доближава до разбирането за “приписаните приходи”, с тази основна разлика, 
че тази “скрита” бюджетна субсидия се предоставя на предприятия, 
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непринадлежащи на публичния сектор.  
В този смисъл преотстъпеният данък върху приходите от стопанска 

дейност на научноизследователските бюджетни предприятия, държавните 
висши училища, държавните и общинските училища от системата на народната 
просвета се третира като отписано задължение към държавата. Доколкото в 
т.12.2.14 от ДДС № 20/2004г. е регламентирано, че ефектът от преотстъпването 
на данъка върху приходите от стопанска дейност се третира като неразделна 
част от начисляването с размера на преотстъпения данък се дебитира сметка 
7014 Преотстъпени  приходи от данъци, мита, митнически такси и 
осигурителни вноски срещу кредитиране на сметка 7682 Приписани трансфери 
от/за бюджетни организации от подсектор „Централно управление”. 
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В статье рассматриваются основные принципы проявления должной 
осмотрительности при выборе контрагента. Раскрываются требования к проведению 
проверки с целью выявления добросовестности организации.  

Ключевые слова: должная осмотрительность, налогоплательщик 
 
Предпринимательская деятельность связана с коммерческими рисками и 

налогоплательщик  не может быть застрахован от того, что в ходе налоговых 
проверок не обнаружатся в числе его контрагентов фирмы с сомнительной 
репутацией.  

Налоговый орган при этом предъявит налогоплательщику обвинение в 
отсутствии должной осмотрительности при выборе контрагентов или при 
проведении им хозяйственных операций.  

Налоговые органы нередко в качестве доказательств отсутствия должной 
осмотрительности указывают на то, что при выборе контрагента 
налогоплательщик не ознакомился с его бухгалтерской и налоговой 
отчетностью. Таким образом, любой налогоплательщик находится в зоне риска 
и сам должен уметь их минимизировать. 

Понятие должной осмотрительности и осторожности при выборе 
контрагентов было сформулировано в Постановлении Пленума ВАС РФ от 
12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения 
налогоплательщиком налоговой выгоды»: налоговая выгода может быть 
признана необоснованной, если налоговый орган докажет, что 
налогоплательщик действовал без должной осмотрительности и ему должно 
было быть известно о нарушениях, допущенных контрагентом, в частности, в 
силу отношений взаимозависимости или аффилированности 
налогоплательщика и контрагента. 

Обязанность проверять контрагента в законе не установлена. Тем не 
менее с учетом ст. 54.1 НК РФ и рекомендаций по применению положений ст. 
54.1 НК РФ (Письмо ФНС России от 31.10.2017 № ЕД-4-9/22123@) проявление 
должной осмотрительности важно, и не столько для того, чтобы доказать сам 
факт проверки контрагента. 

Цель проверки − убедиться, что контрагент является добросовестной 
организацией, которая ведет реальную деятельность, и с ним можно заключить 
договор без рисков негативных налоговых последствий. 

Чтобы проявить должную осмотрительность, нужно проверить 
контрагента. Проверка должна проводиться так же, как это делал бы налоговый 
орган. 

Общеизвестно, что налоговые органы уделяют особое внимание 
реальности выполнения сделки контрагентом, поэтому в первую очередь 
необходимо проверить его ресурсные возможности. 

Все результаты проверки нужно зафиксировать в отчете, который 
организация разрабатывает самостоятельно. К отчету следует приложить пакет 
материалов, которые относятся к этой проверке. 
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Если налогоплательщик не проведет такую проверку, то возможен риск, 
что по итогам проверки могут выясниться факты, которые повлекут отказ в 
вычетах по НДС, расходах, зачету или возврату налога, к примеру, из-за того, 
что контрагент является фирмой−«однодневкой» и обязательства по договору 
выполнены не тем лицом, которое указано в документах. 

Без должной проверки налоговую выгоду могут признать 
необоснованной, если докажут, что организация действовала без должной 
осмотрительности и должна была знать о нарушениях, допущенных 
контрагентом (п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53). 

Анализируя деятельность контрагентов нужно обращать внимание на 
следующие обстоятельства, которые могут оказать влияние на мнение о его 
добросовестности:  

−  создание организации незадолго до совершения хозяйственной 
операции; 

−  взаимозависимость участников сделок; 
−  неритмичные или разовые операции; 
−  расчеты через один банк; 
−  транзитные платежи или расчеты по цепочке; 
− деятельность через посредников; 
− дробление бизнеса между несколькими лицами, применяющими 

специальные режимы. 
Для  проверки добросовестности контрагента, нужно собрать 

максимальное количество информации о его деятельности, что позволит 
принять решение о дальнейшем сотрудничестве. Организациям необходимо  
провести мониторинг по следующим направлениям: 

− является ли контрагент официально зарегистрированным юридическим 
лицом или ИП; 

− имеются ли сведения о руководителе (должностном лице) контрагента в 
реестре дисквалифицированных лиц, лишенных права занимать определенные 
должности и участвовать в управлении организациями; 

− имеются ли личные контакты между руководителями организации 
поставщика и покупателя; 

− имеются ли документально подтверждённые сведения о   полномочиях 
руководителя организации−контрагента, копии документа, удостоверяющего 
его личность; 

− имеется ли информация о фактическом местонахождении контрагента, 
а также о местонахождении складских, производственных или торговых 
площадях; 

− имеется ли доступная информация о контрагенте (реклама в СМИ, 
рекомендации партнеров или других лиц, сайт контрагента и т.п.). 

Отсутствие указанной информации свидетельствует о высокой степени 
риска квалификации контрагента и характеризует его как проблемного (или 
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фирмой-однодневкой), а сделки, совершенные с таким контрагентом, 
сомнительными. 

Письмом ФНС России от 17.10.12 №АС-4-2/17710 налогоплательщикам 
рекомендуется проверять контрагента проведением следующих мероприятий: 

 запрашивать документальное подтверждение полномочий 
руководителя, копии его паспорта; 

 проверить, действительно ли контрагент присутствует на месте своей 
регистрации (производство, торговые площади и т.д.); 

 проверить информацию в ЕГРЮЛ. Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП 
должна быть заверена соответствующей печатью налогового органа. 

 оценить, сможет ли контрагент реально выполнить работу (оказать 
услугу, доставить товар) по договору. Для этого надо учесть время на 
производство или доставку и т.д. 

Дополнительно, следует проверить, не входит ли контрагент в число 
должников, которые не погасили долги, взысканные по суду. 

Экономические субъекты, которые при самостоятельной оценке считают 
риски высокими и добиваются их снижения или полного исключения, должны: 

− исключить сомнительные операции при расчете налоговых 
обязательств за соответствующий период; 

− уведомить налоговые органы о мерах, предпринятых ими для снижения 
данных рисков (уточнении налоговых обязательств), для возможности 
своевременного учета откорректированных налоговых обязательств данных 
налогоплательщиков при отборе объектов для проведения выездных налоговых 
проверок [3].     

С 05 февраля 2017 года действует приказ ФНС от 29 декабря 2016 года № 
ММВ-7-14/729, согласно которому на сайте налоговых органов раскрывается 
информация, указанная в таблице 1. Первое размещение наборов открытых 
данных по сумме уплаченных обязательных платежей и/или задолженности по 
ним начнется 1 июня 2018 года. 

Перечень действий, которые могут подтвердить должную 
осмотрительность, не является исчерпывающим. Чем больше информации 
удастся получить для подтверждения своей осмотрительности, тем больше 
вероятность того, что уменьшение налоговой базы признают правомерным. 

Таким образом, налогоплательщику нужно разработать алгоритм 
действий по проверке потенциальных контрагентов и закрепить его в 
локальных документах организации. 

Целесообразно разделить всех контрагентов организации по группам 
риска и в соответствии с этим собирать необходимую информацию о них. 
Указанные меры позволят оптимизировать данный процесс, что в значительной 
степени снизит риск заключения сделки с недобросовестными контрагентами и 
возникновения претензий со стороны налоговых органов. 
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Таблица 1 
Состав открытых сведений об экономических субъектах, размещаемых на 

сайте ФНС РФ 

№ Вид сведений Содержание сведений
Дата, на которую 

размещаются 
сведения 

Периодичность 
размещения на 

сайте ФНС 
1 

О размерах недоимки 
и долгов по пеням и 
штрафам 

По каждому налогу, 
сбору, страховому 
взносу, а также общая 
сумма долгов по 
обязательным 
платежам 

По состоянию на 1-е 
число месяца 
размещения такой 
информации 

2 

Об имевших место 
налоговых 
правонарушениях 
организации 

Включает: 
· статью НК РФ (либо 
пункт статьи);
· период совершения;
·дата вступления в 
силу решения о 
привлечении к 
ответственности; 
· мера наказания с 
указанием величины 
штрафа. 

Приводят за 
календарный месяц, 
предшествующий 
месяцу размещения на 
сайте ФНС 

3 О специальных 
режимах по налогам, 
которые использует 
организация 

Название спец. 
режима 

По состоянию на 1 
число месяца 
размещения на сайте 
ФНС 

4 Об участии в КГН 
либо статусе ее 
ответственного 
участника 

Фактические сведения 

По состоянию на 1 
число месяца 
размещения на сайте 
ФНС 

Ежемесячно, 
25 числа 

5 

О среднесписочном 
количестве персонала 

Фактические сведения 

За календарный год 
перед годом 
публикации этих 
сведений на сайте 
ФНС 

6 О размерах доходов и 
расходов по данным 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 

Фактические сведения 
За год перед годом их 
размещения 

Ежегодно, 
25 июля 

7 

О перечисленных 
суммах обязательных 
платежей 

Вид и размер налогов, 
сборов, страховых 
взносов, а также 
налогов налоговым 
агентом. 
Исключение: налоги и 
сборы, уплаченные 
при ввозе товаров на 
таможенную 
территорию ЕАЭС. 

За календарный год 
перед годом 
размещения 

Ежегодно, 
25 февраля 
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Keywords: tax potential, tax planning, tax passport, tax plan, budget, efficiency. 
  

INTRODUCTION  
Tax planning allows the company to avoid many difficult situations, partially 

eliminates the negative uncertain effect at the external environment, improves 
coordination, promotes more efficient use of financial resources, and allows 
management to make more informed management decisions on the formation and 
development of the enterprise tax potential. Important theoretical and practical 
aspects of enterprise tax planning in our days have been studied and covered by local 
and foreign scientists (A. G. Zagorodny and G. L. Voznyuk, 2013). However, the tax 
planning methods for optimization the management mechanism on the formation and 
development of the enterprise tax potential in the region has not yet been developed. 
The enterprise economic activity analysis gives grounds to speak about approaches 
absence on organization questions of the tax planning that negatively affects quality 
to administrative decisions in the field on tax potential formation and development. 
Fundamentally, enterprise tax planning is the formulation of the parameters system 
that determine the economic entity taxation and impact measures on the formation 
and development of the enterprise tax potential at the region. All this is reflected on 
the enterprise tax plan. 

In our opinion, the tax plan development should begin with the formation of 
the company's development goals for the future and available resources assessment 
that can be used in the tax potential developing process. The structure of the tax plan  
of the enterprise is presented on fig.1 (K. F. Kovalchuk and T. M. Reva,2014).  
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Fig.1. The tax plan for enterprise on tax potential management and development  
 

The viability-developed strategy by the enterprise reflects the main 
optimization directions to the management mechanism on formation and 
development of enterprise tax potential at the region. According to this strategy, 
annual enterprise budgets are made taking into account taxes. Relative to annual 
budgets, tactical tax budgets are formed, for example quarterly, in a month. Tactical 
tax plans contain those measures for tax optimization, which should be implemented 
in specific conditions to ensure the implementation of the annual enterprise budget. It 
is with the help of tactical tax plans that current activities are coordinated in such a 
way that, in case of deviation from the set objectives in one period, the goals set out 
in the annual plan can be achieved through work that is more intensive in another 
period. The annual budget has to be adjusted (or even fully modified) only if the tasks 
set in it become impossible due to changes in the external and internal environment 
of the enterprise and cannot be achieved with the help of appropriate tactical plans. In 
this situation, the annual plans are subject to change, so as not to disrupt the 
implementation of the enterprise strategic objectives. The strategic objectives can be 
revised when the change of annual budgets cannot be implemented within the time 
limits set out in the strategy, in order to eliminate the deviations that occur, which 
allows to return the company's activities on the framework according to the plan. The 
next methodology stage of the enterprise tax planning at the region is the way 
definitions to implement the measures to the tax plan. At this stage, it is necessary to 
draw up a scheme for the tax plan implementation on the tax potential formation: 

1. To evaluate the adjusting opportunity to the tactical tax plans when receiving 
negative deviations from the monitored indicators and to develop a measure schemes 
to eliminate them.  
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2. To develop the adjustment measures for the annual budgets with the 
optimized tax bases upon receipt of a negative variance on the controlled indicators 
tactical tax plans. 

3. To develop alternative scenarios for the future enterprise development if it is 
impossible to adjust the annual budgets. 

The final tax planning process stage is the control over the tax plan 
implementation. This tax planning control can be carried out by comparing the 
planned indicators with actually achieved, at the tactical tax plans level for the 
enterprise.  

For monitoring and outlook of tax planning effectiveness from the internal tax 
administration point of view, to the real tax potential assessment at the region 
enterprises, a tax passport unified form on the enterprise is proposed. We think that it 
should to include such sections in the tax passport for the enterprise as:  
 general enterprise characteristics; 
 basic social and economic indicators;  
 data on accounts in banks and other credit institutions; 
 the list of the organizations used for tax calculations and charges in budgets and 

not budget trust funds; 
 income not subject to taxation; data on tax audits; 
 foreign economic activity;  
 tax arrears and charges in the budgetary country system; 
 tax burden indicators on the organization; 
  the effectiveness of the tax potential. 

Given the phenomenon of tax potential at the regional enterprises, there is 
every reason to consider it as a system which formation takes place based on the 
methods for regulation, planning and management to this system component. 
Therefore, the tax potential has to be characterized by an economic structure and its 
security, taxable resources and certain tax bases. It is a question of an unfavorable 
financial and economic condition at the enterprises as the main branches at the 
region, low level of a salary, decrease in number of the population and other. An 
important point is also the work improvement of the tax service inspectors, which 
should be carried out based on assessing the effectiveness from their activities (the 
ratio of the inspection numbers in the reporting period to the efficiency factor of one 
tax inspection determines the amount with additional charges established by this tax 
inspection). Such determination mechanism of tax services efficiency assessment is 
fully consistent with the peculiarities on formation for all tax management elements, 
as the assessment depends on the organization level of the tax authority, the forms 
and methods on relations with payers and the degree of tax monitoring 
implementation. The regulatory framework also requires systematization and 
optimization. After its reformation, it is necessary to keep the tax-unchanged rules for 
a long time (at least three years, as the experience of the tax systems organization in 
developed countries).  
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У стaтті проведено оцінку економічної безпеки сільськогосподарських підприємств 

Баштанського району та визначено основні завданнями зміцнення рівня безпеки 
сільськогосподарських підприємств. 

Ключoві слoвa:, економічна безпека, ризики, загрози, сільськогосподарське 
підприємство, формування економічної безпеки, показник економічної безпеки, оцінка 
економічної безпеки. 

 
Пoстaнoвкa прoблеми.  Ризиковий характер підприємницької діяльності 

та підвищення рівня конкурентної боротьби визначають необхідність 
формування економічної безпеки суб’єктів господарювання. Наявність ряду 
невирішених проблем, зокрема нестача власних коштів для забезпечення 
розширеного відтворення виробництва, неефективне використання ресурсного 
потенціалу, низький рівень кваліфікації управлінського персоналу, не 
дозволяють більшості сільськогосподарським підприємствам підтримувати 
високий рівень економічної безпеки [1].  

Aнaліз oстaнніх дoсліджень і публікaцій. У вітчизняній науковій 
літературі питанням економічної безпеки приділяється недостатньо уваги, чим і 
пояснюється незначна кількість наукових праць. Серед останніх досліджень 
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варто відзначити роботи таких дослідників: О. Ареф'єва, О. Грунін, Н. Іванова, 
О. Кириченко, Д. Ковальов, Н. Подлужна, В. Пономарьов, А. Турило та ін. 
Проте проблеми формування та зміцнення економічної безпеки потребують 
більш детального дослідження у теоретичному та прикладних аспектах.  

Метoю стaтті є обґрунтування теоретичних та прикладних аспектів щодо 
формування та підтримки економічної безпеки сільськогосподарських 
підприємств.  

Виклaд oснoвнoгo мaтеріaлу. Сільськогосподарські підприємства 
змушені функціонувати в умовах непередбачуваності та невизначеності. 
Насамперед, це зумовлено нестабільністю інфраструктури аграрних ринків, 
диспаритетом цін, залежністю виробництва від природних умов, що робить 
його ризиковим. Також істотними характеристиками діяльності 
сільськогосподарських виробників є обмеженість землі як основного фактора 
виробництва, сезонний характер виробництва. Все це обумовлює необхідність 
формування економічної безпеки сільськогосподарських підприємств.  

Економічна безпека сільськогосподарського підприємства – це такий стан 
підприємства, що характеризується стійкістю до внутрішніх та зовнішніх 
загроз, їх здатністю забезпечувати реалізацію власних економічних інтересів, 
ефективно функціонувати та розвиватися в умовах невизначеності та 
господарських ризиків. Керівництву підприємства необхідно ефективно 
управляти ресурсами для забезпечення певного резерву стійкості та адекватної 
реакції на зміни внутрішнього та зовнішнього середовища [3].  

Суб’єктами економічної безпеки підприємств є ті особи, підрозділи, що 
займаються забезпеченням її належного рівня. Об’єктами економічної безпеки 
сільськогосподарських підприємств є види діяльності підприємства (виробнича, 
збутова) та його ресурси (фінансові, кадрові, земельні, матеріально-технічні) 
[1].  

Для  аналізу нами обрано п’ять сільськогосподарських підприємств 
Баштанського району Миколаївської області: СТОВ «Світоч», СТОВ 
«Авангард», ПСП «Корона», ТДВ «Зоря Інгулу», ТДВ «Баштанська 
райсільгоспхімія». СТОВ «Світоч», ПСП «Корона», ТДВ «Зоря Інгулу», ТДВ 
«Баштанська райсільгоспхімія» відносяться до великих господарств 
Баштанського району, оскільки всі показники більші за середньорайонні дані. а 
СТОВ «Авангард» відноситься до невеликих господарств району. 

СТОВ «Світоч», СТОВ «Авангард», ПСП «Корона», ТДВ «Баштанська 
райсільгоспхімія» спеціалізуються на вирощуванні соняшнику та зернових 
культур, при чому частка зернових культур у цих господарствах займає понад 
50,0 %. ТДВ «Зоря Інгулу» спеціалізується на вирощуванні плодів, частка яких 
у структурі грошових надходжень  складає 95,6 %.  

Серед досліджуваних господарств лише СТОВ «Світоч» та ТДВ 
«Баштанська райсільгоспхімія» займаються вирощуванням продукції 
тваринництва. 
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З  метою  оцінки  економічної  безпеки  сільськогосподарських 
підприємствах Баштанського району обрано  методику Н.В.  Іванової  [2], що  є  
доопрацьованим  варіантом  концепційного  підходу для  розробки  методичних  
підходів  та  алгоритму  оцінки  рівня  економічної безпеки  підприємств  К.В.  
Коваленко. Oбрaний вaріaнт  мaє  п’ять  етaпів  і дoзвoляє  всебічнo  oцінити  
екoнoмічну  безпеку підприємств зa дoпoмoгoю кoмплекснoгo пoкaзникa. 
Рівень екoнoмічнoї безпеки підприємствa визнaчaється метoдoм середніх 
величин.  

Оцінки показників, що характеризують економічну безпеку, коливаються 
у діапазоні від 0 до 1, залежно від відхилення від граничної величини. 
Виходячи із цього, підприємство, з погляду економічної безпеки можуть 
класифікуватися за 4-ма групами: абсолютно безпечні (0,9 – 1,0), безпечні (0,7 – 
0,9), достатньо безпечні (0,4 - 0,7), небезпечні (0,4). 

Якщо розмір відхилення фактичного значення від граничного більше 
100 %, то даному показнику дається оцінка в 0 балів. У випадку коливання 
розміру відхилення від 0 до 100 % для кожних 10 % відхилення від граничної 
величини бальна оцінка знижується на 0,1 бала [2]. 

Результати розрахунків комплексного показника економічної безпеки 
сільськогосподарських підприємств Баштанського району методом середніх 
величин наведено у табл. 1. 

Таблиця 1  
Розрахунок комплексного показника економічної безпеки 
сільськогосподарських підприємств Баштанського району 

Господарства 2014р 2015р 2016р. 
Комплексний 

показник 

Рівень 
економічної 

безпеки 

СТОВ «Світоч» 0,667 0,675 0,692 0,678 
Достатньо 
безпечні 

СТОВ «Авангард» 0,386 0,364 0,654 0,468 
Достатньо 
безпечні 

ПСП «Корона» 0,854 0,860 0,879 0,864 Безпечні 

ТДВ «Зоря Інгулу» 0,710 0,572 0,690 0,657 
Достатньо 
безпечні 

ТДВ «Баштанська 
райсільгоспхімія» 

0,749 0,781 0,981 0,837 Безпечні 

Баштанський район 0,512 0,564 0,618 0,565 
Достатньо 
безпечні 

 
За даними табл. 1 можемо зробити наступні висновки. СТОВ «Світоч», 

СТОВ «Авангард», ТДВ «Зоря Інгулу» мають показник економічної безпеки на 
рівні 0,4 – 0,7, що класифікує їх як достатньо безпечні підприємства. ПСП 
«Корона», ТДВ «Баштанська райсільгоспхімія» мають показник економічної 
безпеки на рівні 0,7 – 0,9, що класифікує їх як безпечні підприємства. Зa 
результaтaми діяльнoсті 2014 - 2016 рoків серед дoсліджувaних підприємств 
ПСП «Корона» мaє нaйвищий пoкaзник екoнoмічнoї безпеки  - 0,864, щo 
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клaсифікує йoгo як дoстaтньo безпечне підприємствo. Прoтягoм 2014 - 2016 
рoків підприємству вдaлoся підтримувaти рівень екoнoмічнoї безпеки у зoні 
безпечних підприємств.  

Показник економічної безпеки сільськогосподарських підприємств 
Баштанського району, протягом всього періоду дослідження знаходиться на 
рівні достатньо безпечних підприємств (0,565), до того ж з кожним роком його 
значення збільшується.  

Виснoвки. Таким чином, економічна безпека сільськогосподарських 
підприємств є головною умовою ефективної їх діяльності та розвитку аграрного 
сектору, що зумовлює необхідність формування економічної безпеки 
сільськогосподарських підприємств, яка підвищує їх спроможність ефективно 
нейтралізувати або попереджувати виникнення різного роду загроз стійкості 
підприємств до впливу негативних чинників зовнішнього та внутрішнього 
середовища. Основними завданнями зміцнення рівня безпеки 
сільськогосподарських підприємств є: ідентифікація загроз безпеці; усунення 
загроз, яким підприємство не може протистояти; проектування можливих 
загроз та заходів щодо їх запобігання; адекватне та вчасне реагування на зміни 
зовнішнього та внутрішнього середовища.  
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Abstract: This Report examines some of the main models of the elite political theories in the 

political science. These models are classified according to the respective criteria, as there is a 
critical distinction made between some of their main characteristics and specifics in the light of the 
Bulgarian political life. We will start the clarification on this matter of the theoretical models of the 
political elite* in our contemporaneity with the interpretation of the term „elite“ as an important 
fundamental precondition for the reliable modelling of this scientific category (political elite). 

Key words: elite, political elite, elitism 
 
The term „elite“** first gained popularity in the vocabulary of the different 

languages from the French language, where it was initially used for the purpose of 
marking various luxury consumer objects. However, the very first instance of use of 
the word „elite“ was in an archaic French dictionary from the XVI century and 
literally meant the „choice“ of something, and a whole century later – in another 
dictionary, which was also French, where it was used more specifically to mark all 
goods of the finest workmanship. The above led to the original, economic etymology 
of the term „elite“, which consecutively moved to the other social spheres, thus 
starting to take for the highest layers of French society of that time – the aristocracy, 
the clergy, and the military. We may obtain a more overall idea of the essence of the 
term „elite“ from the interpretations of its main meanings in some reputed 
dictionaries all over the world: 1) according to the online dictionary WordNet of the 
Princeton University (USA) the elite is a privileged minority and a small group of 
people within a larger community that has more power, higher social standing, wealth 
or talent that the other members of their community; 2) according to Oxford 
vocabulary, the elite is the selected or the best of the majority  or of a select group 
(class) of people of the highest class, as well as a group of people possessing the main 
share of the power or influence in the larger social community; 3) according to 
Merriam – Webster – another online dictionary, the elite is defined as a select part, 
the „cream“ of the best within a category that occupy higher social positions, or as a 
group of people that exercise more power or influence in society from the point of 
view of their own public status and education; and 4) according to Douglas Harper’s 
Etymology Dictionary, the word „elite“ appeared for the first time in a dictionary in 
1923 meaning to „pick out, choose“ (from French – „élite“), which originated from 

                                                 
* In this material the terms „political elite“, „elitarism“ and „elitism“ are used as synonyms covering the political life in 

the specific societies. 
** elite (from French – „élite“, from Latin – „eligo“) – pick out, choose 
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the Latin verb „eligere“ („choose“), and was then transferred into the Old French 
language from the very „eslire“ („select“).10 

In summary, the term „elite“ has nearly always been perceived and used by the 
public as a synonym of the best, the most selected, and the most valuable in the 
whole social life – economic, political and spiritual, as well as in its separate public 
and private spheres – science, arts, literature, etc. In view of the above, the essence of 
the term „elite“ gained its own and more special meaning mostly in the beginning of 
the XX century when the abovementioned conceptions of elite crystallized in a 
specific theoretical system quite widely applied in social sciences, and especially in 
the contemporary sociology and political science. 

In the context of the above, the presented concepts of the elite as a term may be 
generally differentiated in two basic meanings of the word, namely: in the „everyday 
meaning“, where the interpretations of „elite“ are defined and used depending on its 
use in life, or at the level of the mass public consciousness; and in the more general 
and yet scientific meaning of the word „elite“ from the point of view of the 
different descriptive purposefulness of some social sciences. Depending on the 
above, „elite“ (as a term) in a wider, daily sense is usually used as an indication of 
something that is selected, leading, first-class, high-quality and generally the best of 
all its related material things (objects, goods, etc.) or public layers (classes, groups, 
etc.) in our surrounding natural and social environment. In other words, the „elite“ 
and the „of the elite“, regardless of whether or not referring of any material belonging 
or public layer, are perceived exactly as the immanent in something that is more than 
the other belongings and layers or commensurable with the possession of the element 
of „exclusivity“ and „extra quality“, and that is not from a quality point of view but 
mainly from a content point of view, or in other words – the possession of such things 
that in comparison with the other belongings and layers consist of much more and far 
better qualities, values and advantages. 

According to the scientific meaning of the word and in addition to all above, 
the elite is most generally perceived mainly and exclusively as the highest and often 
times most privileged part of the members of any social structure, which usually is on 
the top of the public pyramid depending on its established hierarchy. The point here 
is that it is about a select social layer with a leading position, role and place with 
respect to all other social layers, the primacy of which is based on certain criteria – 
wealth, power, prestige, which are generally valid upon outlining a minority group of 
people as compared to other groups of people. By using those generally adopted 
criteria it is absolutely possible to determine the elite as a whole, its structural 
differentiation, its specific belonging to the separate public spheres, as well as the 
behavior of the elites in social life. 

And by the way, we’d like to add here that in the specialized literature there is 
differentiation upon the use of the term „elite“ in singular and plural. For example, 
according to the sociologist Al. Marinov there are two main paradigms differentiated 
in the elite theoretical trend, namely: in the first paradigm the term „elite“ (in 

                                                 
10 See more details about the clarification of the term „elite“ in: Marinov, Al. The XXI century Administrative Elite. 

Sofia: SIBI, 2010, p. 8. 



Problems of the development of modern science: theory and practice. Cartero Publishing House, Madrid, Spain, 2018 
 

 

111

singular) is correlated to the so-called „non-elite“ (the mass), thus unambiguously 
underlining the supremacy of the elite over the mass; and the second paradigm covers 
the „elites“ (always in plural) with a preconditions of the plurality, competition and 
division of power among the different elites. „This distinction, however – the author 
underlines – has a fundamental meaning, for it contains two different theoretical 
perspectives of the power relations in modern societies, of the consequences from 
their functioning and of the elite and democracy ratio.“11 

The level of the elite influence in society is an important indicator for its 
differentiation from the rest of the social groups, as this depends mainly on the 
possession of public (official) or non-formal (non-official) power and, of course, on 
the intrinsic qualities of each elite layer. In addition to the above, one of the leading 
subjects of the actual social impact of the elite is its key role in the global functioning 
of any public system. This is due to the fact that upon taking various decisions the 
elite expresses a type of interests, ideas, feelings, etc. At the same time, it makes its 
mark within the ongoing social processes that require the holding of a certain policy, 
the horizons of which require solid public support being most generally dictated by 
two factors, namely: a momentous situation in society (peaceful – not peaceful, etc.) 
and the historical traditions, culture and mentality of the respective nations and 
peoples. This, however, objectively imposes the need of a comprehensive study of the 
elite by all interested social sciences, because elites have a constantly growing role in 
contemporary societies, especially in the field of politics and economy. 

In connection with the above, there are a number of theoretical problems of the 
elite, the serious scientific rationalization of which is yet to come despite the 
achievements of the west social thought in that field. Examples of the above include 
the issue of the non-distinction of the terms „oligarchy“, „elite“ and „power“, the 
issue of the „tyranny of the majority“ and the ruling of the elite (nominated by that 
same majority), the issue of the elite and the masses in the context of social equality, 
etc. 

More attention is paid below to some of these important theoretical problems, 
and mostly to their politico-logical aspects, and that’s the reason why it is now the 
moment to express our statement regarding the difference between the terms „class“ 
and „elite“ as a significant matter of principle. In brief, this difference may be 
deducted as follows: classes are those social groups, the public status of which is 
determined mostly by the access to the economic (as property) and political (as 
power) resources, while the elite is always a small group of people, which is not 
always necessarily to be based only on economic and political factors in order 
for it to establish itself as a leading social layer. This difference, however, is far 
from repealing the life and social rule proven over and over in time, namely that in 
most cases the ruling elite is an inseparable constituent part of the society-dominant 
class, which usually also holds the levers of the political power. 

And finally, some words about the conceptual nature of oligarchy*. 

                                                 
11 Ibid, p. 27. 
* oligarchy (from Greek) – power of the minority; power of a person or of a small group of kinship layers; power of a 

few rich people or aristocrats 
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Similarly to the preceding terms, „oligarchy“ is no exception as regards its 
linguistic genesis, for it also dates back to the remote past of the ancient civilization. 
However, the ancient origin of this term is distinguished for its much more direct, but 
not figurative etymology: the oligarchy is a small number of people, which have 
seized the power summits having monopoly of it, and hence holding political 
dominance in the state and the society. This clearly expresses the authentic nature 
of oligarchy (as a term), which under all circumstances and nearly always the 
firmaments of the state power, thus legitimating their own political personality and 
origin. 

The essential dimensions of oligarchy are characterized with several specifics, 
which presented in brief may be differentiated in the following order: based on the 
criterion „the one who possesses the power“ – domination of the few, power of the 
minority, and ruling by the rich; according to the type of political regime – a state 
political system of oligarchy, a state system of political ruling and an oligarchic 
political regime; and depending on the components of oligarchy – political, financial, 
monopolistic, etc. In other words, out of all social layers and regardless of the type of 
political system, the oligarchy is the one possessing the greatest power, for the power 
is in the hands of few people of high standing in the political hierarchy. In this regard, 
except as an inseparable part of the phenomenon of power, oligarchy needs to be also 
considered the ruling crust of every ruling elite, no matter the characteristics of the 
given political system and the respective shades of the social and historical time of 
origination and development of the different types of state, political regimes. 

Let us make one last particularization in connection with the term „elitarism“ 
(or „elitism“), which (in addition to being essential) would also protect us against any 
future difficulties and thoughtlessness upon its use. This is actually necessary due to 
the fact that the above term is not always used with precision, which the least is a 
sign of its yet unclarified contents. For example, here is a quotation on that matter 
from the abovementioned „Encyclopedia...“: „Elitism. An approach to understanding 
politics and history, which at its best states that societies are always dominated by a 
minority (elite) that takes all major decision in a society and focuses the power in its 
hands“12. This interpretation is true, of course, but yet too biased and incomplete. 

In our opinion, the term „elitarism“ („elitism“) should be understood and 
perceived as a more general and integral scientific term consisting of the following 
important components as a minimum: 1) firstly, absolutely all initial rudiments and 
subsequent ideas and points of view of the nature, structure and specifics of the elite 
generally back from its „initial inception“ up to the very last elite ideas in 
contemporary society; 2) secondly, all existing theories, concepts and doctrines dating 
back to ancient times to the present, which consist of fundamental problems or 
separate issues of the elite theories developed to a different extent; 3) thirdly, all 
tendencies, schools and trends in the classic and contemporary political theory, which 
explain and interpret the elite theories through the centuries from different 
perspectives (principles, approaches, methodology); 4) and finally, all those views, 

                                                 
12 Blackwell. Encyclopedia of Political Thought. Sofia: Center for the Study of Democracy, 1997, p. 133. 
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according to which „elite“ mainly means a given ruling minority, which rules the 
state and society. 

Hence „elitarism“ („elitism“) is such a broad concept, the theoretical 
parameters of which cover a scope large enough, which actually allows (within 
that concept) the simultaneous consideration of the origin and nature of the 
elites as a whole, as well as the historical evolution of the ideas and theories of 
the elite, including the place and functions of the political elite in the century-old 
development of the human civilization. 

Based on such determination and differentiation with regard to the concepts, let 
us make systematization in the widest sense of the most significant models of elitism 
in the political theory. 

Let us start with the presentation of the more popular theoretical models of 
elitism with the following two reservations in brief: the first one is about the 
classification of these models and their related criteria of differentiation, which need 
to be clarified, and the second one covers their synthesized presentation. 

The Bulgarian specialized literature includes several theoretical variants that 
explain the different models of elitism. One of these theoretical variants is by Assoc. 
Prof. Petya Pachkova who differentiates those models as a total of five, namely: 
firstly, the radical democratic model (Jack Walksor), which is imaginary to a certain 
extent due to the fact that the radical democracy here is an ideal type as far as there is 
no existing political elite(!?!), despite the fact that each citizen has an equal voice, 
and so on; secondly, the model of the elite theories (V. Pareto, G. Mosca, R. Michels 
et al.), which includes two groups of theories as those of the aristocratic and 
oligarchic elite; thirdly, the democratic pluralistic model (J. Schumpeter, R. Dahl et 
al.), where the main focus on the competition between political parties about the 
power and pluralism of the ruling elite; fourthly, the model of the class conflict (K. 
Marx and Fr. Engels) as the fight between the progressive (the proletariat) and the 
non-progressive (the bourgeois) class, as a result of which a new, proletariat elite 
formed; and fifthly, the subjective idealistic model, according to which the power 
structure of society consists of one leader and all others (or one chieftain and his 
subordinates), which used to be characteristic of the so-called „socialist“ countries.13 

For all our respect for this classification, it is very difficult for it to be 
considered realistic and reliable due to the following several irrefutable arguments: 
firstly, it remains absolutely unclear what criteria have been used for making the cited 
typology of the elitaristic models, for there are just no such; secondly, it is more than 
obvious that this classification scheme does not have even a hint of the specifics of 
the historical time, in which the different ideas are born or developed, as well as the 
theories of elitism; and thirdly, there is a demonstrative eclecticity and a parade 
mixture of various topics, categories and terms, the knowledge of which is obviously 
non-systematized and not profound. Because otherwise they wouldn’t be analyzed as 
completely identical to the democratic models of the elite (pluralistic) and those of 
the Marxist Political Doctrine (monistic), which are above all diametrically contrary. 
Therefore this typology has some major weak points and therefore can be considered 

                                                 
13 See Pachkova, P. The Elite of Transition. Sofia: M-8-M, 2003, pp. 32 – 44. 
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an unsuccessful attempt to develop the elite theories, and that is not only in the part 
covering their classification. 

Unlike the preceding one, Assoc. Prof. Al. Marinov has developed a much 
more profound and grounded classification of the elite models. In his book entitled 
„The Administrative Elite of the XXI Century“ he analyzes in detail the genesis and 
development of the elite ideas in the XIX – XX c., together with a significant, parallel 
distinction of the separate types of models. In this regard, Al. Marinov has outlined 
two main theoretical models – of the classic theories of the elites (Pareto, Mosca, 
Michels) and of the democratic theory of the elites (J. Schumpeter, R. Dahl, G. 
Sartori).14 In addition, the author has also added the thesis of the so-called „strategic 
elites“, the analysis of which includes an overall interpretation of both their nature 
and structure, as well as of the characteristics of their life cycle. In other words, the 
classification made of the theoretical models of elitism represents a good conceptual 
basis for making other, wider interpretations of the theoretical elite models. 

Based on this rational theoretical basis, let us also develop our statement on the 
different models of the elite theories, which shall be distinguished by us by applying 
the criterion of „historical time“ („historicity“), for only this criterion could provide 
us with a relatively larger thoroughness of the overall evolution of the elite ideas and 
theories. Depending on the above, we can differentiate several main theoretical 
models in their chronological order, namely: 

A) Preclassic elite models 
Those may include two main groups of ideas of the elite according to their 

historical representatives: 
1. Ideas of the elite in Antiquity (Aristotle); 
2. Ideas of the power elite in the Renaissance (Machiavelli). 
During those two remarkable historical epochs a part of the future fundamental 

ideas of the elite as a general, of the power elite and of the political leadership were 
„born“ for the very first time. 

 
B) Classic elite models (from the end of the XIX century until the middle 

of the XX century) 
These models are connected with the origination of the classic elite theories 

and may be reduced to the following three leading theories: 
1. V. Pareto on the Circulation of Elites; 
2. G. Mosca on the Ruling Class; 
3. R. Michels on the Iron Law of Oligarchy. 
Here it is characteristic that those theories set the beginning of an entire 

theoretical tendency, where ideas gradually turned into concepts, where new 
categories were formed, some important functions of the elites were clarified, the 
development of the aristocratic and oligarchic tendencies was distinguished, etc. 

C) Contemporary elite models (from the 1950’s up to present) 
In this modern period there was rich and varied development of the most 

different elite theories and models, which may be grouped in the following order: 

                                                 
14 See Marinov, Al. Op. cit., pp. 25 – 37; pp. 47 – 54. 
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1. Democratic Elite Model (or the so-called Theory of „Competitive 
Democracy“ by J. Schumpeter), which is characterized with the formation of the 
main political elites based on the competition between political parties in their fight 
for power. 

2. Neo Elite Model, which is characterized with two main tendencies, namely:  
„Elite Pluralism“ (C. Wright Mills), where the elite in the power is detached „from 
top to bottom“, i.e. from the top to the base of the pyramid; and the „Pluralistic 
Elitism“ (R. Dahl), which is formed on the contrary principle, namely: the elite is 
formed „from bottom to top“, i.e. from the base to the top of the power pyramid. 

3. Functional Elite Model (or the so-called „Concept of Pluralism of the 
Elites“). This is a contemporary version of the Pluralistic Elitism of R. Dahl and 
carries the signs of several key postulates, namely: political elites are treated as 
functional elites as far as they should be prepared for the implementation of given 
government functions; the elites in politics are a relatively united group (but not 
uniform), for the power in the democratic society is deconcentrated between different 
groups and institutions; in contemporary democracies the elites are formed by the 
most interested competent citizens who take part in the process of taking political 
decisions, etc.15 

4. Model of Democratic Oligarchy (democratic as regards its form, oligarchic 
as regards its contents – C. Wright Mills, R. Aron et al.), where the ruling political 
oligarchy has dominant positions, influence and power from all walks of public life. 
Here some of the most prominent characteristics of models include obvious open and 
hidden merger of the political and economic oligarchy (or its growth into a 
Plutocratic Oligarchy) into a „Sacred Union“ for factual domination and despoilment 
of whole countries, nations and peoples, and especially of such that are in transition 
from an old social system to a new social system. 

5. Anti-elite Model (anarchic – M. Bakunin; class – K. Marx; radical 
fundamental, religious), which are completely characterized with the total  denial of 
the pluralistic elite and the ways of its formation at the expense of the new ruling 
oligarchic ruling crust no matter its origin – from the people, class, religious, etc. In 
other words, this model cultivates its own artificial elite, which in addition to having 
no roots whatsoever to the authentic political elite is also a destructive anti-elite in its 
essence, which rejects the old and self-glorifying „elite“ (for example, the communist 
nomenklatura). 

Without aiming at being comprehensive, we may draw the conclusion that the 
present classification of the elite models in politics reflects significantly better the 
theoretical diversity of the problems under review. 
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agencies in the context of the entire civil service system in the Russian Federation requires a 
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Аннотация. Статья посвящена теоретико-правовым и законодательным основам 

взаимосвязи службы в органах внутренних дел с системой государственной службы в 
Российской Федерации. Существующая сегодня система правового регулирования службы в 
органах внутренних дел в контексте всей системы государственной службы в Российской 
Федерации нуждается в серьезном переосмыслении правовой природы исследуемого явления, 
в том числе, и, в части определения параметров наблюдающейся унификации 
законодательных основ иных правоохранительных органов. В этой связи, в данной статье 
основное внимание уделено роли законодательства о службе в органах внутренних дел в 
развитии правовых основ правоохранительной службы в целом. 
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Сегодня законодательство, регламентирующее государственную службу в 

Российской Федерации в целом, и службу в органах внутренних дел, в 
частности, представляет собой обширную правовую базу: Федеральный закон 
от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской 
Федерации» (далее – Закон о системе службы), Федеральный закон от 27 июля 
2004 г. №79-ФЗ «О государственной службе Российской Федерации»16[1]; 
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»17[2], Указ Президента РФ от 12 августа 2002 г. № 885 «Об 
утверждении общих принципов служебного поведения государственных 
служащих»18[3], Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе 
в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»19[4] (далее – Закон о 
службе), Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных 
служащих Российской Федерации и муниципальных служащих (одобрен 
решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
противодействию коррупции от 23 декабря 2010 г.) (протокол № 21)20[5] и др. 

Несомненно, системообразующим из выше названных нормативных 
правовых актов, определяющих место службы в органах внутренних дел в 
системе государственной службы в Российской Федерации, является Закон о 
системе службы. В соответствии, со статьей 2 Закона о системе службы система 
государственной службы в Российской Федерации включает в себя следующие 
виды государственной службы: 

– государственная гражданская служба; 
– военная служба; 
– государственная служба иных видов. 
Государственная гражданская служба подразделяется на 

государственную гражданскую службу и государственную гражданскую 
службу субъектов Российской Федерации. 

Военная служба и государственная служба иных видов является видами 
федеральной государственной службы. 

Следует отметить, что в течение долгого времени в доктрине велась 
дискуссия о статусе правоохранительной службе в Российской Федерации. 
Причиной тому были положения пункта 3 статьи 2 данного закона, в котором 
наряду с военной службой устанавливалась и правоохранительная служба. 
Предпринимались разные попытки, как на законодательном, так и на 

                                                 
16 СЗ РФ. 2004. № 31. Ст.3215. 
17СЗ РФ. 2008. № 52 (часть 1). Ст.6228. 
18СЗ РФ. 2002. № 33. Ст.3196. 
19СЗ РФ. 2011. № 49 (часть 1). Ст.7020. 
20 Текст кодекса опубликован в Бюллетене "Официальные документы в образовании", декабрь 2011 г., № 36 
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доктринальном уровне обосновать и ввести концепцию единой 
правоохранительной службы, которая бы распространялась на все виды 
правоохранительных органов, в том числе, и органы внутренних дел. Однако по 
мере развития различных правоохранительных органов в России стало 
очевидным недостижимость указанной цели, по крайней мере, в ближайшем 
будущем, в том числе, и по причине несовместимости законодательных 
статусов различных правоохранительных органов. В этой связи, вполне 
закономерными выглядят внесенные в 2015 году в Закон о системе службы 
изменения, в соответствии с которыми категория «правоохранительная служба» 
заменяется другой категорией – «государственная служба иных видов»21[6]. 

К сожалению, указанные изменения так и не внесли окончательную 
ясность в правовую природу службы в органах внутренних дел. Практическая 
потребность в разрешении указанной дилеммы привела к тому, что после 
детального анализа судебной практики по вопросам, связанным с 
прохождением службы в органах внутренних дел и других правоохранительных 
органов Верховный Суд Российской Федерации указал22[7], что служба в 
органах внутренних дел, установленная Законом о службе, относится к 
федеральной государственной службе. 

Таким образом, сегодня служба в органах внутренних дел в соответствии 
с пунктом 1 статьи 1 Закона о службе является федеральной государственной 
службой, представляющей собой профессиональную служебную деятельность 
граждан Российской Федерации на должностях в органах внутренних дел 
Российской Федерации (далее - органы внутренних дел), а также на 
должностях, не являющихся должностями в органах внутренних дел, в случаях 
и на условиях, которые предусмотрены данным федеральным законом, другими 
федеральными законами и (или) нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации. 

Вопрос места службы в органах внутренних дел в системе 
государственной службы Российской Федерации тесно взаимосвязан с 
проблемой определения и выделения на законодательном уровне 
правоохранительных аспектов деятельности государства и его органов.  

Дело в том, что закрепление в Законе о системе службы такого 
отдельного вида государственной служб, как правоохранительная служба, и 
который просуществовал де-юре с 2003 по 2015 год, к сожалению, не смог 
стать отправной точкой в развитии единых законодательных основ, которые 
регламентировали бы службу во всех государственных органах 
правоохранительного блока. При этом научные дискуссии о перспективах 

                                                 
21 Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 262-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части уточнения видов государственной службы и признании утратившей силу 
части 19 статьи 323 Федерального закона "О таможенном регулировании в Российской Федерации"//СЗ РФ. 
2015. № 29 (часть 1). Ст.4388. 

22См.: Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам, связанным с прохождением службы федеральными 
государственными служащими (сотрудниками органов внутренних дел, сотрудниками органов уголовно-
исполнительной системы, сотрудниками Следственного комитета Российской Федерации, сотрудниками 
иных органов, в которых предусмотрена федеральная государственная служба) (утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 15 ноября 2017 г.). Текст обзора официально опубликован не был. 



Problems of the development of modern science: theory and practice. Cartero Publishing House, Madrid, Spain, 2018 
 

 

119

выделения и закрепления в законе термина «правоохранительная служба» 
ведутся достаточно давно.  

Еще в 90-х годах Б.В. Россинский писал о бесперспективности выделения 
термина «государственная служба в правоохранительных органах», так как 
фундаментальные отличия между государственными органами 
правоохранительного блока и иными государственными органами строится на 
основе разграничения специальных званий и дипломатических рангов23[8].  

П.П. Сергун, известный исследователь проблем государственной службы 
в органах внутренних дел, настаивал на обязательном законодательном 
выделении государственной службы в органах внутренних дел как отдельного 
вида федеральной государственной службы в Российской Федерации24[9]. 
Кроме того, ученый не только обстоятельно обосновал необходимость 
признания за службой в органах внутренних дел статуса федеральной 
государственной службы, но и, по сути, предсказал сделанный законодателем 
ход в указанном вопросе, так как в 2011 году был принят Закон о службе. 

Д.Н. Бахрах, рассматривая вопрос «правоохранительной службы», 
указывал на близость содержательных характеристик рассматриваемой службы 
с военной службой, но не тождественной последней по принципиальным 
особенностям25[10].  

Вместе с тем, элементы «полицейской службы» наряду с органами 
внутренних дел, с той или иной степенью выраженности, встречаются в 
Государственной фельдъегерской службе Российской Федерации, Федеральной 
службе исполнения наказаний, в том числе, в таких специальных службах, как 
Федеральная служба безопасности, которые комплектуются военнослужащими, 
федеральными государственными гражданскими служащими и работниками 
(ст. 16 Федерального закона от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной 
службе безопасности»).  Именно поэтому, по мнению ряда авторов26[11], 
представляется проблематичным законодательно закреплять термин 
«правоохранительная служба».  Другой проблемой для внедрения единых основ 
правоохранительной службы стало давно укоренившаяся модель правового 
регулирования государственной службы по «ведомственному» принципу, когда 
правовое регулирование по линии какого-либо направления деятельности 
государства (внутренние дела или внешние дела), преимущественно по линии 
деятельности какого-либо ведомства, оформляется соответствующим 
федеральным законом. 

Действительно, в каких-то направлениях деятельности необходимость 
федеральных законов назрела27[12], в каких-то – еще нет28[13]. Вопрос лишь 
                                                 
23Россинский Б.В. О законодательной дефиниции государственной службы. История становления и современное 

состояние исполнительной власти в России. – М.: Новая правовая культура. 2003. С.161. 
24Сергун П.П. Государственная служба в органах внутренних дел Российской Федерации: состояние и теория 

развития: монография. - Саратов. 1998. С.46. 
25Бахрах Д.Н. Милитаризированная служба России// Российский юрид. журнал. 2005. № 1. 
26См.: Гришковец А.А. К вопросу о правоохранительной службе//Вестник ВИПК МВД России. 2017. № 2. С.95.  
27Так, например, назрела давно необходимость обновление законодательства о службе в учреждениях и органах 

исполнения наказания, так как указанный вид службы все еще регулируется архаичным и давно устаревшим 
Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-I «Об органах и учреждениях, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы» (Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного 
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заключается в долгосрочном тренде, формирующимся указанными 
тенденциями, и могут ли эти тенденции привести, все-таки, к появлению 
единого закона о правоохранительной службе?  На данном этапе развития 
законодательства, возможно, не актуально выделение правоохранительной 
службы в отдельную государственную службу.  

Но мы, не разделяем, ту позицию ученых, которые в тенденциях развития 
законодательства о государственные службы не видят каких-либо перспектив 
принятия единого закона о правоохранительные службы по целому ряду 
причин.      

Во-первых, в силу того, что ряд служб, в свое время, выйдя из 
«милицейской шинели»29[14] (ФСИН и др.), действуют на основе давно 
устаревшего законодательства, доставшегося им по наследству (Положение о 
службе в органах внутренних дел Российской Федерации, утв. Постановление 
ВС РФ от 23 декабря 1992 г. № 4202-I «Об утверждении Положения о службе в 
органах внутренних дел Российской Федерации и текста Присяги сотрудника 
органов внутренних дел Российской Федерации»30)[15]. В этом смысле, 
наиболее прогрессивным и наиболее близким к указанным службам законом 
является Закон о службе. 

Во-вторых, в некоторых основополагающих актах, регламентирующих 
государственную службу (например, федеральная фельдъегерская служба) 
напрямую указывается, что лица начальствующего состава органов 
федеральной фельдъегерской связи проходят службу в соответствии с 
законодательством внутренних дел Российской Федерации (ст.8 Федерального 
закона от 17 декабря 1994 г. № 67-ФЗ «О федеральной фельдъегерской службе). 

В-третьих, вновь принимаемые законы в отношении иных 
правоохранительных органов, не являющихся органами внутренних дел 
(например, закон о службе в федеральной противопожарной службе 
Государственной противопожарной службы)31[16], по сути, построены по тем 
же лекалам, что и Закон о службе.  

Учитывая все эти тенденции все сложнее отрицать долгосрочный тренд 
на востребованность в законе о правоохранительной службе. 

В этой части мы не разделяем скептического отношения некоторых 
авторов к возможности принятия такого закона в будущем. Так, 
А.А. Гришковец указывает на то, что отказ от принятия единого закона о 
правоохранительной службе был во всех отношениях тщательно продуманным 
                                                                                                                                                                  

Совета Российской Федерации от 19 августа 1993 г., № 33, ст. 1316). 
28Уже давно ведется дискуссия о возможности включения Федеральной службы судебных приставов в 

правоохранительный блок с принятием соответствующего Закона. Так, например, Барциц И.Н. 
придерживается положительного ответа на данный вопрос. (См.: Барциц И.Н. Реформа государственного 
управления России: правовой аспект. – М.: Формула права.2008.С. 236). Мы разделяем позицию тех авторов, 
которые считают преждевременным шагом наделение ФССП статусом правоохранительного органа со всеми 
вытекающими отсюда организационно-правовыми последствиями (См.: Гришковец А.А. С. 99).  

29См.: Гришковец А.А. С. 100. 
30Текст постановления опубликован в Ведомостях Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета Российской Федерации от 14 января 1993 г. № 2 ст. 70. 
31Федеральный закон от 23 мая 2016 г. № 141-ФЗ «О службе в федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» //СЗ РФ. 2016. № 22. Ст.3089. 
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и согласованным политическим решением, а никак не законодателем, который 
это решение лишь юридически оформил, приняв изменения в Закон о системе 
службы. Освещая критически позицию С.Е. Чаннова, отмечающего отсутствие 
«понимания путей формирования законодательства о службе в 
правоохранительных органах»32[17], А.А. Гришковец, акцентирует внимание на 
том, что законодателю в данном случае отводилась юридико-техническая роль. 
В свою очередь, не законодатель, а Президент в силу ст. 32 Федерального 
конституционного закона от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве 
Российской Федерации» в соответствии с Конституцией и федеральными 
законами руководит деятельностью федеральных органов исполнительной 
власти, ведающих вопросами обороны, безопасности, внутренних дел, юстиции 
и др., а, значит, Президент Российской Федерации должен определять пути 
формирования соответствующего законодательства.33[18] 

Как нам представляется, замечание А.А. Гришковца никак не отменяет 
проблемы стратегического понимания развития законодательства о 
правоохранительной службе. Кроме того, сам А.А. Гришковец признает, что 
законодательство о государственной службе в близких по компетенции органах 
нужно унифицировать, а не дробить его без действительно веских на то 
оснований34[19]. 

К сожалению, причины и доводы, в которых А.А. Гришковец видит 
трудности в принятии единого закона о правоохранительной службе, в большей 
степени носят политико-экономический характер, нежели юридически 
убедительную основу.  

Сформулированный в статье 3 Закона о системе службы принцип 
единства правовых и организационных основ государственной службы, 
предполагающее законодательное закрепление единого подхода к организации 
государственной службы, напрямую указывает, что необходимо продолжать 
работать над единством законодательных основ правоохранительной службы, 
не исключая возможности возвращения к вопросу разработки единого закона о 
правоохранительной службе. Более того, указанный принцип задает общий 
вектор развития как законодательства о видах государственной службы, так и 
законодательства в рамках каждого вида государственной службы. И не имеет 
значения на кого юридически возложена обязанность определять направление 
развития законодательства о государственной службе, юридически важно то, 
что субъект данной обязанности должен стремиться воплощать этот принцип.    

Наблюдающийся сегодня процесс унификации законов о разных видах 
государственной службы в правоохранительной сфере, в долгосрочной 
перспективе приведет к формированию единой модели правового 
регулирования для всех служб правоохранительного блока, которая будет 
облечена в форму Закона. 

Наконец, как уже отмечалось выше, неравномерное развитие 
законодательства в отношении отдельных правоохранительных органов еще раз 
                                                 
32 Чаннов С.Е. Государственная правоохранительная служба// Журнал российского права. 2016. № 11. С.70. 
33СЗ РФ. 1997. № 51. Ст.5712. 
34См.: Гришковец А.А. С. 100. 
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подтверждает необходимость выработки единого рамочного закона, который 
определял бы единые стандарты регулирования для разных видов 
правоохранительных служб, и позволил бы таким образом решить проблему 
реализации основополагающего принципа Закона о системе государственной 
службы применительно к правоохранительным органам. 

Все выше изложенное позволяет нам прийти к следующему выводу: вся 
логика развития законодательства о правоохранительных органах Российской 
Федерации указывает на то, что конечной точкой его развития, пускай даже в 
очень отдаленной перспективе, станет появление единого закона о 
правоохранительной службе. Учитывая то, что законодательство о службе в 
органах внутренних дел, по сути, оказывает сегодня самое сильное влияние на 
развитие законодательных основ других правоохранительных органов, а также 
то, что именно органы внутренних дел играют ведущую роль в 
правоохранительной сфере, вполне уместной выглядит возможность того, что 
именно законодательство службе в органах внутренних дел может послужить 
основой для разработки единого закона о правоохранительной службе в 
Российской Федерации в будущем.  
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The article’s aim is to consider the cultural heritage as means of local identity conservation 
in the context of globalization. Part of the challenges to the preservation of local identity are 
presented. The international tourism’s impact on preserving the nations’ culture and traditions has 
been given an attention. The cultural tourism has been outlined as a symbol of local identity. Тhe 
cultural heritage has been reviewed as a characteristic of the societies’ traditions, their history and 
culture. Emphasis is placed on the development of global tourism based on cultural heritage. The 
attention is focused on the cultural tourism as a factor for preserving local identity. The author 
argues that the development of international tourism, driven by cultural assets, is at the basis of the 
local identity conservation today, and for future generations as well.  
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El artículo tiene como objetivo abordar el patrimonio cultural como un medio de 

conservación de la identidad local en el contexto de la globalización. Presentado son algunos de 
los desafíos que enfrenta la preservación de la identidade local.  Se presta atención a la influencia 
del turismo internacional sobre la preservación de la cultura y las tradiciones de los pueblos. El 
patrimonio cultural se destaca como un símbolo de identidad local. Ello se considera que 
caracteriza las tradiciones de las sociedades, su historia y cultura. Se hace hincapié en el 
desarrollo del turismo mundial basado en el patrimonio cultural. La atención se centra en el 
turismo cultural como un factor para preservar la identidad local. El autor defiende la tesis de que 
el desarrollo del turismo internacional motivado por los bienes culturales es la base de la 
preservación de la identidad local hoy y para las generaciones futuras. 

Palabras clave: patrimonio cultural, globalización, identidad local, turismo cultural. 
 

Introducción 
El crecimiento en el desarrollo de la globalización afecta a la identidad local de 

los pueblos del mundo. Los viajes internacionales proporcionan encuentros entre 
diferentes comunidades, portadores de diversos valores y culturas.  

El patrimonio cultural define una sociedad y es el epítome de su cultura e 
historia. Sin él, es difícil imaginar los hitos familiares de los destinos y paisajes, las 
tradiciones y las formas de vida específicas. 

El desarrollo del turismo mundial basado en el patrimonio cultural se refleja en 
el turismo cultural. Él brinda una oportunidad para que el viajero y el anfitrión 
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conozcan la cultura y tradiciones extranjeras preservando su identidad local. 
El tema de la investigación en el artículo es el patrimonio cultural. Objeto del 

estudio es su importancia como un medio de conservación de la identidad local en el 
contexto de la globalización. 

El artículo tiene como objetivo explorar y discutir el patrimonio cultural como 
un medio de conservación de la identidad local en el contexto de la globalización. 
Para lograr el objetivo establecido, se resuelven las siguientes tareas de 
investigación:  

 analizar los desafíos que enfrenta la preservación de la identidad local en el 
contexto de la globalización; 

 consideración del patrimonio cultural como un símbolo de la identidad local; 
 estudiar el desarrollo del turismo internacional basado en el patrimonio 

cultural como factor para conservar la identidad local. 
Desafíos que enfrenta la preservación de la identidad local 

 en el contexto de la globalización 
La globalización es un proceso que influye en las culturas de todo el mundo 

[5]. Ella también se manifiesta en la comunicación intercultural, que influye en gran 
medida sobre la identidad local de los pueblos. El turismo es una de las industrias 
con mayor desarrollo dinámico en la economía. Poco a poco, los "límites" caen ante 
él y adquiere cada vez más las características del turismo global. Él cambia los 
sistemas y el comportamiento social.  

El encuentro entre dos culturas trae consigo una serie de desafíos frente a la 
preservación de la identidad local. Esto se aplica tanto a los visitantes de un destino, 
así como a los representantes de la comunidad local. Como resultado del dinámico 
desarrollo económico en los últimos años, en términos de aumentar el ocio y los 
ingresos, cada vez más personas en el mundo están haciendo viajes. Esto lleva a una 
sobresaturación de la superestructura e infraestructura turística, que a menudo 
distorsiona el aspecto cultural de los destinos y conduce a un cambio en la identidad 
local. El comportamiento de los representantes de la sociedad de acogida a menudo 
se vuelve antagónico, llegando incluso a xenofobia. Ella ocurre cuando se alcanza o 
excede la capacidad del destino [5].  

El número cada vez mayor de viajes internacionales y el rápido desarrollo de la 
globalización en los últimos años han tenido graves consecuencias negativas para la 
identidad local de los pueblos del mundo [9]. Los viajeros a menudo no respetan la 
cultura y las tradiciones del destino visitado y violan su imagen cultural. Ellos 
imponen sus percepciones, hábitos y tradiciones, sin respetar el patrimonio cultural 
de la población local. Como resultado, los representantes de las culturas que 
interactúan, perciben algunas tradiciones del "otro", descuidando su identidad. 

El desarrollo dinámico del turismo de masas en los últimos años ha provocado 
la superpoblación de algunos destinos y la desertificación de otros. La capacidad 
turística de un destino a menudo se supera, existe una construcción excesiva con 
instalaciones en un estilo completamente inconsistente con la apariencia local. De 
esta manera, la herencia del lugar visitado se distorsiona y se altera. La identidad 
local comienza a difuminarse, y en algunos lugares incluso desaparece. 

En resumen, la globalización tiene un impacto negativo sobre la identidad 
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local, principalmente en dos direcciones. Por un lado, la interacción intercultural 
conduce a la percepción de culturas extranjeras y la pérdida de las propias. Por otro 
lado, el hacinamiento con instalaciones y servicios turísticos viola el aspecto natural 
y cultural del destino. Hoy, el tema de implementar estrategias que ayudarán a 
preservar la identidad local en el contexto de la globalización es muy actual [8]. En 
este sentido, el patrimonio cultural, como portador de identidad local, tiene un sitio 
cada vez más central en una serie de políticas e iniciativas. 

El patrimonio cultural como un símbolo de la identidad local 
El patrimonio cultural es un medio de preservar la identidad y es recurso para 

el desarrollo del mercado turístico internacional. Él define una sociedad y es la 
encarnación de su cultura e historia [2]. Sin él, sería difícil imaginar los hitos 
familiares de los destinos, tradiciones y formas de vida específicas [12]. 

Tanto el patrimonio cultural material como inmaterial son un hito de la 
identidad local y son su símbolo. La identidad cumple con las características que 
distinguen a una sociedad de otra mientras genera conciencia colectiva [4]. 

Hay varias definiciones de patrimonio cultural y todas definen el patrimonio 
como un aspecto de la identidad local de las naciones. El patrimonio cultural es lo 
que caracteriza las tradiciones de las sociedades, su historia y cultura, conservadas a 
lo largo de los años. Un ejemplo de patrimonio cultural como símbolo de identidad 
local es la definición dada por la Fundación ILAM (Instituto Latinoamericano de 
Museos): „…un conjunto de bienes culturales tangibles e intangibles que representan 
la herencia de la humanidad que realza emocionalmente el sentido de una comunidad 
con su propia identidad y que otros perciben como la característica básica de un 
pueblo en particular. El patrimonio cultural, como producto de la creatividad humana, 
puede ser heredado, modificado, optimizado y transmitido de persona a persona y de 
generación en generación.“ [6]. 

A través de la identidad cultural, se pueden definir las características de una 
comunidad. En este sentido, es importante proporcionar un sentido simbólico del 
patrimonio cultural como representante de la identidad local. Al mismo tiempo, el 
patrimonio cultural de la humanidad busca progresivamente unificarse. La atención 
debe enfocarse en este aspecto negativo. Esto conduce a la estandarización de su 
identidad social y cultural en varias formas estereotipadas de vida, pensamiento y 
percepción del mundo. 

El significado y el valor de los elementos y objetos del patrimonio son cada vez 
más importantes para identificar y preservar la identidad de los pueblos. Esto, a su 
vez, ha sido la base para la conciencia de la necesidad de preservar el patrimonio 
cultural junto con la preservación de la memoria colectiva [3].  

En conclusión, se puede argumentar que la identidad local de los pueblos se 
basa en la cultura de las sociedades. Se conserva preservando los elementos y objetos 
del patrimonio cultural como portadores de la historia, como patrimonio social en el 
presente y como capital moral y social para las generaciones futuras..   

Desarrollo del turismo internacional basado en el patrimonio cultural: 
factor para conservar la identidad local 

El turismo internacional cubre muchos tipos de turismo, entre los que se 
destaca principalmente las formas de turismo de masas, como, por ejemplo el turismo 



Problems of the development of modern science: theory and practice. Cartero Publishing House, Madrid, Spain, 2018 
 

 

128 

vacacional de verano y el turismo de esquí de invierno. Por otro lado, sin embargo, la 
industria del turismo expande y diversifica la gama de productos y servicios 
ofrecidos. La importancia de los objetos y elementos del patrimonio cultural en la 
planificación del tiempo de ocio crece [10]. Cada vez más, la cultura y el patrimonio 
cultural se encuentran entre los principales factores para tomar la decisión de visitar 
un destino. Ya hablamos del patrimonio como motor del desarrollo turístico. 

Los procesos intensificados de globalización en la escala internacional, por un 
lado, y el sentimiento de nacionalidad, por el otro, están en constante oposición entre 
sí. Hay un "choque" entre el nuevo patrimonio cultural global del modernismo y el 
tradicional, heredado del pasado, que ha cerrado la existencia de las personas dentro 
de los estrechos límites de su asentamiento o región, que ha regulado la vida a través 
de ciertas tradiciones [7]. 

En cuanto al tema de la preservación de la identidad local en el contexto de la 
globalización, el énfasis principal se pone en los viajes con un motivo cultural. El 
turismo cultural es un turismo internacional que ha crecido en los últimos años [1]. 
Él es una forma de turismo experimentado basado en la demanda y la participación 
en nuevas y profundas experiencias culturales de naturaleza estética, intelectual, 
emocional o psicológica. El turismo cultural se está volviendo cada vez más 
importante para el desarrollo de los destinos turísticos mundiales, así como a 
conserver la identidad local de los pueblos [11]. 

La globalización es un fenómeno que arruina las tradiciones y viola la esencia 
de la identidad local. Sin embargo, cuando hablamos de formas sostenibles de 
turismo, las cosas son diferentes. El desarrollo turbulento de los viajes culturales es 
un factor estimulante para el creciente interés hacia el patrimonio cultural.  Se 
produce un deseo de explorar lo exótico en la historia, la singularidad de las culturas 
nacionales y la nostalgia en el pasado [7]. 

A través del desarrollo dinámico del turismo cultural, viajero y anfitrión tienen 
la oportunidad de aprender sobre otras culturas y tradiciones, mientras que 
mantengan su identidad local [13]. La expresión de respeto hacia el patrimonio 
cultural de “la otra parte” es una característica importante del turismo cultural 
internacional. Es la base para preservar la identidad local, como lo es hoy y para las 
generaciones futuras. 

Conclusión 
El turismo es un sector en desarrollo dinámico en el contexto de la 

globalización. El turismo internacional encuentra representantes de diferentes 
culturas, lo que plantea una serie de desafíos frente la preservación de su identidad 
local. Para superarlos, la atención se dirige al patrimonio cultural como su símbolo. 

El turismo internacional basado en el patrimonio cultural se refleja en el 
desarrollo del turismo cultural. Los viajes culturales apoyan la comprensión 
intercultural, los turistas y la sociedad de acogida llegan a conocer el patrimonio 
cultural de cada uno. Los practicantes del turismo cultural respetan la cultura y las 
tradiciones del otro lado, preservando así la identidad local de los pueblos. 
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EL TURISMO CULTURAL – FACTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 
The scientific article aims to explore and discuss the role of the cultural tourism as a factor 

for the economic development of the destinations. Attention is focused on challenges of the 
development of cultural tourism. The research interest focuses on the unfavorable impact of 
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globalization on customs, traditions, crafts and folklore. An emphasis has been placed on the 
negative impacts on cultural tourism. The need to preserve the cultural heritage is emphasized. The 
importance of funding and infrastructure for the development of cultural tourism is mentioned. The 
total economic impact of cultural tourism is viewed as the sum of the direct, indirect and induced 
effects in a region. Special attention is paid to the connection between the economy and cultural 
tourism. The author emphasizes the role of cultural tourism in attracting tourists and promoting 
cultural values, which will bring economic benefits for the population, businesses and institutions. 

Key words: cultural tourism, challenges, globalization, economic impact, benefits. 
 
El artículo tiene como objetivo explorar y discutir el papel del turismo cultural como un 

factor para el desarrollo económico de los destinos. La atención se centra en los desafíos frente al 
desarrollo del turismo cultural. El interés de la investigación se centra en el impacto desfavorable 
de la globalización hacia las costumbres, las tradiciones, la artesanía y el folclore. Se ha puesto 
énfasis en los impactos negativos sobre el turismo cultural. Se enfatiza la necesidad de preservar el 
patrimonio cultural. Se menciona la importancia de la financiación y la infraestructura para el 
desarrollo del turismo cultural. El impacto económico total del turismo cultural es vista como la 
suma de los efectos directos, indirectos e inducidos en una región. Se presta atención especial al 
vínculo entre la economía y el turismo cultural. El autor enfatiza el papel del turismo cultural en 
atraer turistas y promover valores culturales, lo que traerá beneficios económicos para la 
población, las empresas y las instituciones. 

Palabras clave: turismo cultural, desafíos, globalización, impacto económico, beneficios. 
 

Introducción 
El turismo cultural es uno de los sectores ganadores en el turismo debido a su 

singularidad e historia. Los hitos culturales e históricos, el folclore y las tradiciones 
son aquellos elementos que atraen a los turistas y contribuyen al desarrollo del 
turismo en los destinos. Ellos ayudan a expandir la economía y atraer capital. El 
turismo cultural enfrenta muchos desafíos y problemas antes de su desarrollo. 

El tema de la investigación en el artículo es el turismo cultural. Objeto del 
estudio es su impacto económico en los destinos. 

El artículo tiene como objetivo explorar y discutir el papel del turismo cultural 
como un factor para el desarrollo económico de los destinos. Para lograr este 
objetivo, se resuelven las siguientes tareas de investigación: 

 análisis de los desafíos que enfrenta el desarrollo del turismo cultural; 
 explorar el impacto económico del turismo cultural. 

Desafíos frente al desarrollo del turismo cultural 
El creciente interés de los turistas en el patrimonio material e inmaterial hace 

que el turismo cultural sea uno de los factores del desarrollo económico. Es necesario 
preservar el carácter y la forma de vida de una comunidad, asegurando la 
sostenibilidad y la autenticidad del producto turístico [11, p. 216]. De ahí los desafíos 
que enfrenta el turismo cultural: 

Globalización 
La globalización es un factor de desarrollo que exige el acceso al conocimiento, 

la expansión de las asociaciones y los intercambios interculturales. Sin embargo, el 
impacto de la globalización sobre el patrimonio cultural inmaterial es más evidente. 
Costumbres, tradiciones, artesanía y folclore se ven afectados negativamente. Aquí 
hay un enfrentamiento entre la identidad cultural y el mundo globalizado en 
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desarrollo y en cambio. Esta tendencia continúa desarrollándose a mayor velocidad, 
lo cual es peligroso para la preservación del patrimonio cultural [7, p. 6]. 

Influencias negativas 
El turismo crea o destruye el patrimonio cultural. La afluencia excesiva de 

turistas no solo puede conducir a la destrucción física de los centros artísticos, 
edificios, centros turísticos y el medio ambiente, sino también a privarlos de su 
importancia simbólica y credibilidad histórica. [9, p. 114]. La invasión de los 
extranjeros en un territorio determinado causa molestias en la población local. Para 
algunos destinos, como pequeños asentamientos cerrados, las vidas de las personas 
experimentan cambios importantes debido al desarrollo de la industria del turismo. 
Aquí viene el problema de la pérdida de identidad a expensas del desarrollo del 
destino. Un factor importante para preservar la cultura son los mecanismos adecuados 
para controlar la explotación de los recursos culturales. 

Preservación del patrimonio cultural 
La preservación de objetos y tradiciones culturales es la parte más difícil del 

desarrollo del turismo. Dadas las tendencias futuras, la preservación del patrimonio 
cultural y natural del mundo tendrá una gran importancia social, política y 
económica. Tal objetivo solo puede lograrse mediante una política focalizada en este 
campo y mediante las restricciones y prohibiciones específicas [9, p. 61]. La 
UNESCO y los destinos cooperan para lograrlo. La Organización Mundial del 
Turismo hace las siguientes conclusiones: 

 Mantener el aspecto original del objeto cultural atrae la atención del mundo 
sobre su importancia para las generaciones futuras. 

 El turismo es uno de los medios más importantes de intercambio cultural, 
que permite a los visitantes explorar áreas de importancia cultural única. 

 El patrimonio cultural puede generar fondos que son de importancia 
económica. 
 Financiación 

El principal requisito previo para el desarrollo del turismo cultural es, sin duda, 
el mantenimiento de los monumentos históricos y culturales en términos de su 
competencia técnica, así como la organización de eventos para la promoción del 
patrimonio inmaterial [15, pp. 373-379]. Todo esto no se puede hacer sin 
financiación. Es implementado por fuentes públicas y privadas a nivel nacional, 
regional y local. La seguridad financiera se proporciona a través de su propia 
producción, financiamiento del presupuesto estatal o municipal, patrocinios, 
inversiones de empresarios privados y, sobre todo, fondos y programas europeos. [6, 
р. 68]. 

Infraestructura 
Otro aspecto que necesita atención para el desarrollo del turismo cultural es el 

problema de la infraestructura y las instalaciones. La infraestructura turística está 
en el centro del desarrollo del turismo cultural, así como de la absorción de recursos 
en el destino [3, с. 253-263]. Su importancia se refleja en el hecho de que puede 
contribuir a aumentar la eficiencia de la producción, ofreciendo servicios turísticos y 
su distribución. De gran importancia para los turistas es la infraestructura bien 
desarrollada, que permite llegar al hito cultural. La satisfacción de las necesidades 
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turísticas de suministro de agua, eliminación de residuos, la comunicación, los 
servicios médicos y financieros, y suministro de electricidad es esencial. Estos 
elementos son necesarios para la estancia confortable de los turistas en el destino 
elegido. La falta y el desarrollo insuficiente de la infraestructura es un gran desafío 
para el desarrollo del turismo cultural [10]. 

Impacto económico del turismo cultural 
Los impactos económicos del turismo cultural son extremadamente importantes 

para la planificación estatal y regional y el desarrollo económico. Son vistos como 
“nuevos ingresos” para el destino y proporcionan una inversión adicional en arte y 
cultura. El propósito del desarrollo del turismo cultural es hacer de un patrimonio 
digno un recurso económico valioso [1]. 

Su impacto se manifiesta a través de ventas, ganancias, ingresos fiscales, 
ingresos en el ámbito cultural, desarrollo de negocios locales y crecimiento del 
empleo en el sector. También hay un aumento en la producción local, ya que las 
actividades de turismo cultural están estrechamente relacionadas con otros sectores 
de la economía. Todo esto ayuda a mantener a las personas en la región, lo que es un 
indicador positivo del crecimiento económico. El turismo cultural es una 
herramienta clave en las estrategias de desarrollo regional de la UE. Contribuye a una 
mejor calidad de vida, no solo para los turistas y la comunidad local, sino también 
para el desarrollo de actividades en todo el destino [2, с. 349-358]. 

Formalmente, los economistas distinguen los efectos económicos directos, 
indirectos (que no son directos) e inducidos. El impacto económico general del 
turismo cultural es la suma de estos efectos en una región. Los generadores de 
influencia para una ciudad o un país son los visitantes y sus costos [4]. 

Los efectos directos están relacionados con los ingresos directos del turismo. 
Por ejemplo, un aumento en el número de turistas debido a una atracción cultural 
aumentará el número de personas alojadas en hoteles, lo que aumentará las ventas en 
el sector turístico. Las ventas adicionales, los aumentos salariales, los cambios en los 
impuestos, los suministros y los servicios son los efectos directos del impacto 
turístico en la economía. 

Los efectos indirectos incluyen cambios resultantes de industrias relacionadas 
con el turismo, es decir, aquellos que entregan productos y servicios [13, рр. 5-6]. 
Los efectos inducidos son los cambios en la actividad económica que resultan de 
gasto turístico de los hogares. Con la ayuda de estos efectos, el desarrollo del turismo 
cultural como parte del turismo en general puede afectar a casi cualquier sector de la 
economía de una manera u otra [13, рр. 5-6]. 

Las estadísticas muestran que los turistas que participan en actividades 
culturales se consideran “deseables” en términos de contribuciones económicas al 
estado y la región [12, р. 109]. Ellos prefieren gastar dinero para comprar souvenirs 
locales hechos por artesanos, tratando así de ayudar al desarrollo local [5]. La 
relación entre la economía y el turismo cultural se expresa en lo siguiente: 

 Los turistas culturales visitan muchos destinos y permanecen por un período 
más largo. 

 El turismo cultural es el sector de más rápido crecimiento en la industria del 
turismo. 
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 Los turistas culturales gastan más por día y más en viajes que otros turistas. 
 Los turistas culturales tienen mayores niveles de ingresos [8]. 
Los beneficios económicos asociados con el desarrollo del turismo cultural en 

los destinos son numerosos: 
 más visitantes significa más ingresos en la economía local; 
 desarrollo de empresas pequeñas; 
 aumento de los ingresos fiscales; 
 traer inversionistas externos; 
 crear un mercado laboral; 
 contribución al Producto Interno Bruto; 
 creando industrias culturales; 
 menos dependencia de la estacionalidad [14]. 
El turismo cultural es un sector vital con un gran impacto económico. Todos los 

destinos intentan maximizar los beneficios de su patrimonio cultural atrayendo 
turistas y dinero para el desarrollo de la economía local y nacional. 

Conclusión 
El turismo cultural es un factor importante para el desarrollo económico de los 

destinos, dadas las ventajas de la diversidad, la singularidad y la autenticidad de los 
recursos. El desarrollo del turismo cultural puede ayudar a atraer turistas y promover 
valores culturales. Esto traerá beneficios económicos para la población, las empresas 
y las instituciones. 
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IMPORTANCE OF CITY HOTELS FOR THE DEVELOPMENT OF CITIES 

AND TOURISM 
 
The scientific article aims to analyze and discuss the importance of city hotels for the 

development of cities and tourism in global aspect. The attention is focused on the relationship 
between city hotels and tourism in cities. The main characteristics of this relationship are 
highlighted. A special emphasis is placed on the global conditions for development of cities and 
hospitality. Some negative consequences of the rapid development of city travel and tourism are 
discussed. The role of city hotels in the development of both - the tourist business and the urban 
settlements in the world, has been taken into account. Attention is paid to the social role and 
importance of hospitality in the cities. The author defends the thesis that city hotels play a 
significant role in the urban development and attractivness of the cities.  

Key words: city hotels, hospitality, globalization, cities, city tourism 
 

Introduction 
In terms of globalization, people are taking more but shorter trips. This greatly 

contributes to the development of tourism in the cities. A number of globalization 
factors have led to an increase in the importance and role of city hotels in the 
development of global tourism. The requirements of modern tourists to 
accommodation in cities are also changing. 

The aim of the following scientific article is to analyze the importance of city 
hotels for the development of cities and tourism. In order to achieve this goal, the 
following research tasks are solved: 

 studying the relationship between city hotels and tourism in cities; 
 analyzing global terms for development of the hospitality industry and the 

cities; 
 researching the role of city hotels for development of tourism in a global 

aspect. 
Relationship between city hotels and tourism in cities 

When examining the essence and characteristics of city hotels, attention should 
be paid to tourism that takes place within cities. Hoteliers should understand the 
characteristics of the types of tourism in the cities, and what makes a city attractive. 
Tourists first choose a destination, only then they start choosing a hotel [8, p. 325]. 
Therefore, it is important to study the peculiarities of urban tourism and the 
interconnection of city hotels with tourism. 

According to the definition of European Union, city tourism includes “all 
tourist resources, products and services, offered in cities to their visitors”. The 
World Tourism Organization considers city tourism as “trips, undertaken by tourists 
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to cities or places with a high concentration of population”. It is also highlighted that 
the duration of these trips is usually short – from 1 to 3 days. Short city breaks are 
now more common than ever before [10, p. 22]. Therefore, it can be said that urban 
tourism is closely linked to the short-haul market. The fact that people are taking 
more, but shorter, holidays, the advent of the single market and the general increase 
in mobility have also helped to build up city tourism in Europe [11, p. 4]. 

Many recent studies have shown that city travel is a leading factor in the 
growth of the world tourism. This type of short-haul travel to city destinations is the 
fastest growing part of international tourism and leisure. Many cities around the 
world are booming as a result of more and more visitors. 

The importance of urban tourism for the development of cities is underlined by 
the World Tourism Organization, too. In a detailed report on city tourism, published 
in 2012, the main characteristics of the relationship between tourism and cities are 
outlined: 

 Tourism needs the diverse and flexible products a city can offer and cities 
need tourism to achieve their social and economic objectives. 

 Tourism brings vitality and dynamism to cities but it also brings new 
patterns and changes to their urban landscape. 

 Tourism connects people, creates relationships, it teaches them how to live 
in close proximity to one another. 

 Tourism is one of the main pillars and economic drivers of many countries. 
It plays an important role in terms of employment, income and maintenance 
of urban infrastructure and public services. 

 Tourism has triggered a more competitive approach and destinations are 
focusing on their product offering and becoming more specialized in order to 
stay ahead and change together with the city. 

 The tourism industry has to implement innovative strategies to provide the 
city with a consistent image and therefore provide significant revenue and 
added value to its residents [4, p. 11]. 

In this context, hotels that are actually representing a large part of the 
accommodation in the cities, are a constant factor for the development of tourism in 
these destinations. In order to explore the importance of city hotels in more details, 
attention should be paid to the factors and conditions for their development. 

Global terms for development of the hospitality industry and the cities 
The globalization of the tourism industry brings changes in the cities. The 

process affects both large and small settlements. Cities are expanding with a steady 
pace of development and change, offering visitors the services, products and 
experiences they are looking for. Over time, services and products also undergo some 
changes to adapt to the growing market demand [1, p. 138]. 

As a result of globalization, cities are constantly changing – they are building 
up, transforming and constantly expanding. In addition, urban areas are populated by 
different groups of people who live and use the resources of cities differently. Thus 
certain groups are formed in the city itself, reflecting the formation of society and 
its structure. Tourism is therefore an extremely important element in the creation of 
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urban development policies. The industry is not just a strategy to achieve the 
destination's competitiveness. Tourism is a way of developing cities and providing 
better infrastructure and conditions for its inhabitants [7, p. 267]. 

According to World Travel Monitor, city trips increased by 82% between 2007 
and 2014, reaching 22% of the total share of all trips. In Europe, the growth of urban 
travel is 7% on an annual basis [5, p. 24]. This strong growth has been caused by a 
number of factors such as cheaper international flights, the emergence of low-
budget accommodation, and the availability of new attractions and experiences. The 
key motivation to visit cities is the same for the whole world. Except for business, 
tourists take such trips mainly for sightseeing, shopping, entertainment, visiting 
cultural attractions. 

It is important to note that the strong growth of city travel is a global 
phenomenon that is not limited to the developed markets of Europe and North 
America. Growth rates are even more significant in emerging markets such as the 
Asia-Pacific region and South America. In these regions, city tourism even has a 
higher share of all external trips than in the first two regions. World Travel Monitor 
data also suggests that city trips account for about a quarter of all international 
holidays for Asian-Pacific and South American travelers. 

Undoubtedly, the turbulent development of city travel and tourism in cities 
leads to some negative consequences. There is a growing concern among experts in 
many countries about the impact of mass city visits in the most popular destinations. 
In Venice, for example, the problem of the impact of the huge number of cruise 
tourists who arrive at the same time and "occupy" the narrow streets of the city and 
the main sights for several hours has been discussed for years. In Barcelona, there is 
widely spread criticism of the large number of tourists visiting the historic city center 
and other important parts of the city. In the future, all of may lead to restrictions on 
the number of tourists who can visit a destination. 

Role of city hotels for development of tourism in a global aspect 
Cities are liked by more people, they are easily accessible and have many 

things to offer to their guests. This leads to the creation of new models of spending 
money both from tourists visiting low-budget accommodation and those preferring 
luxury hotels [3, p. 127]. But all types of tourists have something in common - the 
desire to visit and get to know the destination they are visiting. Cities need to assess 
their tourist resources and understand which ones can create an attractive product for 
visitors. City hotels should also be involved in this process. The development of an 
attractive urban environment is extremely useful for the hospitality business in the 
cities. 

This issue is also important due to the fact that since they have been formed, 
cities serve as bridges between different cultures. In addition, they are engines of 
innovation in all sectors of the economy. Cities gather together the most intelligent 
and enterprising inhabitants. They are centers for the transmission and dissemination 
of ideas, information and knowledge [6, p. 161]. 

It can be said that the development of cities and the development of tourism are 
closely linked. As a key element of tourism, city hotels play a major role in the 
development of both the tourist industry and the city landscapes in the world. In 
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the context of globalization, this importance is intensifying. For a successful impact, 
all business structures must be involved in the efforts to develop cities as an attractive 
tourist destination [9, p. 340]. An important condition is to develop a unified 
development strategy that identifies the role of each participant as well as the main 
objective to which the common effort should be directed. 

City hotels also have an important social role, having a significant impact on 
the employment of the population [2, p. 172]. Undoubtedly, these sites create jobs for 
locals. Due to the high demands of its customers, the need for high quality service 
also affects the workforce. City hotels hire and train highly qualified staff to maintain 
a high level of customer satisfaction. Moreover, higher staff requirements also imply 
higher pay. In this aspect, city hotels also contribute to the welfare of the 
inhabitants of the cities. In addition, cities attract many business people who are 
usually more lucrative tourists. City hotels, especially those located in the center of 
the city, are important for bringing more cash flows to cities. 

Implications 
 The development of city hotels is closely linked to the development of city 

tourism. 
 Globalization of tourism brings changes in the cities to which city hotels 

should adapt and adjust accordingly. 
 As a major part of the tourism industry, city hotels play an important role in 

the development of both the tourist business and the city landscapes in the 
world. 

Conclusion 
The importance and development of city hotels in the context of globalization 

is invariably related to city tourism, the increase of which has been observed in recent 
years. All stakeholders should contribute to the attractiveness of the city environment, 
including hospitality professionals. In order to occupy competitive positions in the 
market, managers of city hotels should be active in this process. 

 
References: 

1. Емилова, И., Перспективи за развитие на градски туризъм, Научни трудове на 
Аграрен университет – Пловдив, т. LX, кн. 1, Кръгла маса „Специализирани видове 
туризъм – предизвикателства и перспективи“, Академично издателство на Аграрен 
университет, Пловдив, 2016. 

2. Иванов, Р., Прогнозиране на продажбите в хотелиерството. Университет „Проф. д-р 
Асен Златаров” – Бургас. Годишник, том XLV, кн. 2, 2016, с. 170-173. 

3. Янев, Р., Проблеми, възпрепятстващи развитието на съвременния туризъм. „Туризмът 
в епохата на трансформация” – Сборник доклади от юбилейна международна 
конференция, посветена на 50-годишнината от създаването на специалност „Туризъм” 
в ИУ – Варна. Издателство „Наука и икономика”, ИУ – Варна, 2015, с. 124-132. 

4. Global Report on City Tourism, World Tourism Organization, 2012. 
5. ITB World Travel Trends Report 2015/2016, IPK International, 2016. 
6. Parusheva, T., Cultural Tourism: Markets and Strategies, Publishing House “Avangard 

Prima”, Sofia, 2017. 
7. Parusheva, T., Global Trends in Leisure and Cultural Tourism, Scientific Journal 

“Economics and Finance”, World scientific expanse: Collections of Scientific Articles. – 
Coventry, United Kingdom, 2017. 



Problems of the development of modern science: theory and practice. Cartero Publishing House, Madrid, Spain, 2018 
 

 

138 

8. Parusheva, T., Role of Cultural Resources for the Attractiveness of Destinations, Scientific 
Journal “Economics and Finance”, Science and society: Collections of Scientific Articles. – 
Roma, Italy, 2017. 

9. Parusheva, T., Trends in Cultural Tourism Market, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, 
Geography of Tourism Department, International Scientific Conference “Contemporary 
Tourism – Traditions and Innovations”, 19 – 21 October, Sofia, 2017. 

10. Tourism 2020 Vision, vol. 4, World Tourism Organisation, 2000. 
11. Towards quality urban tourism, Enterprise Directorate-General Tourism Unit, Brussels, 

2000. 
Kulikova Lyudmila 
assistant professor 

Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture (Ukraine, Odessa) 
 

STATE REGULATION OF DEVELOPMENT OF THE TOURIST 
ECONOMIC SECTOR 

 
Кулікова Л.В. 

доцент 
Одеська державна академія будівництва та архітектури  

 
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ  

 
The article presents the study of state incentives and financing of the implementation of 

targeted programs for the development of the tourist sector of the economy. 
Key words: state incentives, targeted programs, tourist sector, development, financing. 
 
У статті наведено дослідження державного стимулювання та фінансування 

реалізації цільових програм на розвиток туристичної сфери економіки. 
Ключові слова: державне стимулювання, цільові програми, туристичний сектор, 

розвиток, фінансування. 
 
Однією з найважливіших сфер економіки у багатьох країнах є туристична 

діяльність, яка, з одного боку, потребує існування певного рівня соціально-
економічного та культурного розвитку територій, а з іншого  суттєво впливає 
на підвищення рівня зайнятості, диверсифікації національної економіки, 
збереження і розвиток культурного потенціалу, збереження екологічно 
безпечного навколишнього природного середовища, а також підвищення рівня 
інноваційності національної економіки, тощо.  

Величезну роль у розвитку цих процесів грає державне стимулювання та 
впровадження заходів відповідних цільових програм.  Дослідженням розвитку 
туристичної сфери займаються багато фахівців, як вітчизняних [1, 4, 5, 7], так і 
закордонних [8-13], але досі у належному ступені не розкрито саме роль 
державних і регіональних цільових програм у розвитку туризму. 

У березні 2017 р. Кабінетом Міністрів України було схвалено Стратегію 
розвитку туризму та курортів на період до 2026 року [6], в якій основною 
складовою у механізмі впровадження названо цільові та регіональні програми 
розвитку сфери туризму та курортів. 
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Однак, якщо дослідити стан фінансування державних цільових програм, то стає 
ясно, що при сучасному рівні їх реалізація практично неможлива (табл. 1).  

Таблиця 1 
Планові та фактичні обсяги фінансування державних цільових програм* 

Планові обсяги фінансування Фактичні обсяги фінансування 

Роки Державний 
бюджет 

(млрд. грн.) 

Місцеві 
бюджети 

(млрд. 
грн.) 

Інші 
джерела 

(млрд. грн) 

Державний 
бюджет 

(млрд. грн. / 
%) 

Місцеві 
бюджети 

(млрд. грн. / 
%) 

Інші 
джерела 
(млрд. 

грн. / %) 
2016 44,6 3,4 31,9 18,5 / 41,5 1,3 / 38,2 5,3 / 16,6 
2017 47,27 6,61 32,63 9,52 / 20,1 3,07 /46,4 2,48 / 7,6 

*  Складено за даними Міністерства економічного розвитку та торгівлі України 
(http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=DerzhavniTsiloviProgrami) 

 
Так, якщо у 2016 р. планові показники фінансування державних цільових 

програм були виконані Державним, місцевими бюджетами та іншими 
джерелами, відповідно, на 41,5%, 38,2% та 16,6%, то в 2017 р. цей показник 
щодо Державного бюджету знизився у 2 рази, а фінансування з інших джерел – 
більш, ніж у 2 рази. 

Ми спробуємо проаналізувати, як фінансування реалізації низки цільових 
програм може вплинути на розвиток туристичної сфери в одному з найбільш 
перспективних з цього погляду регіонів  Одеській області. 

В Одеській області у 2017-2018 рр. номінально є 20 цільових програм,  які 
можуть вплинути на розвиток туристичної сфери, однак обсяг їх фінансування 
не може забезпечити, ані соціально-економічний і культурний розвиток 
Одеського регіону взагалі, ані розвиток туристичної сфери.  

Адже, наприклад, Програма розвитку туризму та курортів в Одеській 
області на 2017-2020 роки у 2017 р. була профінансована на 7,3%, а у І-му 
кварталі 2018 р. – на 0%; Програма оздоровлення та відпочинку дітей в 
Одеській області на період 2014-2017 років  у 2017 р. на 33%;  Програма 
розвитку конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва в 
Одеській області на 2017-2020 роки  відповідно, на 17,6% та 3,6%; Обласна 
комплексна програма «Безпечна Одещина» на 2017-2018 рр. – на 0%; Програма 
залучення зовнішніх ресурсів та розвитку міжнародної діяльності Одеської 
області на 2014-2017 роки  відповідно, на 20,4% та 0,48% [3].  

Тому не дивно, що туристичні потоки в області постійно знижуються  з 
2000 р. по 2016 р. кількість іноземних туристів знизилась майже в 37 разів, 
кількість внутрішніх туристів  у 6,6 разів. Натомість кількість туристів - 
громадян України, які виїжджали за кордон, зросла на 41% (табл. 2). 

Таким чином, можливо зробити висновок, що цільові програми (як 
державні, так і регіональні) фінансуються вкрай недостатньо, причому не 
тільки з бюджетів усіх рівнів, але й з інших джерел. 

Останній висновок можливо пояснити дуже повільним розвитком в країні 
механізмів державно-приватного партнерства, які в усьому світі є одним з 
найважливіших шляхів фінансування великих проектів. 
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Таблиця 2 
Динаміка туристичних потоків в Одеській області [3] 

Із загальної кількості туристів: 

Роки 

Кількість туристів, 
обслугованих 

суб'єктами туристичної 
діяльності, усього 

іноземні 
туристи 

туристи-громадяни 
України, 

які виїжджали за кордон 

внутрішні 
туристи 

 2000 242423 77332 25291 139800 
2001 266676 71490 20646 174540 
2002 284026 81413 17445 185168 
2003 383576 122860 19019 241697 
2004 110638 58745 27461 24432 
2005 117669 53514 29717 34438 
2006 127345 56801 36181 34363 
2007 133038 52228 44765 36045 
2008 127598 44119 49734 33745 
2009 87436 29183 30696 27557 
2010 103526 34910 37628 30988 
2011 76066 17136 32321 26609 
2012 65129 9807 36726 18596 
2013 61589 7047 44136 10406 
2014 43382 2975 34811 5596 
2015 45809 1126 33744 10939 
2016 59077 2097 35749 21231 

 
Однак в Україні досі діє досить складний порядок підготовки проектів 

державно-приватного партнерства: 
1. Визначення проекту або об'єкту, який може зацікавить потенційного 

приватного партнера або інвестора.  
2. Проведення аналізу ефективності застосування механізмів ДПП.  
3. Підготовка техніко-економічного обґрунтування (бізнес-плану) 

проекту.  
4. Підготовка пропозиції щодо здійснення ДПП згідно затвердженої 

Форми та подання її державному партнеру.  
5. Підготовка та погодження конкурсної документації по визначенню 

приватного партнера майбутнього проекту . 
6. Підготовка проекту угоди державно-приватного партнерства.  
7. Проведення конкурсу на визначення приватного партнера.  
8. Підписання угоди державно-приватного партнерства між державним 

партнером та переможцем конкурсу.  
9. Процедура вступу до прав управління проектом державно-приватного 

партнерства (отримання доступу до управляння державним майном тощо).  
Виконання всіх, встановлених законодавчими актами, вимог не є досить 

обтяжливим для великих компаній, але для малих і середніх (які в туристичній 
сфері складають більшість) – це досить складно. Тому доцільно було б ввести 
спрощений порядок підготовки проектів державно-приватного партнерства для 
малих і середніх підприємств (особливо іноземних), що може сприяти 
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підвищенню фінансування заходів цільових програм та розвитку туристичної 
сфери в Україні. 
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ПРОБЛЕМИ НА НАБИРАНЕТО И ПОДБОРА НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ В СЕКТОРА 
НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В БЪЛГАРИЯ 

 
Recruitment and selection of staff are a key element of the human resources management 

system in general and in particular in the IT- sector. In this context, the aim of the article is to 
study, analyze and evaluate the problems related to the recruitment and selection of human 
resources in enterprises in the information technology sector in Bulgaria. A survey of managers, 
human resources specialists and IT specialists employed in enterprises in the sector was conducted 
to achieve the goal. Тhe processed and summarized results of the study were presented. 

Keywords: IT- sector, human resources, recruitment, selection 
 
Набирането и подборът на кадри са основен и ключов елемент от системата за 

управление на човешките ресурси изобщо и в частност в ИТ- сектора. В този контекст 
целта на статията е да се направи проучване, анализ и оценка на проблемите, свързани с 
набирането и подбора на човешки ресурси в предприятията от сектора на 
информационните технологии в България.  За постигане на целта е проведено анкетно 
проучване  на мениджъри, специалисти по човешки ресурси и към ИТ- специалисти, заети  в 
предприятия в отрасъла. Представят се обработените и обобщени резултати от 
проучването. 

Ключови думи: ИТ-сектор, човешки ресурси, набиране, подбор 
 
Промените в технологиите и икономическите условия поставят нови 

изисквания пред функциите, задачите и уменията на специалистите по 
информационни и комуникационни технологии (Димитрова, Владов, 2017 - 2). 
През последното десетилетие ролята на ИТ- специалиста значително еволюира 
от автоматичната обработка на информация до създаването и управлението на 
информационни системи и предоставянето на технически, бизнес и 
консултантски услуги. Предприятията, работещи  в условия на динамично 
развиваща се иновативна икономика, изпитват остра нужда от професионалисти 
в областта на информационните системи, способни не само да ги проектират и 
разработват, но и да ги управляват според нуждите и изискванията на бизнеса 
(Владов, 2016).  

Проблемът за формирането на оптимално функционираща система от 
човешки ресурси в ИТ- сектора придобива голямо научно-приложно значение, 
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особено в настоящите условия на бурно развитие на информационните 
технологии и изостряща се конкуренция. В ерата на цифровите технологии и 
автоматизацията на бизнес процесите, човешките ресурси с техния 
интелектуален потенциал са тези, които генерират иновативни идеи и се 
превръщат в основен фактор за развитие на предприятията и за повишаване на 
тяхната конкурентоспособност (Димитрова, Владов, 2017 - 3). Устойчиво и 
ефективно развитие на предприятията в ИТ- сектора е възможно само, ако те 
разполагат с достатъчни по количество и с необходимото ниво на знания, 
умения и компетенции човешки ресурси (Dimitrova, 2017). В този контекст 
целта на настоящето изследване е да се направи проучване, анализ и оценка на 
проблемите, свързани с набирането и подбора на човешки ресурси за 
предприятията от сектора на информационните технологии (ИТ) в България.  С 
оглед на постигането на целта на разработката  е реализирано анкетно 
проучване в рамките на периода 01.02. 2018 г. – 31.03. 2018 г. Емпиричното 
проучване е насочено както към мениджъри и специалисти по човешки 
ресурси, така и към специалисти, работещи в отрасъла. Извадките са 
формирани по метода на отзовалите се. Общият брой на респондентите - ИТ 
специалисти е 240, а на мениджъри и специалисти от отделите „Човешки 
ресурси“ - 110. Всички те са заети в предприятия или извършват дейност на 
свободна практика в сферата на информационните и комуникационни 
технологии в България. За провеждане на анкетното проучване е използвана 
електронната платформа с отворен код  LimeSurvey.  

Постигането на постоянно конкурентно предимство се постига чрез 
хората. Затова те трябва да се считат за ценни активи, в които да се инвестира и 
по този начин да се увеличава присъщата им ценност (Харизанова, 2006). 
Именно човешките ресурси и формирането на управленска система, отговаряща 
на условията и факторите на външната и вътрешна среда, стават все по-важни 
предпоставки за постигане на целите на общата бизнес стратегия на 
предприятието. В подкрепа на това е и становището на Д. Шопов, според който 
анализът на системите за управление на човешките ресурси е основно 
практическо средство за ефективното функциониране на тези системи (Шопов, 
2007).  

Изключително важен елемент на процеса на вземане на управленски 
решения свързани с човешките ресурси е да бъдат идентифицирани и, 
количествено и качествено оценени, съществуващите проблеми. Работата на 
мениджърите на всички равнища е да осмислят и разрешават възникващите 
проблеми (Филипова, 2008).  

Набирането и подборът на кадри са основен и ключов елемент от 
системата за управление на човешките ресурси изобщо и в частност в ИТ- 
сектора. С първия въпрос, включен в анкетната карта се цели да се определят 
най-търсените към момента професии в отрасъла. Според отговорите на 
работодателите, най-търсените специалисти в сектора са: програмисти 
(42,55%), следвани от Уеб- разработчици (38,3 %); специалисти по поддръжка 
(29,79 %); специалисти по маркетинг (27,66 %); системни администратори 
(25,53 %); специалисти по хардуер и електроника (25,53 %); бизнес анализатори 
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(21,28 %) - Фиг. 1.  Най-трудно се набират добри програмисти, ръководни 
кадри, системни администратори и бизнес анализатори. Прави впечатление, че 
освен липса на кадри от техническите специалности, почти също толкова 
необходими са и добри мениджъри и икономисти.  

 
Фиг. 1. Най-търсени специалисти в сектора на информационните 

технологии 
Изт.: Емпирично изследване и собствени изчисления 
 
По отношение на нагласите на работодателите по отношение на възрастта 

на наеманите служители, се установява, че предпочитани от тях  са младите   
възрастови групи 26-35 г. (80,85 % от отговорите) и 21-25 г. (40,43 % от 
отговорите)35, като нито един работодател не е посочил, че цели да наеме 
кандидати на възраст над 55 г. (Фиг. 2). Очакванията са тази тенденция в 
бъдеще да се промени, тъй като сега започващите работа млади специалисти 
след години ще преминават към по-горни възрастови групи, но вече с натрупан 
опит в индустрията. 

 
Фиг. 2. Най-предпочитани от работодателите възрастови групи служители 

в ИТ сектора 

Изт.: Емпирично изследване и собствени изчисления 
 

                                                 
35 За този и следващите въпроси сборът от относителните дялове е по-голям от 100 %, тъй като респондентите 

са давали по повече от един отговор 
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Болшинството от работодателите изпитват сериозни затруднения при 
намирането на подходящи кадри, като само 8,51 % посочват, че се справят без 
особени усилия. Кадровият дефицит се определя като най-големия проблем в 
сектора. Той се сочи и за главен ограничител на намеренията за разширяване на 
бизнеса. Като основни причини за недостига анкетираните посочват на първо 
място проблемите в образователната система – 70,21 %; недостатъчната 
мотивация на предлагащите работна сила – 38,30 %; липсата на адекватна 
държавна политика в областта на ИКТ – 36,17 %; голямата конкуренция между 
компаниите на трудовия пазар – 32 % (Фиг. 3). 

Фиг. 3. Основни причини за дефицит на кадри в ИТ- сектора 
Изт.: Емпирично изследване и собствени изчисления 
 

Основната критика към образованието от страна на бизнеса е, че то не е 
съобразено с количествените и качествените изисквания на бранша при 
подготовката на млади специалисти. Липсата на достатъчно алтернативи води 
до това почти половината от работодателите (47 %) да наемат служители, които 
не притежават изискуемите компетенции за заемане на дадена длъжност (Фиг. 
4). Нещо повече, 66 % от работодателите считат, че вече са наели неподходящи 
служители. Въпреки тези трудности по-малка е групата на тези мениджъри, 
които прибягват към услугите на външни независими специалисти (т. нар. 
фрийлансъри), като възможност за справяне с дефицита. От своя страна пък 
46% от ИТ- специалистите (като това е най-голямата група), заявяват, че лесно 
успяват да си намерят работа, която ги удовлетворява. Това не е изненадващо, 
имайки предвид ситуацията на трудовия пазар. 

 
Фиг. 4. Готовност на бизнеса да наема служители с по-ниско 

компетентностно равнище от изискуемото 
Изт.: Емпирично изследване и собствени изчисления 
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Предприятията прилагат разнообразни методи и средства в процеса на 
привличане на подходящи кандидати за вакантните работни места. Целта е да 
се достигне до всички потенциални кандидати, които могат да изпълняват 
ефективно трудовите си задължения. Отговорите на въпроса „"Как най-често 
привличате кандидати за вакантните длъжности?" показват някои важни 
резултати – Таблица 1. 

Таблица 1 
Предпочитани източници и средства за привличане на кандидати за  

работа 
Предпочитани източници и средства за привличане на кандидати 

за  работа 
Относителен дял 

(%) 
Електронни трудови борси 57,45 
Устна реклама, чрез близки и познати 53,19 
Трудови борси и НR агенции 46,81 
С помощта на заетите в предприятието 40,43 
Реклама в средствата за масово осведомяване 27,66 
Стажантски програми 14,89 
Директно предлагане на работна сила 10,64 
Контакти с учебни заведения 10,64 
Друго   4,26 

Изт.: Емпирично изследване и собствени изчисления 
 
Вследствие на разрастването на фирмите, поради ограничените вътрешни 

източници, те най-често прибягват към външни източници на работна сила. 
Електронните трудови борси, контактите с близки и познати и HR агенциите са 
сред най-предпочитаните форми за търсене на подходящи кадри. Висок дял 
(40,43 %) от компаниите привличат подходящи кандидати с помощта на вече 
заетите сътрудници в компанията. През последните години този процес се 
насърчава посредством разработването и прилагането на разнообразни 
стимулиращи програми (най-често парични бонуси за одобрен кандидат, които 
се изплащат на предложилите подходящ потенциален кандидат).  

Потвърждава се липсата на диалог между бизнес и образование, като 
само 10,64 % от предприятията осъществяват контакти с учебните заведения. 
По света, особено в  технологичната сфера,  широко е застъпена практиката за 
директно предлагане на работна сила, където желаещите да работят в дадено 
предприятие подготвят информация за себе си и я предоставят, без да има 
обявени вакантни позиции. Както сочат данните от нашето изследване, в 
България тази практика все още не е широко разпространена, въпреки че най-
предпочитаните работодатели са международните компании. Тук проблемът 
може да се търси по-скоро в самите кандидати, които не познават или 
отхвърлят този метод като вариант за избор на желан работодател.  

Освен недостигът на кадри, респондентите (61,7 %) в лицето на 
работодателите и специалистите „Човешки ресурси“, дефинират като 
съществен проблем наличието на несъответствие между знанията, уменията и 
компетенциите придобивани в образователната система и техните изисквания 
(Фиг. 5.). Това единно мнение провокира в последните няколко години 
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множество инициативи на работодателските браншови сдружения, свързани с 
определянето на количествените и качествените изисквания към кадрите, 
създавани в българското ИТ-образование. 
 

 
 
 
 
 
 

                                    
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 5. Съответствие между знанията и уменията придобивани чрез 
образованието и изискванията на бизнеса 

Изт.: Емпирично изследване и собствени изчисления 
 

Установява се съответствие в отговорите на двете групи респонденти за 
процеса на информиране при търсенето и предлагане на заетост. Когато търсят 
работа, 82,93 % от кандидатите изискват предварително информация за 
необходимите качества, които трябва да притежават, а 87 % от предлагащите 
заетост и работни места отговарят, че винаги предоставят такава. Следователно 
по този въпрос прозрачността в отношенията на трудовия пазар е относително 
висока. 

При избора на подходящ кандидат за заемането на вакантната длъжност 
влияние оказват различни фактори, оценявани с различна тежест. Факторите, 
съобразно които бъдещите работодатели оценяват кандидатите са показани на 
Фиг. 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 6. Основни фактори за оценка на кандидатите за работа в ИТ- 
сектора според работодателите 

Изт.: Емпирично изследване и собствени изчисления 
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Резултатите сочат, че на първо място (82,98 % от анкетираните) 
работодателите обръщат внимание на техническите компетенции. На второ 
място с еднакъв дял от 55,32 % организациите оценяват три фактора: 
личностните характеристики; поведенческите характеристики; опитът по 
специалността. Само една трета отдават голямо значение на образованието и 
теоретичните познания в областта, което е поредното доказателство за 
подценяването на образованието като фактор за успешно трудово представяне.  

Към работодателите и специалистите по човешки ресурси е зададен 
въпрос за най-често прилаганите на практика методи за оценка на качествата на 
кандидатите (Фиг. 7).  

 
Фиг. 7. Честота на прилаганите методи за оценка на кандидатите за работа 

Изт.: Емпирично изследване и собствени изчисления 
 
На първо място е традиционното интервю, провеждано от 74,47 % от 

респондентите. Голям е и процентът на тези, които оценяват кандидатите въз 
основа на предоставените от тях документи (68,09 %).  Почти половината 
работодатели (46,81 %) назначават на служители за изпитателни периоди, 
сключвайки временни трудови договори, които дават възможност за по-
продължително оценяване.  Обнадеждаващ е сравнително високият дял на тези 
компании, които прилагат по-професионални методи като: тестове за оценка на 
качествата на кандидатите (34,04 %); ситуационни интервюта (25,53 %); 
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поведенческо описателно интервю (19,15 %); стажуване (19,15 %). За 
съжаление само по-големите предприятия могат да организират „центрове за 
оценка на качествата на кандидатите“. 

Много работодатели изразяват готовност за наемане на служител, 
притежаващ определени ключови компетенции, без да има отворена процедура 
за набор. Това е начин за създаване на кадрови резерв с цел да бъде подсигурен 
човешки ресурс за бъдещите проекти. По този начин се създава предпоставка за 
увеличение на разходите за възнаграждения, но за сметка на това се увеличава 
кадровият потенциал на компанията.  Също така, голям е делът на тези фирми 
(72 %), които биха назначили хора, притежаващи набор от компетенции, 
надхвърлящ изискванията за длъжността.  По този начин обаче се създава риск 
тези хора да напуснат преждевременно организацията поради 
неудовлетворение от работата. 

В заключение следва да се подчертае, че прогнозите за развитие на ИТ- 
сектора в България са за бърз и устойчив растеж и  за повишаване на търсенето 
на специалисти, които са носители на основния производствен ресурс. В 
резултат бързо развиващият се пазар на труда в ИТ- сектора претърпява 
сериозни количествени и качествени промени. Всички мениджъри и експерти 
от бранша са единодушни в мнението си, че основен проблем към момента е 
недостига на достатъчно добре подготвени кадри, които да отговорят на 
изискванията им. Резултатите от изследването показват, че съществуват редица 
актуални проблеми, свързани с набирането и подбора на човешки ресурси в 
ИТ-сектора и всякакви очаквания за тяхното преодоляване в краткосрочен план 
биха  били нереалистични. Дефицитът на човешки ресурс с необходимото и 
достатъчно ниво на знания, умения и компетенции, поражда допълнителни и 
много сериозни бъдещи предизвикателства пред  организациите, тяхното 
развитие и конкурентоспособност. Това налага на ръководителите на 
предприятия в отрасъла да търсят  адекватни решения на тежките, произтичащи 
от създалата се фактическа ситуация на трудовия пазар проблеми, свързани с 
управлението на човешките ресурси в сектора, вкл. с набирането и подбора на 
кадри.  
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У статті розглянуто модель управління розвитком видавничих підприємств на 
основі стратегічного підходу, з урахуванням галузевих особливостей і моніторингу за 
тактичними інтервалами реалізації стратегії.  

Ключові слова: стратегія, розвиток, стратегія розвитку, управління розвитком, 
стратегічне управління, видавнича справа, тактичний інтервал. 
 

У сучасній науці сформувалося багато підходів до механізму управління 
розвитком підприємства. Більшість з них спрямована на вихід підприємства із 
кризи, виявлення та виправлення явних недоліків господарювання, і, 
переважно, пов’язана з кількісним нарощенням обсягу виробництва чи 
матеріально-технічної бази, або скороченням витрат та собівартості.  

Однак, недостатньо уваги приділяється підходам та методам, якими має 
керуватися успішна організація для підтримки існуючого рівня економічної 
ефективності та управління, щоб, з одного боку, не втратити цей рівень, а з 
іншого – його постійно вдосконалювати. 

З огляду на визначені теоретичні основи управління розвитком, в умовах 
сучасної економіки, для підприємств, що успішно розвиваються, суто кількісні 
заходи управління розвитком (спрямовані лише на покращення рівня окремих 
фінансових показників) відходять на другий план, поступаючись стратегічному 
плануванню, підвищенню конкурентоспроможності, дослідженню попиту, 
управлінню зв’язками з громадськістю, забезпеченню впізнаваності та 
лояльності споживачів тощо, які, можливо, не так швидко знайдуть 
відображення у кількісній зміні показників, проте забезпечать покращення 
стану підприємства і утримання його позицій протягом тривалого періоду часу. 

Варто відзначити, що комерційні видавництва України орієнтуються, в 
першу чергу, на авторів та замовників, а також на закордонні тренди, навіть 
якщо вони не завжди відповідають потребам українського ринку. Через це, 
незважаючи на деколи високі техніко-економічні показники та досить високий 
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рівень спроможності, порівняно із конкурентами, видавництва стикаються з 
проблемами невизначеності та невідповідності цілей розвитку; відсутності 
спеціалізації, єдиної мети діяльності та формулювання стратегічних напрямів. 

Відповідно до Закону України «Про видавничу справу», вона являє собою 
сферу суспільних відносин, яка охоплює організаційно-творчу і виробничо-
господарську діяльність юридичних і фізичних осіб, зайнятих створенням, 
виготовленням і розповсюдженням видавничої продукції [1]. Видавнича галузь 
по своїй суті спрямована, в першу чергу, на задоволення потреб споживачів у 
хорошій книзі, на культурний розвиток суспільства, а отримання прибутку є 
результатом процесу донесення цінності та одним із способів вимірювання 
ефективності.  

Виходячи із вищезазначеного, видавничим підприємствам пропонується 
методика управління розвитком на основі стратегічного підходу, що базується 
на визначенні цілей діяльності, перспективному плануванні та провадженні 
діяльності згідно з обраною стратегією розвитку. Такий підхід буде корисним 
новоствореним підприємствам (для знаходження своєї ніші у галузі та на 
ринку), успішним підприємствам з високими показниками ефективності (для 
підтримання рівня розвитку та вдосконалення управління розвитком), 
підприємствам у стані кризи (для подолання кризового становища та 
підвищення ефективності господарювання). Також він підійде будь-якому 
підприємству для визначення напрямків розвитку та обрання такої стратегії, яка 
сприятиме забезпеченню соціального ефекту від діяльності, шляхом 
задоволення читацьких потреб, а внаслідок цього – і отриманню позитивного 
результату від фінансово-економічної діяльності та підвищенню показників 
ефективності. 

Як відзначає ряд вчених [2], управління розвитком є циклічним процесом 
з п’ятьма основними функціями: цілевстановлення (визначення цільових 
установок, тактичних і стратегічних завдань); прогнозування (діагностування 
організації та її середовища для виявлення причинно-наслідкових зв’язків в 
явищах і процесах, що сприяють або перешкоджають розвитку організації, 
розробка програм її розвитку); організація і координування (розробка 
принципів, процедур, механізмів здійснення змін, розподіл зон 
відповідальності, визначення трансформаційних процесів та формування 
команд (підрозділів), відповідальних за їх реалізацію); стимулювання і 
активізація (розробка та впровадження механізму стимулювання персоналу до 
ефективної участі в процесах розвитку підприємства); моніторинг 
(застосування системи моніторингу для відображення розвитку організації у 
просторі та часі з метою коригування програм розвитку). 

Циклічність процесу «має забезпечувати спадковість змін, необхідних для 
утримання підприємством усталених конкурентних переваг і досягнення 
неповторності й довгострокової прибутковості як ключових індикаторів 
успішного розвитку підприємства у просторі та часі» [2, c.265].  

Управління розвитком підприємства на основі стратегічного підходу 
передбачає запровадження процесу стратегічного управління як 
основоположного напряму діяльності підприємства і включає розробку та 
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впровадження стратегії розвитку, її постійний перегляд та вдосконалення, 
підпорядкування підсистем управління єдиній меті. 

Сучасні науковці виокремлюють різні підходи до розробки стратегії 
розвитку підприємства. Проаналізувавши основні джерела зі стратегічного 
управління [3, 4, 6], можна виділити найголовніші етапи формування стратегії: 
аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства, місія та цілі, 
стратегія розвитку та її задачі. 

Але цих етапів недостатньо для розробки комплексної стратегії розвитку, 
оскільки вони враховують лише можливості та загрози зовнішнього 
середовища по відношенню до підприємства, і не розглядають стану галузі 
загалом, яка має не менш важливі чинники впливу на підприємство. 
Проблемою видавничих підприємств є недостатня увага щодо визначення 
цільової аудиторії – для кого саме видавництво працює. Видавничі структури 
часто характеризують свою аудиторію як «читачі українських книг», «читачі 
від 2 до 102», тобто без конкретизації, або взагалі не визначають чи міняють 
цільову аудиторію від проекту до проекту. 

Для видавничих підприємств нами пропонується наступна модель 
управління розвитком (рис. 1). Стратегія розвитку організації буде ефективною 
(дієвою), якщо в результаті її реалізації задовольняються потреби ринку, а саме 
підприємство матиме високі конкурентні позиції та рівень прибутковості, 
достатній для його подальшого розвитку. Визначення напряму і стратегії 
розвитку починається з дослідження зовнішнього і внутрішнього середовища 
організації.  

Аналіз зовнішнього середовища включає три рівні: оцінку факторів 
макросередовища (економічних, демографічних, культурного середовища, 
науково-технічних, політичних, природних); оцінку безпосереднього оточення 
(зовнішнього мікросередовища), до якого відносяться споживачі, конкуренти, 
постачальники, фінансові інститути та аутсорсинг процесів; оцінку стану 
галузі. У роботах більшості економістів по стратегічному плануванню 
підприємства остання складова не виділяється, проте видавнича справа – 
особлива галузь, тенденції якої досить швидко змінюються та безпосередньо 
впливають на окреме підприємство, вказуючи на перспективні напрямки 
роботи або потенційні обмеження. Для аналізу мікросередовища видавництва 
пропонується оцінити рівень співпраці та основних гравців за такими 
категоріями: авторське середовище, поліграфічні підприємства, посередники, 
споживачі та конкуренти. 

Діагностика внутрішнього середовища проводиться з урахуванням 
результатів вивчення зовнішнього середовища в розрізі окремих функцій 
(операції, маркетинг, кадри, управління, фінанси, організаційна культура тощо), 
що, в свою чергу, дозволяє оцінити рівень потенціалу організації.  

За результатами аналізу зовнішнього середовища формується перелік 
можливостей та загроз підприємства, а за результатами аналізу внутрішнього – 
визначаються його сильні і слабкі сторони. 
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Рис. 1. Модель управління розвитком видавничої організації 

 

Така діагностика є базою для оцінки поточного рівня розвитку 
організації, оскільки оцінка може проводитись на основі показників 
конкурентоспроможності, за фазою життєвого циклу, за допомогою 
інтегрального показника та як ступеня реалізації потенціалу. 

Після узагальнення всіх результатів аналітичних процедур оцінюються 
тенденції розвитку галузі, прогнозується ситуація на ринку та визначаються 
можливі напрями розвитку підприємства. Це, в свою чергу, є підставою для 
формулювання місії і цілей видавництва та визначення його цільової аудиторії. 
При формулюванні місії слід врахувати особливості видавничої організації та 
ключові фактори успіху. Цільовою аудиторією є потенційні учасники каналів 
збуту (споживачі, на яких направлена діяльність видавництва), яких слід 
визначати за географічними, віковими, гендерними критеріями, а також за 
літературними вподобаннями та рівнем доходу. 

Для розробки стратегій розвитку підприємства доцільно застосувати 
комплексний підхід, заснований на використанні різних моделей, а саме: 
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матрицю «товар-ринок» І. Ансоффа для визначення стратегії росту, визначення 
вектора розвитку за матрицею Артура Д.Літла, модель «екстенсивне-інтенсивне 
зростання» та матрицю «розвиток підприємства за критерієм швидкості змін» 
К. Дєєвої, стратегію розвитку асортименту Мак Кінсі. Результатом даного етапу 
має бути вибір певної стратегії або формулювання комплексної стратегії 
розвитку. Розробка стратегічної програми дій і тактичних планів – це 
деталізація можливих кроків реалізації стратегії розвитку (на основі 
функціональних стратегій) та встановлення тактичних інтервалів втілення цих 
кроків. Необхідно документально оформити результати даного етапу у вигляді 
стратегічних і тактичних планів (планових завдань) з визначення контрольних 
параметрів (показників), які мають бути кількісно вимірюваними. 

Процес реалізації стратегії має вирішити ряд питань: створення 
організаційної структури, адекватної стратегічним цілям; підвищення 
ефективності використання ресурсів підприємства та, при необхідності, 
залучення зовнішніх; удосконалення виробничої діяльності; підвищення рівня 
конкурентоспроможності продукції та підприємства. Результат реалізації 
стратегії оцінюється за досягненням стратегічних цілей. Протягом всього 
періоду реалізації стратегії розвитку проводиться моніторинг виконання бізнес-
планів, як складових стратегічного плану, за визначеними тактичними 
інтервалами. Це дозволяє вчасно виявити відхилення від плану та вжити 
коригувальних заходів. 

Стратегічне управління розвитком підприємства – це динамічний процес, 
що базується на використанні потенціалу підприємства, орієнтується на 
отримання довгострокових конкурентних переваг на ринку при своєчасному 
коригуванні цілей функціонування. Досягнення стратегічної мети означає 
також перехід підприємства на новий рівень розвитку, що потребуватиме 
формулювання нових цілей (підтримка досягнутого рівня чи подальший 
розвиток), а отже почнеться новий цикл дій. 

Таким чином, запропонована модель управління розвитком видавничих 
підприємств на основі стратегічного підходу описує, за якими саме етапами 
проводити розробку стратегії, а також визначає ключові особливості 
видавничої галузі, на які варто звернути увагу в процесі стратегічного 
планування. 
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Проаналізовано динаміку структури та обсягів найбільших товарних категорій 

вітчизняного експорту. Виконано порівняння структури експорту України та окремих 
розвинених країн (ЄС-28). Визначено негативний вплив сировинної орієнтації українського 
експорту та необхідність розробки і впровадження ефективного механізму формування та 
використання експортних можливостей вітчизняних підприємств. 

Ключові слова: експорт, імпорт, зовнішньоторговельна діяльність, ресурси, 
сировинна орієнтація. 

 
Загальновідомо, що рівень ресурсозабезпеченості країни значною мірою 

впливає на можливість її поточного та потенційного економічного зростання. 
Разом з тим, як зазначає велика кількість вітчизняних та закордонних науковців 
серед яких Ліндерт П., Портер М., Харрод Р., Галайда О. Є., Голіков А. П., 
Коломієць Г. М., Байдала Н. М., Криворучко М. Ю., Петухова В. О., 
Петруха Н. М., Власюк Т. О., Венцковський Д. Ю. та інші, наявність значних 
покладів корисних копалин та їх експорт не забезпечує автоматично 
економічного зростання: суттєвий вплив на економічну ситуацію в країні має 
характер організації економічної діяльності, який визначає формальні та 
неформальні правила розподілу доходів від видобування корисних копалин [1]. 

Істотний вклад у вивчення цієї проблематики зробили Дж. Сакс та 
А. Уорнер, зокрема, у своїй моделі науковці вперше наочно спробували 
зобразити кореляційну залежність між темпами зростання показника соціально-
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економічного розвитку (ВВП на душу населення) та часткою природних 
ресурсів у експорті держави. Вчені переконують, що зростання експорту за 
рахунок продукції видобувних галузей не несе позитивних змін в економіку 
держави, а навпаки послаблює її. 

Дослідження Дж. Сакса та А. Уорнера впливу ресурсної орієнтованості 
експорту країни на її економічне зростання отримало назву феномена 
«прокляття ресурсозабезпеченості» та засвідчило наявність загальної 
негативної тенденції до зниження темпів економічного зростання внаслідок 
збільшення частки корисних копалин у структурі національного експорту [2]. 

З метою ідентифікації характеру українського експорту розглянемо 
динаміку його найвагоміших товарних груп (що складають більше 1 % 
загальної величини експорту) 2015–2017 рр. (табл. 1) [3]. 

З таблиці 1 видно, що значних змін у структурі експорту протягом 
розрахункових років практично не відбулося. Найбільше вітчизняні 
підприємства продають за кордон недорогоцінні метали та вироби з них; 
продукцію рослинного походження; жири та олії тваринного та рослинного 
походження; машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання; 
мінеральні продукти тощо. Сумарна частка згаданих вище товарних груп 
складає понад 70 % загального обсягу українського експорту протягом 
тривалих років.  

Таблиця 1 
Динаміка найбільших товарних груп експорту України 

2015 2016 2017 
Товарна група млрд дол. 

США 
% 

млрд дол. 
США 

% 
млрд дол. 

США 
% 

15. Недорогоцінні метали та вироби з 
них 

9,471 24,84 8,339 22,93 10,124 23,40

2. Продукти рослинного походження 7,971 20,91 8,094 22,26 9,216 21,30
3. Жири та олії тваринного та 
рослинного походження 

3,300 8,65 3,963 10,90 4,606 10,64

16. Машини, обладнання та механізми; 
електротехнічне обладнання 

3,941 10,34 3,638 10,00 4,277 9,89 

5. Мінеральні продукти 3,099 8,13 2,729 7,50 3,948 9,12 
4. Готові харчові продукти 2,468 6,47 2,450 6,74 2,827 6,53 
6. Продукція хімічної промисловості 2,131 5,59 1,558 4,29 1,661 3,84 
9. Деревина та вироби з деревини 1,107 2,90 1,132 3,11 1,206 2,79 
1. Живі тварини та продукти 
тваринного походження 

0,823 2,16 0,775 2,13 1,109 2,56 

11. Текстиль та вироби з текстелю 0,634 1,66 0,677 1,86 0,760 1,76 
19. Рiзнi промислові товари 0,524 1,38 0,537 1,48 0,721 1,67 
17. Засоби наземного транспорту, 
літальні апарати, плавучі засоби 

0,679 1,78 0,556 1,53 0,626 1,45 

7. Полімерні матеріали, пластмаси та 
каучук 

0,413 1,08 0,409 1,13 0,561 1,30 

10. Волокнисто-целюлозні матеріали 0,617 1,62 0,537 1,48 0,518 1,20 
За переліченими вище групами: 37,180 97,51 35,393 97,34 42,160 97,44
За усіма групами: 38,127 100,00 36,362 100,00 43,267 100,00
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У 2015–2017 роки спостерігаються коливання обсягів вивезення 
недорогоцінних металів та виробів з них. Разом з тим, їх частка залишається 
найбільшою і становить 23,40 % усієї величини експорту 2017 року. 
Експортування продукції рослинного походження протягом 2015–2017 років, 
характеризується повільним нарощенням, хоча її питома вага змінюється 
циклічно. Частка товарів рослинництва збільшилася у 2016 році і склала 
22,26 % загального експорту, а в 2017 році скоротилася до 21,30 відсотка. 
Аналогічна ситуація спостерігається і в категорії жири та олії рослинного і 
тваринного походження. 

Щодо інших категорій товарів, то здебільшого прослідковується 
негативна динаміка в абсолютних величинах експорту їх продукції впродовж 
досліджуваних років. Серед незначних позитивних змін лише ріст таких 
категорій: живі тварини та продукти тваринного походження, промислові 
товари, текстиль та вироби з текстилю, мінеральні продукти.  

Варто зазначити, що негативні зміни експортування продукції усіх 
товарних груп спостерігаються у 2014–2015 роках та пов’язується з 
нарощенням воєнно-політичної агресії з боку Російської Федерації, колишнім 
найбільшим торговельним партнером України. 

З метою характеристики якісних змін у структурі вітчизняного експорту, 
на нашу думку, доцільно її співставити з аналогічними показниками для країн з 
значно вищим рівнем економічного розвитку та прибутком на душу населення, 
до прикладу, порівняємо 10 товарів, що найбільше експортуються Україною та 
країнами ЄС-28, згідно останніх офіційних досліджень UN Comtrade 2015 року 
(рис. 1) [4]. 

 
Рис. 1. Порівняння структури експорту України та ЄС-28 2015 року 

 

З рис. 1 бачимо, що Україна продає за кордон, як правило, сировинну 
продукцію металургійної, харчової, видобувної та паливно-енергетичної 



Problems of the development of modern science: theory and practice. Cartero Publishing House, Madrid, Spain, 2018 
 

 

158 

галузей тощо. Крім того, за інформацією UN Comtrade товарний кошик 
українського експорту до ЄС протягом 2013–2016 років практично не змінився і 
представлений переважно кукурудзою, соняшниковою олією, комплектами 
проводів для свічок запалювання, залізною рудою, металевими виробами тощо 
[4]. 

Натомість у структурі експорту країн ЄС-28 домінує високотехнологічна 
продукція, транспортні засоби, крім залізничних, трамвайних, різного роду 
обладнання, фармацевтика, дорогоцінні товари тощо. Слід також зауважити, що 
влада країн європейського простору стимулює вивезення саме кінцевої 
продукції, а не напівфабрикатів чи сировини. Щодо міжнародного поділу праці, 
європейські можновладці навпаки, здійснюють тиск на Україну з метою 
завезення з її території дешевих сировинних продуктів та напівфабрикатів. 
Окрім того, на європейському ринку українська сировина, після підписання 
договорів з ЄС, значно втратила в ціні, що не могло не відзначитися на обсягах 
експорту у вартісному вимірі. 

Таким чином, слід зазначити, що проблема незбалансованості структури 
українського експорту, в якому переважає продукція з низьким ступенем 
переробки є досить гострою та потребує розробки і впровадження з боку 
державних органів влади та місцевого самоврядування нових підходів до 
створення єдиної національної експортної політики, спрямованої на 
диверсифікацію експорту та збільшення в його структурі товарів з високою 
доданою вартістю тощо. Крім того, існує безліч напрацювань та ідей у 
представників наукових, бізнесових та громадських кіл. Вважаємо, 
надзвичайно важливо об’єднати зусилля фахівців з усіх сфер суспільного життя 
для розробки універсального, ефективного механізму формування та 
використання експортних можливостей підприємств України, про що 
йтиметься у наших подальших дослідженнях. 
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The model of the enterprise’s energy saving management system implementation within the 

system of its strategic management has been developed. This will increase the efficiency of the 
economic entity energy resources using, will improve its production process and increase 
profitability  
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Розроблено модель запровадження системи управлінням енергозбереженням 

підприємства в межах системи його стратегічного управління, що сприятиме підвищенню 
ефективності використання енергоресурсів суб’єкта економіки, дозволить удосконалити 
його виробничий процес та збільшити прибутковість 

Ключові слова: енергобереження, енерговитрати, енергоаудит, енергоспоживання. 
 
Стратегічне управління для багатьох українських підприємств й досі є 

новим, незвичним, але таким, що набирає силу явищем. Необхідність у ньому 
проявляється як в процесі переходу від планової економіки до ринкової, так і в 
складних, нестабільних умовах розвитку світової економіки, загострення 
проблеми ресурсо- та енергозбереження.  

Найбільший внесок в розробку теорії стратегічного управління зробили 
такі відомі закордонні та вітчизняні фахівці у сфері менеджменту, як: 
І. Ансофф, Х. Мінцберг, М. Портер, А. Томпсон, А. Дж. Стринкленд, 
І. П. Булєєв, С. В. Оборська, З. Є. Шершньова [1-5] та ін. Проте в сучасних 
умовах завдання щодо висвітлення сутності стратегічного управління і 
складових цього процесу з урахуванням енергетичних обмежень реалізоване не 
повністю та потребує додаткових досліджень тощо.  

Сьогодні визначальний вплив на розвиток економічної ситуації в Україні 
справляє енергетичний фактор. Енергетична залежність змушує керівників 
підприємств впроваджувати енергоефективні технології, енергозберігаючі 
проекти у систему стратегічного управління суб’єктів господарювання. 
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З огляду на результати попередніх наших досліджень, для гарантування 
високого рівня енергетичної безпеки будь-якого українського підприємства, 
пропонуємо запровадити розроблену нами систему управління 
енергозбереженням суб’єкта економіки (рис. 1) у систему його стратегічного 
управління. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Модель запровадження системи управління енергозбереженням 
підприємства 

 
Як видно з рис.1, дієвість системи управління енергозбереженням 

підприємства забезпечується виконанням ряду етапів. 
Початковим етапом формування системи управління енергозбереженням 

підприємства є оцінювання фактичного стану його енергоспоживання, 
проведення енергоаудиту. Далі необхідно дослідити рівень енергоспоживання 
аналогічних підприємств на ринку, проаналізувати існуючі альтернативи 
енергозбереження з застосуванням сучасних інструментів стратегічного аналізу 
(SWOT, PEST, SNW тощо), розробити можливі стратегічні сценарії 
раціонального енергоспоживання (сценарний підхід), а також оцінити поточні 
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інвестиційні проекти у сфері енергозбереження, обґрунтувати доцільність 
застосування нових інвестиційних програм тощо. 

Наступним важливим кроком має стати формування стратегічної карти 
енергозбереження підприємства, а також стратегії його енергетичної безпеки. У 
межах цього етапу, як правило, відбувається розробка рекомендацій щодо 
оптимізації процесів виробництва, розподілу, передачі та споживання енергії, 
опрацювання пропозицій щодо удосконалення організаційної структури 
підприємства, формування центрів відповідальності (центрів виникнення 
енерговитрат), розробка заходів запровадження стратегічного управління 
енергетичними витратами на основі ланцюга цінностей, використання 
інструментів мотивації персоналу, його стимулювання до енергозбереження, 
реалізації нових сучасних методів та способів енергозбереження тощо. 

На завершення відбувається безпосереднє виконання стратегії 
енергозбереження персоналом підприємства, визначення рівня досягнення 
запланованих результатів її реалізації, проведення коригувальних заходів з 
метою приведення системи енергоспоживання та енергозбереження суб’єкта 
економіки у відповідність сучасним тенденціям з раціонального використання 
енергоресурсів. 

Останнім етапом поточного циклу функціонування системи управління 
енергозбереження підприємства та водночас початковим етапом наступного є 
повторне оцінювання ефективності існуючої системи управління його 
енергозбереженням з подальшим виконанням наступних етапів. Крім того, слід 
зазначити, що кожен із етапів побудови системи управління енергозбереженням 
суб’єкта господарювання на стратегічному рівні кореспондує з етапами 
оперативного тактичного управління.  

Таким чином, як можна побачити з візуального та змістовного опису 
розробленої нами моделі запровадження системи управління 
енергозбереженням підприємства, вона є досить лаконічною та універсальною. 
Разом з тим, для отримання максимально бажаного результату важливо 
виконати усі її етапи. Лише за такої умови функціонування системи управління 
енергозбереженням сприятиме підвищенню ефективності використання 
енергоресурсів підприємства, дозволить покращити його виробничий процес та 
збільшити прибутковість будь-якого суб’єкта економіки.  

 
Література: 

1. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф ; сокр. пер. с англ. ; науч. ред. и 
авт. предисл. Л.И. Евенко. – М. : Экономика, 1989. – 519 с. 

2. Минцберг Г. Школы стратегий, стратегическое сафари / Г.Минцберг., Б.Альстренд, 
Дж. Лэмпел - Спб.: Питер, 2000.- 366 с. – (Серия «Теория и практика менеджмента». 

3. Портер М. Конкуренция / М.Портер: пер. с англ.- М.: Издат. «Вильямс», 2001. – 495с. 
4. Томпсон А. А. Стратегический менеджмент. Концепции и ситуации для анализа / А. 

А. Томпсон-мл., А. Дж. Стрикленд ІІІ. – 12-е изд. ; пер. с англ. – М. : Изд. дом 
«Вильямс», 2006. – 928 c. 

5. Шершньова З. Є. Стратегічне управління : підручник / З. Є. Шершньова. – 2-ге вид., 
доп. І перероб. – К. : КНЕУ, 2004. – 699 с. 

 



Problems of the development of modern science: theory and practice. Cartero Publishing House, Madrid, Spain, 2018 
 

 

162 

Muller M.V., 
PhD (Economics) 
Khaustova E. O., 

Student 
Poltava National Technical Yurii Kondratyuk University 

 
APPLICATION OF THE MODEL OF ZMET NEUROMARKETING IN 
SYSTEM OF MARKETING MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE 

 
Муллер М. В., 

к.е.н. 
Хаустова Е. О., 

студент 
Полтавський національний технічний університет  імені Юрія Кондратюка 

 
ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛІ ZMET НЕЙРОМАРКЕТИНГУ В  

СИСТЕМІ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА 
 

In the article methods of application of neuromarketing methods for modernization of the 
system of marketing management of the enterprise are considered. The peculiarities of application 
of NLP and ZMET model for creation of the brand of the firm are revealed. As for the formation of 
the image of the company, marketing tools are needed: advertising, public relations, direct 
marketing. Application of models of neuro-linguistic programming greatly improves the 
effectiveness of forming the image of the company. Special techniques aimed at improving the 
brand, which are necessary for the accomplishment of tasks in different fields of activity, which 
creates the potential for development of the company as a whole. NLP methods are needed to 
establish a successful contact with the target audience, during which the brand takes the desired 
psychological position, reaching the appropriate level of communication with consumers. 

Key words: neuromarketing, neyromarketing methods, neyromarketing studies, ZMET 
model, emotions. 

 
У статті розглянуто методи застосування прийомів нейромаркетингу для 

модернізації системи маркетингового менеджменту підприємства. Розкрито особливості 
застосування НЛП та моделі ZMET для створення бренду фірми. Оскільки для формування 
образу фірми необхідні маркетингові інструменти: реклама, зв'язки з громадськістю, 
прямий маркетинг, застосування моделей нейролінгвістичного програмування значно 
поліпшує ефективність формування образу компанії. Досліджено спеціальні прийоми, 
спрямовані на вдосконалення бренду, які необхідні для виконання поставлених завдань з 
різних областей діяльності, що створює потенціал розвитку компанії в цілому. Доведено, 
що методи НЛП необхідні для встановлення успішного контакту з цільовою аудиторією, під 
час якого бренд, займає потрібну психологічну позицію, виходить на відповідний рівень 
спілкування зі споживачами.  

Ключові слова: нейромаркетинг, нейромаркетингові методи, нейромаркетингові 
дослідження, ZMET модель, емоції. 

 
Особливість нейромаркетингу ґрунтується на використанні 

психотерапевтичних досліджень мозкової активності людини для впливу на 
поведінку споживачів. Наразі прослідковується тенденція збільшення сфери 
використання даних, отриманих внаслідок емпіричних маркетингових 
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досліджень та технологій нейровізуалізації (технологій стеження за мозком 
людини в процесі прийняття рішення, реалізації емоційної реакції і т.п.).  

Застосування НЛП технологій на ринку є невід’ємною складовою для 
створення конкурентоздатного бренду. Маркетинговий потенціал інноваційних 
моделей нейролінгвістичних технологій залежить від правильності 
застосування, відтак вивчення ефективності впровадження є передумовою до 
популяризації компанії на ринку, що дозволить розширити можливості та 
пропозиції фірми. 

Маркетингові дослідження з визначенням реакцій мозку – вид 
нейромаркетингу, в якому дослідження реакцій мозку на вплив зовнішніх 
подразників і фіксація підсвідомих процесів сприйняття дають можливість 
виявити закономірності, причинно-наслідкові зв’язки між впливом і 
поведінкою споживача. 

Нейромаркетингове дослідження дає цінні дані для створення 
зрозумілого образу, який запам'ятовується в рекламі. Перші дослідження з 
нейромаркетингу були проведені в 90-х роках ХХст. вченими Гарвардського 
університету. Однією з найбільш відомих технологій нейромаркетингу став 
метод ZMET (Zaltman Metaphor Elicitation Method), тобто «Метод вилучення 
метафор Залтмана», який запропонував професор Джеральд Залтман. У своїй 
монографії «Використання нейроімейджінгових методів у маркетингу» вчений 
дослідив, що вагомий потенціал отримання додаткової інформації отримується 
завдяки вивченню жестів та інших невербальних форм спілкування [2, с. 23]. 
Причому, на вибір впливають численні фактори, які переважно людина не 
усвідомлює, але протікання процесів осмислення в несвідомому, рішуче 
впливає на вчинки, дії, рішення, висновки. Тим більше, що вченими давно 
доведено, що 95% розумової діяльності проходить в несвідомому і залишається 
поза контролем розуму. 

Модель ZMET передбачає застосування якісних методів аналізу вивчення 
поведінки споживачів з точки зору образів торгових марок, сформованих у 
споживачів. Підбирається ряд малюнків на певну тематику з отриманням 
позитивного емоційного відгуку, завдяки чому активізуються приховані образи 
– метафори, які стимулюють покупку. Фахівці вивчають візуальні образи та 
інші прояви сприйняття, метафори, уявлення, інтуїтивні спонукання, що 
керують мисленням і поведінкою.  

Згідно з останніми дослідженнями, розум більше не визначає поведінку 
людини. Емоційні процеси керують діями споживачів, саме від них залежить 
те, як людина сприймає навколишній світ. 

Маркетинговий менеджмент бренду – це найбільш ефективний з точки 
зору витрачених ресурсів спосіб домогтися наміченого позиціонування 
продукту у свідомості покупця. Тобто, створення бренду за допомогою 
орієнтування на основні важелі впливу на споживача забезпечує максимізацію 
марочних активів і найбільш повне використання потенціалу бренду. Окрім 
зазначених процесів, які оновлюються циклічно, модель ZMET допомагає 
поліпшити організаційну структуру підприємства і ту частину персоналу, яка 
досліджує наведені в моделі процеси. 
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Створення та розвиток бренду за допомогою ZMET моделі – це процес і 
технологія створення бренду, засновані не просто на професійних навичках та 
уміннях, але і на знаннях особливостей споживацької психології. Виявити, 
сформувати і донести унікальну торгову пропозицію бренду до кінцевого 
споживача – найперше завдання його розробника 

Метод ZMET моделі створює інноваційні методи просування товарів до 
споживача, так як визначає вагомі потреби клієнтів, їх бажання на певний 
момент часу [1, с. 78]. Нейромаркетингові дослідження показали, що емоційна 
презентація товару, на відміну від звичайної, народжує в головах у споживачів 
більш високу нейронну активність, оскільки обробка подразника в мозку 
клієнта відбувається більш інтенсивно. Отже, емоційні подразники 
приймаються краще, ніж раціональні. Стосовно до точки продажу це означає, 
що емоційні подразники діють на купівельну поведінку клієнтів: споживач 
швидше зацікавиться презентацією. 

Розглянемо формування бренду взуття L.A.P.T.I., який позиціонує себе як 
один з популярних брендів, та пропонує готове взуття ручної роботи. Товари 
виготовляються з натуральної шкіри, в колекціях також є аксесуари. 

Соціальний контекст «лапті» для багатьох споживачів (суспільство) 
викликає різні фізіологічні реакції (мозок, тіло, розум), які проявляються у 
вчинках і намірах (розум, тіло, мозок). У той же час, образи і персонажі казок, 
на яких виросли багато поколінь, де дане слово часто фігурує, соціальні норми і 
закони викликають прогнозовані поведінкові реакції через стимули, близькі до 
цих казкових образів. 

Таким чином, існує значна різниця між тим, як виникає думка (нервова 
активність) і тим, як ми в цьому процесі участь і під впливом чого або кого 
вона активується в дію або намір. Виникнення думки (нервова діяльність) може 
стимулюватися звуками, дотиками, рухами, фоновими почуттями (настрій, 
емоції), периферійними образами, кольором, рухом і т.д. Отже, думка 
ґрунтується не на словах, а на інших складових нервової діяльності. 

Всю тривалість існування людини його діями керують інформаційно-
енергетичні сили потреб. Фізіологічна, матеріальна чи духовна потреба – це 
сигнал стану тієї чи іншої системи життєзабезпечення і підтримки комфорту 
особистості. Спочатку виникає потреба у взутті, потім емоція (радість від 
купівлі чи примірки речі), відповідна такої потреби, потім відчуття 
дискомфорту, викликане негативною емоцією незадоволеної потреби. Тобто 
негативна емоція незадоволеної потреби завжди повинна бути заміщена 
позитивною. Виробники даного бренду проаналізували бажання цільової 
аудиторії в соціальних мережах, через контент, який публікується на профілях. 
Споживачі (молоді люди, віком від 18-27 років, з середнім доходом, які 
проживають переважно в Києві) у своїх акаунтах демонстрували речі певних 
брендів з вказанням посилання на виробника, тобто користувачі соціальних 
мереж хотіли надати речі статусу та індивідуальності завдяки бренду. 
Проаналізувавши акаунти своїх підписників, компанія почала виготовляти 
взуття для жінок, чоловіків та дітей, а також капсульні колекції, створені 
спільно з українськими дизайнерами Anna K. та Ксенією Шнайдер.  
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Отже, аналіз отриманих результатів наочно показав, що, здійснюючи 
вибір купівлі певного товару, людина ірраціональна, і ключову роль відіграють 
процеси, що відбуваються у підсвідомості. Застосування моделі 
нейромаркетингу ZMET в системі маркетингового менеджменту компанії має 
низку переваг, зокрема можливість отримання специфічної інформації про 
особливості купівельної поведінки споживачів.  
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The article discusses the use of content marketing in the process of promoting the 
organization and its products. The main stages of developing a content marketing strategy are 
described. 

Keywords: content marketing, promotion, content marketing strategy. 
 
В статті розглянуто використання контент маркетингу в процесі просування 

організації та її продукції. Охарактеризовано основні етапи розробки стратегії контент 
маркетингу. 

Ключові слова: контент маркетинг, просування, стратегія контент маркетингу.  
 
Як свідчать дані досліджень, дієвість прямої реклами останнім часом 

знижується, натомість зростає вагомість інших видів інформації – контент 
соціальних мереж, відгуки споживачів, експертні огляди, рекомендації 
знайомих. Такі тенденції призвели до виділення і активного розвитку окремого 
напряму маркетингу – контент-маркетингу - створення і поширення цінного та 
релевантного контенту, що спрямований на дійсного або потенційного клієнта, 
з метою його стимулювання до здійснення бажаної комерційної дії. На відміну 
від прямої реклами, він не містить прямого заклику до здійснення покупки і не 
розрахований на одержання миттєвого ефекту. Контент маркетинг спрямований 
на ознайомлення потенційних покупців з перевагами співпраці з компанією, 
формування іміджу і побудову довгострокових відносин з покупцем. 

Для ефективного просування бренду необхідна розробка стратегії контент 
маркетингу. До початку розробки стратегії важливо розуміти продукт 
(послугу), який реалізується, його унікальну торгову пропозицію, 
характеристики споживчого і конкурентного середовища.  

Першим етапом розробки стратегії є визначення цілей і задач просування. 
Цілі стратегії контент маркетингу повинні бути пов’язані із стратегічними 
цілями самої організації. Необхідно скласти перелік задач, вирішення яких 
дозволить досягнути поставлених цілей. Прикладами таких цілей можуть бути: 
підвищення залученості покупців, збільшення рівня генерації лідів, підвищення 
рівня впізнаваності бренду на цільовому ринку, збільшення обсягів продаж, 
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залучення нових клієнтів, підвищення відвідуваності сайту компанії, 
формування іміджу компанії, підвищення лояльності покупців, тощо. 

Другим етапом створення стратегії є дослідження і сегментація цільової 
аудиторії. Її дослідження ведеться за такими ознаками: географічні, соціально-
демографічні, психографічні, поведінкові. Для більш ефективного просування 
загальну цільову аудиторію можна сегментувати – розподілити на більш вузькі 
групи, шляхом включення додаткових критеріїв (мотиви здійснення покупки, 
модель поведінки, особи, що впливають на рішення про здійснення покупки 
тощо). Після визначення основних характеристик цільової аудиторії необхідно 
здійснити дослідження користувачів окремих ресурсів з метою визначення тих 
з них, в яких концентрація цільової аудиторії є найвищою. 

На цьому етапі розробки стратегії може бути складена «Карта подорожі 
споживача» (Customer Journey Mapping), яка відображає контакти покупця з 
брендом в процесі здійснення покупки. Для її розробки визначаються основні 
групи покупців, для кожної з яких розробляється окрема карта. Для кожної 
групи створюється воронка продаж - шлях, який проходить користувач від 
моменту першого контакту з продуктом бренду до здійснення покупки (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Воронка продаж 

 
Наступним етапом побудови карти подорожі є визначення цілей покупця 

на кожному етапі та точок його взаємодії з брендом за допомогою різних 
каналів. Контакти можуть відбуватися як онлайн так і офлайн, за допомогою 
різних каналів (комп’ютер, планшет, смартфон, телефонна розмова, особистий 
контакт). Далі визначають бажаний результат кожного етапу та перешкоди його 
одержання. На основі цієї інформації розробляють рекомендації щодо усунення 
виявлених перешкод.  
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Третім етапом формування стратегії контент маркетингу є вивчення 
найбільш успішних проектів та досвіду конкурентів. Ця інформація допоможе 
обрати найбільш дієві інструменти і канали просування, зрозуміти який контент 
необхідний потенційним споживачам і яка форма його подачі викликає 
найбільший відгук у цільової аудиторії, визначитися з частотою та часом 
оновлення контенту.  

Четвертим етапом розробки стратегії контент маркетингу  є створення 
контент-плану (вибір типів і форматів контенту, каналів поширення і план 
розміщення контенту). Зміст контенту визначається цільовою аудиторією 
бренду (її потребами, перевагами, бажаннями, системою цінностей тощо). Саме 
цільова аудиторія визначає основні теми, зміст, структуру і стиль контенту. 
Значну увагу слід приділити розробці контенту і його оформленню для кожного 
окремого каналу, сегменту цільової аудиторії. Також контент повинен 
враховувати етап воронки продаж. Контент на стадії поінформованості має 
включати матеріали, які дозволять користувачу краще розібратися в суті 
проблеми або одержати базову інформацію про продукт (статті, що містять 
поради як правильно обрати товар, огляди марок, які присутні на ринку, 
відповіді на питання, що часто задаються тощо). На етапі дослідження 
покупець вже має уявлення про проблему і можливі варіанти її вирішення, тому 
контент на цій стадії або дає можливість поглибити вивчення проблеми або 
допомагає користувачам розібратися в існуючих варіантах її вирішення і 
порівняти їх (порівняння, рейтинги, детальні описи конкретних товарів, відгуки 
і огляди покупців тощо). На етапі рішення контент має допомогти клієнту 
обрати найбільш вигідний варіант конкретного продукту (інформування про 
діючі акції і знижки, персоналізовані пропозиції, гарантії, оплату і доставку 
тощо) і здійснити покупку.   

Останнім етапом розробки стратегії контент маркетингу є оцінка 
ефективності роботи. Система показників оцінки повинна будуватися з 
урахуванням задіяного каналу (власний сайт, блоги, форуми, соціальні мережі, 
офлайн канали тощо). Оцінка ефективності роботи ведеться по трьох основних 
напрямах: охоплення (це показники, що дозволяють оцінити розмір потенційної 
і реальної аудиторії і її динаміку, ефективність розміщених повідомлень); 
залучення (оцінка процесу взаємодії користувачів з контентом, вірність вибору 
і побудови контентної політики); конверсія (відповідність контенту потребам 
користувачів, процес їх перетворення на клієнтів). Наведені показники 
необхідно аналізувати в динаміці. Необхідно постійно досліджувати аналітику, 
щоб мати уяву який контент дає найбільший результат і залучення 
користувачів.  Основні показники ефективності стратегії можна 
відслідковувати за допомогою вбудованих систем аналітики, що є в соціальних 
мережах та таких сервісів як Яндекс.Метрика, GoogleAnalitics та інших онлайн 
сервісів (Social Bakers, Klout, Youscan, Jagajam). 

Використання контент маркетингу надає компаніям додаткові можливості 
для просування товарів та послуг. Грамотно побудована стратегія дозволяє 
підвищити інтерес до товару, сформувати позитивний імідж фірми, що може 
сприяти підвищенню продажів. Також застосування контент маркетингу 
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дозволяє компанії налагодити тісний контакт з споживачами, підвищити 
відвідуваність сайту або інтернет магазину,  вивчати суспільну думку щодо 
діяльності компанії та її продукції, проводити власні маркетингові дослідження. 
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У статті проведено  SWOT-аналіз діяльності сільськогосподарських підприємств 

України, а також визначено можливості та загрози галузі сільського господарства у 
цілому. 

Ключові слова: SWOT-аналіз, маркетингова діяльність, сільськогосподарські 
підприємства, тваринництво, рослинництво, рентабельність. 

 
На сьогоднішній день SWOT-аналіз є важливим інструментом 

стратегічного планування як діяльності підприємства, так і розвитку галузі, 
області, країни у цілому. SWOT-аналіз передбачає виявлення сильних та 
слабких сторін досліджуваного об’єкта, а також його можливостей та загроз. За 
результатами аналізу необхідно розробити заходи щодо перетворення слабких 
сторін у сильні, розвитку можливостей та запобігання загроз. 

На основі статистичних збірників [1-6] нами було проведено SWOT-
аналіз  маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств України. 
Він дав можливість виявити сильні та слабкі сторони маркетингової діяльності 
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сільськогосподарських підприємств України, а також можливості та загрози, 
що стоять перед галуззю сільського господарства.  

Сильними сторонами є: 
високородючі ґрунти; 
землі сільськогосподарського призначення становлять 71 % від загальної 

кількості земель; 
зростання обсягів валової продукції сільськогосподарських підприємств, 

у тому числі продукції рослинництва; 
зростання частки підприємств сільського господарства в валовому 

внутрішньому продукті; 
зростання обсягів виробництва молока; 
поступове зростання продуктивності сільськогосподарських тварин; 
зростання посівних площ сільськогосподарських культур під зерновими 

та зернобобовими; 
зростання урожайності овочевих; 
рентабельність виробництва; 
м'ясо птиці вперше за останні роки вийшло на прибутковий рівень; 
зростання рентабельності виробництва молока; 
зростання площ зрошуваних земель; 
постійне оновлення МТП (зростання кількості тракторів, вантажного 

транспорту, сільськогосподарського знаряддя, дощувальних машин, 
зернозбиральних комбайнів); 

зростання вартості основних засобів сільського господарства; 
застосування інноваційних технологій; 
високий рівень  кваліфікації управлінського персоналу з багаторічним 

досвідом діяльності в АПК; 
зростання кількості внесених добрив на 1 га; 
зростання частки удобрених площ в загальній посівний площі; 
значне збільшення прийнятих в експлуатацію приміщень для 

вирощування птиці; 
зростання заробітної плати. 
Слабкі сторони: 
зменшення розміру валової продукції тваринництва; 
зменшення рівня рентабельності діяльності сільськогосподарських 

підприємств, у тому числі зменшення рентабельності виробництва зернових, 
цукрового буряка, соняшника. Крім того, значно зменшилася рентабельність 
виробництва плодових, винограду, овочів, картоплі; 

прибутковість виробництва яєць впала до рівня рентабельності 0,5 % 
порівняно з 60,9 % у попередньому році; 

зменшення кількості прийнятих в експлуатацію тваринницьких 
приміщень для ВРХ, свиней; 

зменшення обсягів будівництва зерносховищ, силосних та сінажних 
споруд; 

невикористані резерви урожайності озимих, ярих пшениці та ячменю, 
цукрового буряку, соняшнику, баштанних та ін.; 
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зменшення витрат на оплату праці в структурі витрат на виробництво 
продукції; 

зростання рівня збитковості виробництва м’яса ВРХ; 
виробництво м’яса свиней стало збитковим; 
поступове зменшення кількості ВРХ, свиней, овець, кіз, коней, птиці всіх 

видів; 
зменшення обсягів виробництва м’яса майже всіх видів тварин; 
зменшення обсягів виробництва яєць; 
зростання посівних площ під технічними сільськогосподарськими 

культурами;  
значне зростання технічних культур в структурі посівних площ; 
зменшення посівних площ під коренеплодами, овочевими та баштанними; 
низькі темпи оновлення МТП. 
Можливості: 
сприятливі кліматичні умови для ведення сільськогосподарської 

діяльності; 
підвищення якості продукції до світових стандартів; 
підвищення конкурентоспроможності продукції та вихід на нові світові 

ринки; 
вигідне місцеположення України для розширення ринків збуту; 
значне зростання капітальних інвестицій в сільське господарство; 
подальший розвиток співпраці українських сільськогосподарських 

підприємств з інвесторами та залучення інвестицій; 
розвиток науково-технічних досягнень; 
зростання кількості прийнятих в експлуатацію загальноосвітніх 

навчальних закладів в сільській місцевості. 
Загрози: 
нестабільні погодні умови; 
постійна політична нестабільність у країні і у світі; 
нестабільна економічно-фінансова ситуація, яка проявляється у 

незбалансованості бюджету, високих темпах інфляції, зростанні курсу валют, 
нестабільності банківської системи; 

постійне зростання цін на пально-мастильні матеріали, енергетичні 
ресурси, добрива, сільськогосподарську техніку обладнання тощо; 

недостатні темпи росту ВВП та висока інфляція через відсутність 
комплексних заходів уряду по вирішенню цих аспектів розвитку; 

цінова кон’юнктура світового ринку сировинних та високотехнологічних 
товарів, енергоресурсів; 

низька конкурентоспроможність тваринництва перед закордонними 
виробниками, особливо у виробництві м’яса ВРХ і свинини; 

низькі темпи провадження інноваційних технологій; 
залежність України від імпорту енергоресурсів; 
значне погіршення демографічної ситуації у сільській місцевості; 
скорочення обсягів будівництва житла у сільській місцевості, у тому 

числі збудованого фізичними особами; 
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високий рівень безробіття, особливо у сільській місцевості; 
відтік робочої сили і висококваліфікованих кадрів не тільки із сільської 

місцевості, а і країни у цілому; 
низький рівень заробітної плати. 
SWOT-аналіз показав, що, не зважаючи на велику кількість сильних 

сторін діяльності сільськогосподарських підприємств, а також їхніх 
можливостей, існує велика кількість слабких сторін у діяльності 
сільськогосподарських підприємств. Крім того, є ціла низка загроз, що 
негативно впливають на результати діяльності.  

Проведений SWOT-аналіз вказує на те, що сільськогосподарських 
підприємствам особливу увагу слід звернути на перетворення слабких сторін у 
сильні. Так, підприємствам необхідно особливу увагу звернути на діяльність у 
тваринництві. Слід збільшувати кількість поголів’я всіх видів тварин, а 
відповідно і обсяги виробництва м’яса. Окремо слід звернути увагу на 
збитковість виробництва м’яса. Сільськогосподарським підприємствам важливо  
підвищувати урожайність, а також рентабельність виробництва зернових, 
цукрового буряка, соняшника, плодових, винограду, овочів, картоплі; 
збалансувати сівозміни; оновлювати основні засоби; збільшувати розмір 
заробітної плати. 
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В статье рассмотрены методы и проблемы продвижения белорусских предприятий в 

социальных сетях, а также преимущества и недостатки SMM продвижения. 
Ключевые слова: SMM продвижение, социальные сети 
 
Социальные сети отличаются высокой степенью охвата, 

интерактивностью, большим доверием к публикуемой информации, 
возможностью индивидуализации, личного взаимодействия и упрощения 
сегментации рынка. Для компаний присутствие в социальных сетях также 
играет немаловажную роль: оно позволяет информировать людей о своей 
деятельности, а также о мероприятиях, проводимых компанией, наладить 
личное общение с потребителями и оценивать результат различных 
нововведений. Презентация бизнеса в социальных сетях воспринимается 
пользователем положительно, и дает гораздо более убедительные результаты, 
чем работа исключительно с вебсайтом компании [1]. 

Система управления маркетингом в социальных сетях «HootSuite» 
представила статистику по всем регионам и странам. Представляем цифры по 
Беларуси. 

Основные показатели: 
- 49% населения (4,67 млн) активных пользователей социальных сетей, 
- 3,85 млн используют социальные платформы со смартфонов, 
- сетью Facebook в Беларуси пользуется более 2 млн человек, 
- Беларусь занимает первое место в мире по проценту женщин в сети 

Facebook (58%), 
- 8,6% белорусских бизнес-страниц в сети Facebook используют 

рекламные инструменты (это почти в 3 раза меньше среднего показателя). 
Аудитория Instagram в Беларуси в месяц составляет 1,5 млн 

пользователей, 61% из которых женщины [2].  
Реклама в интернете и социальные сети несут одну функцию – 

развлечение, которая привлекает всех без исключения людей, больше 
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остальных. Задача рекламщика грамотно нарастить остальные три функции, 
чтобы перевести подписчика в ряды покупателей [3]. 

Основные методы, которые используют белорусские компании при 
продвижении в социальных сетях: 

1. Контент-маркетинг. С контент-маркетинга в принципе и начинается 
SMM. Качество контента определяет работу и эффективность остальных 
инструментов SMM. Чем лучше контент, тем дешевле и лучше будут работать 
и другие инструменты SMM. 

2. Управление сообществом. Управление сообществом или комьюнити-
менеджмент это в первую очередь общение с пользователями! Комьюнити-
менеджер должен вовремя обрабатывать вопросы, возражения и негатив 
пользователей. 

3. Работа с блогерами. Этот инструмент SMM чаще используется при 
продвижении в Инстаграме, а также в YouTube, Вконтакте и Facebook. 

4. Органическая реклама или платный посев. Органическая реклама - это 
размещение платных публикаций в уже раскрученных группах и пабликах. 
Публикация может содержать либо информацию о продвигаемой компании, 
либо акцию или же конкурсный пост. 

5. Конкурсы. Важно, чтобы приз был действительно интересен целевой 
аудитории. Обозначьте заранее понятно и прозрачно правила игры, чтобы 
никто не сомневался в честности. 

6. Хэштеги. Также полезный инструмент SMM. Первой социальной 
сетью, которая придумала и начала использовать хэштеги была Твиттер [4]. 

Социальные сети дают нам доступ к миллионам пользователей. Самое 
важное - выделить наших клиентов среди всей этой массы и направить все 
усилия на них. Нужно помнить, что контент должен быть ориентирован на 
целевую аудиторию продукта или компании, иначе не добьетесь конверсии 
подписчиков в покупателей [5]. 

Многие предприниматели скептично отмахиваются рукой, когда слышат 
словосочетание «продвижение с помощью социальных сетей» или SMM. 
Каждый из них уверен, что социальные сети не способны привести клиентов, 
так как они нацелены не на продажи, а на развлечение. Они правы, но лишь 
наполовину. Социальные сети способны привлечь клиентов и повысить 
продажи. 

Основные проблемы, которые возникают у белорусских компаний при 
продвижении в социальных сетях: 

1. Не иметь стратегии продвижения. Компания без стратегии работы в 
соцмедиа никогда не добьется эффективной коммуникации со своей 
аудиторией, ведь общение получится несогласованным и путанным. 
Необходимо разработать свой особый стиль, измеримые цели, четкую политику 
ведения профилей и продуманный календарь публикаций. Без них будет 
казаться, что компания действует наобум без какой-либо системы. Взвешенная 
стратегия продвижения в социальных сетях поможет создавать полезный, 
запоминающийся контент, который будет вовлекать пользователей. 
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2. Завести аккаунты сразу во всех социальных сетях. Лучше воздержаться 
от регистрации в каждой социальной сети. Да, хотелось бы охватить побольше 
пользователей, но не тогда, когда только начинаете. Особенно для малого 
бизнеса гораздо проще и эффективнее освоить одну платформу, прежде чем 
перейти к следующей. Если зарегистрироваться сразу во ВКонтакте, Facebook и 
в Twitter, в YouTube, Instagram и Vimeo, а еще в Google+ со Slideshare (...) и 
начать бессвязно постить в них все, вы будете выглядеть, мягко говоря, 
странно. 

3. Покупать подписчиков. Количество не значит качество. Цель 
предприятий – построить долговременные отношения с людьми, а не 
зацикливаться на цифрах. Привлечение большого количества подписчиков – и 
социальное влияние, которое его сопровождает – требует времени и большого 
труда. А вот покупка фолловеров может повлечь неприятные последствия. 

4. Говорить о своем бренде и больше ни о чем. Бесконечный поток 
информации об одной лишь компании, скорее всего, оттолкнет читателей. 
Конечно, нужно продвигать её продукты, но также необходимо делиться и 
другой полезной информацией, имеющей отношение к нише. Хорошая схема 
для старта – «5–3–2», модель социального шаринга, которая поможет удержать 
внимание подписчиков и привлечь новых. 

Скажем, если компания хочет опубликовать 10 сообщений в социальных 
сетях за неделю, то лучше распределить их так: 

5 постов – контент, не относящийся к компании; 
3 поста – информация о продукте, но не касающаяся его продажи; 
2 поста – позитивный контент личного содержания, помогающий очело-

вечить ваш бренд. 
5. Неправильно использовать хэштеги. Использование хэштегов при 

продвижении в социальных сетях может помочь, когда дело доходит до 
создания «видимости» вашего бренда. #Но #использование #их #чересчур 
#навязчиво #раздражает. Лучше ограничить количество тэгов и всегда нужно 
задавать вопрос, к месту ли они поставлены. 

6. Публиковать слишком часто. Размещение одного поста за другим в 
течение нескольких минут или даже часов может оттолкнуть подписчиков. 
Задача компании – грамотно спланировать периодичность публикаций, чтобы 
не перегрузить читателей информацией и не стать спамером. 

7. Пренебрегать правилами правописания. Вы когда-нибудь замечали в 
Facebook посты с ошибками в словах? Или твиты без знаков препинания? 
Небрежность по отношению к языку способна свести на нет все усилия и даже 
снизить уровень доверия к бренду. Проверять собственный контент – непростая 
задача, но это важно для формирования положительного впечатления у 
аудитории. 

8. Быть «асоциальным» в социальных сетях. Пользователи социальных 
сетей ожидают обратной связи от компаний. Они хотят чувствовать, что 
говорят с живым человеком, а не с корпоративным роботом. Также будет 
здорово, если удастся быть интересными и остроумными, а не монотонными и 
безликими [6]. 
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SMM предприятий Беларуси – это сложный механизм, который был 
запущен сравнительно недавно. Белорусские компании идут по неизвестному 
на сегодняшний день для них пути. Однако приобщение к мировой практике в 
этом вопросе – хорошая тенденция, требующая внимания и немалых вложений, 
как физических, так и финансовых. SMM – это далеко не идеальная модель 
продвижения товаров или услуг, гарантирующая 100-процентную отдачу. 
Однако в случае успеха есть возможность завоевать не только новых клиентов 
и повысить свою репутацию, но и выйти на другой уровень. Поэтому каждая 
компания для себя делает персональный выбор. 
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У статті розглядаються особливості вираження конфлікту у драмі 

Мирослава Ірчана «Радій», осмислюються головні проблеми твору. 
Ключові слова: драма, герой, конфлікт, проблематика, Мирослав Ірчан. 
  
«Радій» («Отрута», 1928) Мирослава Ірчана має ознаки драми: конфлікт 

твору торкається важливих аспектів життя дійових осіб; протистояння дійових 
осіб має різне світоглядне підґрунтя (захист інтересів робітників та 
бізнесменів); розвиток дії спрямований на виявлення прихованих причин 
незадовільного становища робітників та утвердження справедливості. Ідея 
справедливості у творі має стереотипні ідеологічні нашарування. У фіналі 
твору є стереотипні згадки про комуністичну партію та її роль у перемозі 
робітників. 

Конфлікт у драмі розгортається у соціальній та особистісній площині. У 
соціальній площині здійснюється протиборство бідних і багатих; в особистісній 
– відбувається протистояння егоїзму та гуманності. 

Драматург порушує проблему цінності людського життя. Він відображає 
психологію бізнесменів, для яких значимість життя стає відносною, натомість 
матеріальне збагачення абсолютизується. Водночас Мирослав Ірчан художньо 
досліджує зародження протестантської свідомості тоді, коли гноблення стає 
особливо цинічним. Драматург насамперед підкреслює залежне становище 
робітників, яке обумовлюється психологічною несвободою і страхом. Стан 
внутрішньої залежності робітників створює передумови для маніпуляцій ними 
та сприяє формуванню негармонійних соціальних відносин. Проте факт 
смертельної недуги робітників змінює їхнє самоусвідомлення. 
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Розвиток дії у драмі засновується на нагромадженні трагічних випадків з 
робітниками й  одночасному пошукові альтернативи, що у фіналі твору 
призводить до з’ясування фактів та вираження активної громадянської позиції. 

Мирослав Ірчан формує ситуацію вибору, у якій розкривається внутрішня 
сутність дійових осіб. Відкриття Геррісона змушує дійових осіб чітко 
визначатися зі своєю позицією, приймаючи моральні чи егоїстичні рішення. 
Мекдугел без вагань іде на злочин заради вигоди. Лікар Ендерсон також прагне 
приховати інформацію про причини хвороби. Драматург неодноразово 
наголошує на матеріальній зацікавленості лікаря. Зображаючи представників 
вищого за матеріальним становищем класу, драматург підкреслює їхній 
прагматизм, відсутність моральних пересторог. 

Геррісон зраджує самого себе, щоби догодити Неллі. Проте він єдиний, 
хто сумнівається. Інші дійові особи одразу займають позицію, визначену 
прагненням справедливості (робітники) чи егоїстичними прагненнями 
(Мекдугел, Ендерсон, Неллі, Дорвуд). Сумніви Геррісона свідчать і про 
несамостійність, і про здатність виправляти власні помилки. Спочатку він 
вагається, коли під психологічним тиском приймає хибне рішення, потім 
впродовж доби розмірковує над прийняттям правильного рішення. Сам 
Геррісон свою помилку сприймає як відступництво, яке свідчить про його 
недостатню впевненість і рішучість. Своїй нерішучості він протиставляє 
енергійність робітників, завдяки якій вони довершили справу: «Ми жебраємо 
життя, вони ж здобувають» [1, c. 274]. Їхня сила розкривається у процесі 
боротьби, а Геррісон усвідомлює свою позицію спостерігача. 

У драмі представлені етапи робітничого руху від початкового 
усвідомлення необхідності захищати власні права до масштабного розгортання 
протестних акцій. Драматург показує зміни у психології робітників, які  
проходять шлях від відчуття страху, викликаного невідомою хворобою на 
фабриці, відчуття соціальної незахищеності до активної боротьби. Їм 
доводилося долати власний страх та невпевненість, приймати важливі рішення 
у стані невизначеності, виявляти готовність до несприятливого розвитку подій, 
щоби одержати право на вираження власних прагнень. Джон Фрейзер стає 
центральною фігурою протестного руху. Він усвідомлює необхідність активних 
дій для підтвердження та реалізації намірів: «Знецінює себе той, що лиш 
нарікає й одночасно погоджується з тим» [1, с. 231].  

Оскільки у творі важливим аспектом зображення є трансформація 
психології робітників від пасивного до активного стану, то важливого значення 
набуває процес самоусвідомлення дійових осіб. Джон Фрейзер відображає 
універсальні трансформаційні процеси у психології робітничої маси. Він 
усвідомлює нагальні потреби соціальних змін і захисту своїх позицій, які дуже 
гостро постають в екстремальних ситуаціях знецінення людського життя і 
праці.  

Цілісність образу Джона Фрейзера протиставляється дріб’язковості 
образів Неллі і Дорвуда. Якщо Джон Фрезер докладає зусиль, щоби справа 
робітничого руху розвивалась, то Неллі і Дорвуд сприяють придушенню 
робітничого волевиявлення через матеріальну вигоду. Драматург підкреслює 
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різницю у світосприйнятті дійових осіб: Джон мислить масштабно, Неллі і 
Дорвуд обмежені задоволенням егоїстичних прагнень нечесним та злочинним 
шляхом. 

Конфлікт драми розгортається навколо ситуації нез’ясованих смертей 
робітників на фабриці годинників. Загибель робітників спричинює до  
загострення суперечностей між роботодавцями і працівниками, які до того 
виразно не проявлялися. Драматург підкреслює злочинне споживацтво 
бізнесменів, з яким до певного моменту погоджуються працівники. Бізнесмени 
користуються безвихідним становищем працівників та їхнім страхом, щоби 
нав’язувати їм несприятливі умови праці. Мирослав Ірчан підкреслює 
корисливість бізнесменів, що виявляється навіть у дрібницях: Гофман 
вираховує гроші з робітників за букет для привітання Мекдугела. Водночас 
Гофман авторитарно контролює поведінку працівників фабрики: привітання від 
робітничої делегації виглядає як нав’язана Гофманом вистава їхнього послуху 
та поваги до керівника. 

Мекдугел маніпулює поняттями, коли облагороджує неблаговидні 
вчинки. Дорвуда, який зрадив робітників, мета якого полягала у  
перешкоджанні захисту їхніх інтересів, він називає людиною, яка стоїть  «на 
стороні порядку і спокою» [1, с. 240-241]. Мекдугел стає на заваді утворенню 
організацій для захисту інтересів  робітників, представляючи такі дії як турботу 
про них: «А мої бажання до всіх ось: праця і ще раз праця. Ніяких професійних 
спілок. Цього в мене не буде. Спілка – це безладдя, це ярмо на вільний дух 
кожного робітника. Чесна, щира праця – ось і все» [1, с. 216]. Він вимагає від 
них чесної праці, й усіляким обманом намагається зберегти в таємниці причини 
страшної хвороби й смертей робітників.  

Безвихідність становища робітників розкриває Джон Фрезер. Він 
наголошує на штучності соціальних рамок, які не просто обмежують людську 
особистість, а деформують й позбавляють життєвої енергії: «Найстрашніша 
недуга – це дешевина людського життя, я сказав би, робітничого життя. Коли 
людину доведено до такого приниження, що їй ціле життя доводиться тільки 
терпіти на те, щоби вмерти, то навіщо тоді взагалі жити?» [1, с. 230], «Але 
взагалі, докторе, людина нашого часу – це лиш нічого не варта худоба» [1, с. 
230]. Альтернативою для Фрезера виступають утопічні уявлення про 
Радянський Союз. Він називає його чарівною казкою, але не заперечує тези 
Ендерсона про цивілізаційну відсталість Радянського Союзу. Проте Фрезер 
наголошує на зворотній стороні культурного розвитку Америки, який 
перетворив людей на об’єкт споживацтва.  

Найвиразніше протиборство егоїзму та гуманізму відбувається в епізоді 
обговорення результатів відкриття Геррісона. З-поміж усіх учасників розмови 
лише Геррісон намагається діяти у відповідності до моральних вимог. 
Мекдугел, Гофман, Ендерсон і Неллі мислять категоріями  прагматичної 
доцільності, у відповідності до якої можна й надалі використовувати хворих 
робітників для збагачення. Усі аргументи Геррісона розбиваються об їхні 
раціональні обґрунтування злочинних дій. 
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Мекдугел розробляє цілу схему стримування робітничих заворушень, що 
передбачає примус Геррісона мовчати про відкриття, підкуп Дорвуда для 
перешкоджання захисту прав робітників, і навіть побудову спортивного 
майданчика, щоби в робітників не було часу «думати і балакати» [1, с. 241]. 
Мекдугел, який розіграв перед Геррісоном виставу, вважаючи його впертим 
дурнем, дає вказівку про прийняття нових робітниць, що  означає свідоме 
прирікання їх на страшну повільну смерть. Епізод зі збожеволілим через смерть 
сина Беннерменом змушує Мегдугела вперше подивитися на наслідки його 
діяльності. 

Поняття отрути у творі набуває багатозначності. Наслідки отруєння 
радієм стають першопричиною масштабної боротьби за справедливість. 
Геррісон налаштовує отруєних робітників на боротьбу із хворобою. Отрутою 
називає Геррісон свої сумніви, через які він відчуває провину. Конфлікт твору 
визначається боротьбою з отрутою, що набуває значення багатоаспектних дій.  
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Проаналізовано підходи до вивченя особистісної культури, oхарактеризовано види 

загальнолюдської культури. Запропоновано авторське бачення складових та рівнів культури 
особистості.  

Ключові слова: культура, складові культури особистості, види культури. 
 
У сучасних умовах розвитку незалежного українського суспільства  

набуває надзвичайної актуальності проблема формування особистісної 
культури, оскільки культура виступає змістовим стрижнем існування будь-якої 
прогресивної соціальної формації. Сучасне студентсво є інтелектуальним і 
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духовним ресурсом нашої країни, тому проблема формування культури, її 
складових актуалізується, коли йдеться про студентську молодь. 

Для нашого дослідження важливим є деталізація взаємозв’язків понять 
«культура» та «особистість». Сучасна культурологія розглядає формування 
культурної свідомості особистості як процес, що відбувається в суспільстві під 
впливом соціальних (у широкому сенсі) факторів. Культура особистості в 
системі тієї чи іншої суспільної групи складається в значною мірою стихійно: 
людина з дитинства наслідує старших, привчається виконувати певні правила 
поведінки, засвоює основоположні для даної культури поняття; набуває ту 
ціннісну систему, яка характерна для культури даного соціуму [8]. 

Е. Гусинський вважає, що шлях індивідуальної культури вибудовується у 
відповідності до власної природи людини та культури суспільства. Культура 
суспільства визначає горизонт розвитку культури особистості, але при 
наявності ярко вираженої творчої активності особистість з часом може підійти 
до горизонту настільки близько, що це змусить його посунутися: так вплив 
видатної індивідуальної культури перетворює культуру суспільства [7]. 

Отже, на нашу думку, має право на існування твердження, що культура 
особистості складається з: 1) предметних результатів діяльності суспільства 
(результати пізнання, твори мистецтва, норми права й моралі); 2) суб'єктивних 
людських сил і здібностей (світогляд (широкий); знання і вміння; професійні 
навички; рівень інтелектуального, морального, естетичного розвитку тощо). 

Здійснений аналіз надав нам можливість виділити такі рівні культури 
особистості: 1) суспільний, що передбачає певний рівень культури, 
сформований під впливом суспільних факторів, середовища існування; 2) 
індивідуальний, що формується власними силами особистості шляхом 
особистого сприйняття, через власні емоції існуючої системи культурних 
цінностей на підставі сприйняття власної системи поглядів, а також 
вдосконалення цієї системи шляхом її реалізації через творчість. 

Реалізація потенціалу особистості відбувається у різноманітних сферах. 
Відповідно до сфери реалізації дослідники виокремлюють такі види культури, як: 
1) педагогічна культура особистості, як особливе утворення, діалектичних 
інтегрованих педагогічних цінностей, між якими існують певні зв’язки і 
відношення, що формуються, реалізуються і вдосконалюються в різноманітних 
видах професійно-педагогічної діяльності; цінність і гармонійна єдність 
індивідуальних властивостей, у тому числі креативних; динамічність і 
неперервність саморозвитку, постійну роботу над собою з метою зростання 
рівня власної культури, зокрема педагогічної [6]; 2) духовна культура 
особистості, як сукупний духовний досвід людства, інтелектуальна і духовна 
діяльність, її результати, що забезпечують розвиток людини як особистості. 
Духовна культура існує в різних формах: звичаї, норми, зразки поведінки, 
цінності, ідеали, ідеї, знання, що склалися в конкретно-історичних соціальних 
умовах [10; 18]; 3) родинно-побутова культура особистості, як моральні, 
духовні сімейно-побутові традиції, що перевірені та примножені не одним 
поколінням, містять у собі морально-етичні цінності; покликана служити 
зміцненню сімейно-родинних зв’язків та відносин, формуванню ціннісної 
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системи людини; забезпечує процес зростання взаєморозуміння між батьками 
та дітьми, допомагає вдосконалювати процес домашнього виховання [14; 4; 19];  
4) естетична культура особистості, яку трансформують, як сформованість у 
людини естетичних знань, смаків, ідеалів, здібностей до естетичного 
сприймання явищ навколишньої дійсності, творів мистецтва, бажання і 
необхідність вносити прекрасне в навколишній світ, оберігати природну красу 
[9; 16]; 5) етична культура особистості, як оцінка людини з погляду її поведінки 
в житті, суспільстві, її моральності, честі, порядності, дружби, кохання, 
бажання і вміння жити в злагоді з власною совістю і світом, позбавляючись 
гріховності, творити добро [25]; 6) художня культура особистості, як культура 
виробництва мистецтва, його розповсюдження, пропаганди, сприйняття, 
розуміння; культура насолоди мистецтвом [5; 17]; 7) релігійна культура 
особистості, як сукупність наявних у релігії способів і прийомів здійснення 
буття людини, що реалізуються в релігійній діяльності і представлені в її 
продуктах; несуть релігійне значення і зміст, переданих і освоюваних новими 
поколіннями [13]; 8) інтелектуальна культура особистості, що містить комплекс 
знань і умінь в області культури розумової праці, вміння визначати завдання 
пізнавальної діяльності, планувати її, виконувати пізнавальні операції різними 
способами, працювати з джерелами [23]; 9) фізична культура особистості, як 
раціональна, організована та систематична діяльність сну, активність, що 
використовується людиною для оптимізації стану свого здоров’я [24]; 10) 
економічна культура особистості, що є синтезом економіко-фінансової 
грамотності і психологічних якостей людини, завдяки яким вона включається в 
економічну сферу суспільства як суб‘єкт економічної діяльності [15]; 11) 
екологічна культура особистості, як сформованість наукових знань про 
взаємодію людини, суспільства і природи; екологічних ціннісних орієнтації, 
норм і правил; морально-естетичного ставлення до природи; умінь і навичок з 
вивчення природи та її охорони [21]; 12) правова культура особистості, як 
зумовлений правовою культурою суспільства ступінь правової розвиненості, 
ціннісної інформаційно-правової освіченості особи, що дає їй змогу адекватно 
орієнтуватися у різних правових ситуаціях, дотримуватися правомірної 
поведінки [22];  13) пізнавальна культура особистості, як розвинута потреба до 
ознайомлення та оволодіння знаннями про закони природи та світу взагалом, 
пізнання соціальних явищ для визначення у відповідності з цим ціннісного 
відношення до світу [25]; 14) політична культура особистості, як рівень і 
характер політичних поглядів, знань і переконань громадянина (особистості, 
групи, громади), уміння застосовувати їх у процесі громадсько-політичної 
діяльності, а також зміст і якість соціальних цінностей, традицій та норм, що 
регулюють політичні відносини [20]; 15) професійна культура особистості, що 
визначається як цілісне особистісне утворення, сутністю якого є діалектичний 
зв’язок усіх елементів культури індивіда, яке динамічно та нелінійно 
розвивається, специфічно проявляючись у сфері професійної діяльності та 
спілкування [11], а також містить певні особистісні якості, норми ставлення до 
різних складових професійної діяльності [12].  
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Узагальнені підходи до видів загальнолюдської культури знайшли 
відображення на рис. 1. 

Здійснений нами аналіз підходів до вивченя поняття «особистісна 
культура», надана характеристика видів загальнолюдської культури, дозволили 
визначити перспективи подальших наукових розвідок: виявлення місця 
художньої та естетичної культури в загальній структурі культури особистості, 
визначення взаємозвязків понять «художня культура» та «естетична культура»  
та обгрунтування поняття «художньо-естетична культура». 

 
Рис. 1. Види загальнолюдської культури 
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Визначено основні фактори, що зумовлюють інтенсивне навчання,  запропоновано 

принципи  методичного вдосконалення навчання гри на скрипці на початковому етапі, 
висвітлено відповідні педагогічні умови. 

Ключові слова: принципи інтенсифікації навчання, педагогічні умови інтенсифікації 
навчання, початкове навчання гри на скрипці. 

 
Актуальність. Інтенсифікація навчального процесу ставить два 

взаємопов'язаних завдання: підвищення якості навчання й одночасне зниження 
витрат часу. Подальше методичне вдосконалення початкового етапу  навчання 
гри на скрипці вимагає використання активізуючих засобів, форм і методів 
навчання, оптимальної змістовної наповненості часу, відведеного на навчальну 
і самостійну роботу учнів з дотриманням меж фізіологічного і психічного 
навантаження. Інтенсивне навчання слід відрізняти від форсованого: інтенсивне 
навчання гри на інструменті передбачає скорочення часових термінів при 
збереженні послідовності та якості освоєння певних навичок за рахунок 
напруженості та використання певних методичних прийомів навчання; 
форсоване ж навчання скорочення терміну досягає за рахунок природних 
здібностей учня, що дозволяють «перестрибувати» через ґрунтовне освоєння 
певних навичок завдяки природній інтуїції дитини та завдяки «дресурі», яка 
створює видимість високого рівня засвоєння навичок при виконанні 
обмеженого репертуару.  

Через що, метою статті окреслено визначення основних факторів, що 
зумовлюють інтенсивне навчання гри на скрипці на початковому етапі. 
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Виклад основного матеріалу. На нашу думку, інтенсифікація навчання 
гри на скрипці на початковому етапі залежить від наступних факторів: 1) від 
кваліфікації викладача, інтелектуальних та музичних здібностей початківця; 
2) від соціально-психологічного середовища, що знаходить відображення в 
об'єктивних та суб’єктивних умовах навчання; 3) від досліджень в області 
педагогіки та психології, які є основою для визначення змісту та методів 
навчання. 

Інтенсифікація передбачає  оптимальне використання навчального часу та 
застосування відповідних конкретній навчальній ситуації передових форм та 
методів навчання. Для прискорення темпу навчальних дій потрібна найбільша 
узгодженість окремих дій; уникання зайвих часових витрат та систематичний і 
послідовний розвиток навичок навчальної праці; створення своєрідного 
напруженого психологічного поля, яке стимулює активність і самостійність 
учнів, використовуючи відповідні методи і форми переважно проблемного 
навчання [2]. Таким чином, ми можемо визначити оптимізацію та активізацію  
навчання як перший принцип її інтенсифікації. Початковий період освоєння 
інструменту потребує послідовного логічного та координованого в часі 
розвитку основних умовних напрямів навчання. Такими напрямами є освоєння 
ігрових рухів, розвиток слуху, мнемічний розвиток, освоєння музичної грамоти, 
формування навичок публічного виконання та ін. Відставання в будь якому з 
напрямків призводить до загального уповільнення музичного розвитку учня. В 
роботі з початківцями  потрібно використовувати комплексний підхід до 
розучування творів (вивчаючи їх з різних сторін – слухової, ритмічної, 
образної, практичної), уникати необґрунтованих «стрибків» в послідовності 
проходження матеріалу, надавати знання з елементарної теорії музики. Тож, ми 
можемо говорити про цілісність і послідовність інструментальної підготовки, 
як наступний принцип інтенсивного навчання. 

Інтенсивне навчання гри на скрипці можливе, як що форми та зміст 
навчання відповідають анатомо-фізіологічному, психічному та 
інтелектуальному розвитку дітей. Реалізація цього принципу на практиці 
втілюється, наприклад, вибором яскравого та доступного репертуару; 
відтворення на інструменті художніх образів взятих з життя та знайомих 
мелодій; спрощене графічне зображення музичного матеріалу, яке системно 
підводить учня до оволодіння музичною грамотою; різний додатковий наочний 
матеріал (кубики, картки, лото та ін.); використання ігрових форм навчання [3].  

Перед кожним педагогом в практичній роботі постає питання 
необхідності пластичного використання та вдосконалення різноманітних форм 
та методів навчання, враховуючи безліч факторів, що впливають на кожний 
конкретний момент, бо викладач є з одного боку дослідником, що виходить в 
своїй роботі з визначення індивідуально-психічних особливостей вихованців, 
рівня здібностей до засвоєння матеріалу, наявного стану наявності певного 
рівня знань, їхніх нахилів, життєвих настанов, а з іншого активно створює 
умови для  підвищення  інтелектуального і духовного рівня своїх підопічних. 
Креативність викладання та учіння дозволяє зробити сам процес  
гедоністичним для обох сторін і є  принципом інтенсифікації навчання. 
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Педагогічними умовами інтенсифікації навчання, на нашу думку можна 
назвати наступні: 1) формування мотивації до навчання. Жодна діяльність 
людини не буде успішною без свідомої чи підсвідомої мотивації. 
Інтенсифікація навчання має  ставити цілі навчання, що володіють наступними 
ознаками: напруженість (орієнтація на максимум можливостей учнів і тим 
самим мають визивати високу активність); досяжність (нереальні, завищені цілі 
призводять до «самовідключення» від рішення поставлених завдань); 
усвідомленість (інакше ціль не є поштовхом до дії); перспективність 
(конкретність, що враховує реальні навчальні можливості); пластичність (цілі 
змінюються зі зміненням умов і можливостей для їх досягнення). Важлива 
професійно гнучка та творча атмосфера навчання, в якій фігурують три головні 
методичні принципи роботи з дітьми: зацікавлення (емоційна реакція га 
звукову інформацію, інтерес до інструмента, до спілкування з педагогом і т.ін.), 
захоплення (спрямоване на активізацію діяльності та розвиток музичних 
здібностей учня, «втягування» учня у щоденні вправляння в доступній і цікавій 
формі) і задоволення (позитивне ставлення до занять, усвідомлення своєї 
значущості, задоволення своїми результатами) [1]. Інтерес на початковому 
етапі навчання гри на скрипці  формується за допомогою різних методів, серед 
яких: яскраве оформлення нотного матеріалу, створення ігрових ситуацій в 
процесі навчання,  колективне музикування, використання креативного способу 
навчання музиці (імпровізація), організація пов´язаного з музичною діяльністю 
дозвілля учнів, використання засобів мультимедіа. Одним із засобів підвищення 
мотивації до навчання можна назвати використання сугестивних чинників для 
створення психологічного стану впевненості у власних силах. Яскравий 
приклад знаходимо в педагогічній діяльності П.С. Столярського, який 
психологічно навіював маленькому учневі високу думку про власну виключну 
талановитість, про наявність у нього даних для того, щоб стати в майбутньому 
світовим віртуозом. Відомий його вислів, яким він характеризував батькам 
учнів, що тільки приходили вчитись до нього в клас: «У вас звичайна геніальна 
дитина!»  

2) Висока інформативність навчального матеріалу. Для інтенсифікації 
навчання доречний рух від цілісного через використання нероздільних блоків 
до виділення і усвідомлення структури. Висока інформаційна концентрація 
матеріалу, наприклад: надання  теоретичної інформації великими масивами при 
системній і логічній побудові матеріалу в наочному систематизованому 
вигляді, де розглядається частина матеріалу, або надання відповідних навичок в 
такій якості, яка в подальшому буде основою зростання учня як 
інструменталіста; системний, стислий, доступний, з використанням наочності 
виклад інформації в прискореному темпі, потім обов'язковий повтор основних 
моментів тих самих фактів та узагальнень  дозволяє з одного боку охопити 
певну складову інформації як частину закінченого цілого  а за іншого 
інформація засвоюється на підсвідомому рівні, що полегшує роботу з 
наступними її ланками. Висока інформативність навчання забезпечує досить 
високий рівень  підсвідомого запам'ятовування інформації, що в кінцевому 
результаті   сприяє  інтенсифікації навчання. 
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3) Емоційна наповненість навчання. Навчально-пізнавальна діяльність 
супроводжується певним настроєм, тобто емоціями, що активно впливають на 
життєдіяльність організму, регулюючи рівень його енергетичної мобілізації 
(активації) або демобілізації, що здійснюється через активність вегетативної 
нервової системи і ретикулярної формації Роль емоційного настрою учнів при 
навчанні музиці особлива, оскільки уроки музики покликані сприяти 
вихованню емоційного світу учнів. Проникаючи в емоційний світ музичних 
творів, переживаючи почуття захопленості, відчуваючи емоційну підтримку 
педагога, учень стверджує свою особистість. Позитивні емоції народжують 
такий психологічний стан, коли думка стає особливо яскравою, вчення 
відбувається легко, швидко і приємно, що також дозволяє інтенсифікувати 
навчання. 

4) Активне використання виховного та організаційного потенціалу  
соціального середовища. Всі педагоги-інструменталісти одностайні в розумінні 
необхідності організації систематичного вправляння у грі на інструменті з 
перших кроків навчання. Звички, закладені на початковому етапі стають згодом 
рисами характеру, а формування працелюбності є одним із вирішальних 
факторів подальшого успішного навчання. Неоціненну допомогу в реалізації 
цього принципу надають батьки скрипалів-початківців, які створюють єдину 
емоційну творчу атмосферу, організують сімейне музичне дозвілля, направлене 
на підтримку інтересу до музикування, допомагають у формуванні навичок 
учнів до систематичної самостійної роботи. Ознайомлення батьків з 
початковими навичками гри на музичному інструменті також дозволяє 
долучити їх до навчання  дітей. Якісній домашній роботі допоможе поступове 
привчання учня до самостійної фіксації зауважень в нотах, обдумування 
скрипкових досягнень пройденого дня і складання плану самостійної роботи на 
наступний (порядок проходження творів та вправ, хронометраж і завдання, які 
потрібно виконати на матеріалі творів), запис хронометражу виконаної роботи 
учня у спеціальному щоденнику. 
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ВПЕВНЕНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ У СОБІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ 

 
The article envisages the essence of self-confidence and its structure. Characterized the 

structure of self-confidence which consists of three components: cognitive, emotional, and 
behavioral. The article examines whether individuals achieve greater interpersonal influence in 
peer groups, particularly related to purchasing, when they have greater social self confidence. The 
article focuses on the development of this phenomenon through an emphasis on both formal and 
informal communication.  

Key word: personality, pupils, self-confidence, structure.  
 
Здійснено аналіз проблеми формування впевненості в собі особистості. 

Охарактеризовано впевненість у собі як комплексну характеристику особистості, що 
включає емоційний, поведінковий і когнітивний компоненти. Акцент ставиться на розвиток 
даного феномена у формальному s неформальному спілкуванні учнів.  

Ключові слова:  особистість, учні, впевненість у собі, структура. 
 

Актуальність. Зміна суспільних пріоритетів, модернізація національної 
системи освіти на засадах особистісно орієнтованого підходу об’єктивують 
необхідність посилення уваги до створення у навчальних закладах сприятливих 
умов для розвитку самостійної, творчої, життєздатної людини з розвиненою 
самоповагою. Вивчення проблеми впевненості людини у собі в останні 
десятиліття привертає науковців саме в аспекті зосередження уваги на 
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школяреві, формування у нього здатності до творчої самореалізації власного 
потенціалу, розвитку суб’єктності та впевненості в собі.  

Проблему впевненості особистості досліджували Н.Будіч, В. Вендланд, 
В.Лабунська, М.Мішечкіна, С.Мєдвєдєва, В.Ромека, О.Рудик, І.Толкунова, 
О.Хомчук, О.Шило та ін. 

Можна виділити такі характеристики впевненої в собі особистості: 
відкритість, сформованість «Я – концепції», віра у власні сили, спонтанне 
вираження почуттів, відповідальність, самодостатність. Особливо варто 
підкреслити значення принципу «тут і зараз» у повсякденній життєдіяльності 
особистості.  

Виклад основного матеріалу. Впевненість у собі вчені розглядають як 
комплексну характеристику особистості, що включає емоційні (страх і 
тривожність), поведінкові (дефіцит навичок соціальної поведінки) і когнітивні 
компоненти (ясність і чіткість думок, інтелектуальні почуття) та здатність 
висувати вимоги у взаємодії із соціальним оточенням. 

Термін «впевненість у собі» характеризує здатність до відкритості в 
міжособистісних взаєминах. Зокрема, впевнене вираження людьми своїх 
почуттів і думок у певній ситуації може сприяти подоланню страху. Страх, 
один раз виникнувши, міцно асоціюється у людини з певними ситуаціями. 
Проблема невпевнених людей у тому, що в них соціальний страх стає 
домінуючим почуттям, що блокує їхню соціальну активність [7; 8; 9; 10; 11; 14]. 

А Ландж, П. Якубовськи також вважають, що в основі опору впевненим 
діям лежить страх перед невдачею. В інших випадках в основі опору впевненим 
діям лежить страх скривдити інших або виразити стосовно них негативні 
почуття, побоювання виглядати смішним або викликати гнів. Цілком ймовірно, 
чим більше в людини розвинуте раціональне мислення, тим більше шансів 
діяти упевнено [5].  

Впевненість в собі є властивістю особистості, ядром якої виступає 
позитивна оцінка індивідом власних навичок і здібностей як достатніх для 
досягнення значимих для нього цілей та задоволення його потреб, стійке 
позитивне ставлення індивіда до власних навичок, умінь, здібностей.  

Впевненість у собі, на думку М. Мішечкіної, є якісною характеристикою 
особистості, що виявляється у здатності усвідомлювати власну спроможність 
розв’язувати завдання; адекватно оцінювати свої можливості; довіряти 
власному досвіду, розраховувати на нього в ускладнених ситуаціях, бути 
переконаною у досягненні успіху [2]. В основі впевненої поведінки особистості 
виділяються такі структурні компоненти: система знань про впевненість в собі; 
емоційні реакції на оцінні судження, ставлення до себе, успіху й поразки; 
уміння поводитись впевнено в складних ситуаціях. 

А.Лазарус припускає, що причиною невпевненості в собі може бути 
несформованість способів поведінки, які повинні забезпечувати особистості 
повноцінне оволодіння соціальною реальністю, ригідністю. Нерозвиненість 
навичок поведінки вчений назвав «дефіцитом поведінки», а основою 
впевненості в собі запропонував вважати його відсутність. Він виділив чотири 
групи навичок: 1) здатність сказати «ні»; 2) здатність відкрито говорити про 
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свої бажання і вимоги; 3) здатність відкрито говорити про свої позитивні та 
негативні почуття; 4) здатність встановлювати контакти, розпочинати й 
закінчувати  розмову. Означених навичок достатньо для повноцінної 
життєдіяльності, а отже й для впевненості в собі [6]. 

В. Вендландт, В. Хеферт у своєму визначенні упевненості виходили з 
опису невпевненої поведінки, що виникає у випадку, якщо звичний для людини 
або запланований процес діяльності порушується й усе те, що відбувається з 
нею є незапланованим чи незвичним. На їх думку, у разі, коли людиною 
неточно формулюються цілі власних вчинків, з’являються  нереалістичні 
домагання, невірно оцінюються досягнуті результати, не використовуються як 
підкріплення раніше досягнуті результати та відсутнє коригування поведінкової 
моделі на основі раніше здійснених дій [3]. 

Слід зазначити, що саме впевнена поведінка виражається в умінні 
будувати відносини в бажаному напрямі, наприклад, у спілкуванні із 
сторонніми людьми, в умінні звернутися до них із проханням або відповісти 
негативно на їхнє прохання. Крім того, впевненість у собі веде до зростання 
самоповаги, а невпевнена у собі людина стримує почуття внаслідок тривоги, 
відчуття провини й недостатніх соціальних умінь. Впевнена поведінка 
виявляється в позитивному ставленні до себе та інших; уміннях і навичках 
етично допустимого спілкування в конкретній ситуації; поєднанні позитивної  
самооцінки та обов’язкової поваги до прав інших людей. 

В.Ромек, В.Висоцький визначають впевненість у собі як прийняття своїх 
дій, рішень, навичок, прийняття себе. Відтак ядром впевненості виступає 
генералізоване стабільне позитивне ставлення індивіда до власних умінь і 
навичок, що виявляються в соціальних ситуаціях та припускають особисту 
участь. Крім цього, В. Ромек наголошує, що важливим компонентом 
упевненості в собі є самооцінка індивідом власного поведінкового репертуару й 
віра в його ефективність, доведений зв'язок між вірою в самоефективність та 
впевненою поведінкою [1]. 

Впевненість в собі акумулюється в переживанні індивідом своїх 
можливостей як адекватних тим завданням, які перед ним постають у житті. 
Впевненість у собі може виявлятись в окремих видах діяльності, але інколи стає 
стійкою якістю особистості, поширюючись до тих видів діяльності, в яких у 
людини ще немає досвіду. Відтак, впевненість у собі є властивістю особистості, 
ядром якої виступає позитивна оцінка індивідом особистісних здібностей та 
умінь як достатніх для досягнення цілей і задоволення потреб. Вона забезпечує 
людині максимальне використання власних сил та можливостей.  

Впевненість як якість особистості, за Е.Щербаковим, є постійним 
елементом структури особистості, самооцінкою можливостей, що ґрунтується 
на якостях і властивостях, які в певний віковий період людини мають відносно 
стійкий характер. Увага акцентується на самооцінці особистості своєї 
підготовленості [13].  

Отже, аналіз різних поглядів щодо зазначеної проблеми дозволяє 
виокремити трикомпонентну структуру впевненості у собі: когнітивний 
компонент (самопізнання, самоефективність); емоційно-оцінний (самооцінка, 
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самоставлення); поведінковий (самоконтроль, саморегуляція). 
За результатами опитування школярів встановлено, що в якості чинників, 

які негативно впливають на їх упевненість в собі виступають гордовитість 
вчителя, емоційна стриманість в спілкуванні, ігнорування школярів. 

Через що, В.Сухомлинський зазначав про значущість і суперечність 
оцінювання учня вчителем та формування в останнього 
упевненості/невпевненості в собі: «Навчання пройняте постійною, 
повсякденною перевіркою, контролем, щогодинним порівнянням успіхів 
одного учня з успіхами іншого. За всім цим таїться небезпека розчарування, 
невпевненості в своїх силах, замкнутості,  байдужості, озлоблення, тобто таких 
душевних зрушень, які приводять до загрубіння душі, втрати чутливості» [4]. 

На формування завищеної самооцінки й впевненості у дитини впливають 
оцінки вчителя, який вважає дитину успішнішою чим вона є насправді та 
спеціально завищує їй оцінки. Негативно впливає на формування в неуспішних 
школярів упевненості в собі недостатня увага педагогів. Боязкі, нетовариські, 
невстигаючі школярі випадають з поля уваги недосвідчених педагогів і не 
отримують необхідного особливого підходу, який формував би у них 
упевненість в собі. Дуже важливим є уміння вчителя дати об'єктивну оцінку 
діям учня, а не його особистості. Об'єктивно оцінюючи дії школяра, його 
вчинки та успіхи, педагог формує позитивну самооцінку й адекватне ставлення 
у нього до своїх вчинків. Тільки у цьому разі в дитини формується впевненість 
в собі й прийняття своєї особистості. 

Досліджуючи проблему оцінювання учнів шкіл, ми зіштовхнулися з тим, 
що деякі оцінки зачіпають особистість учня, будучи «ярликом», під впливом 
якого самооцінка значно знижується, що в цілому руйнівно позначається на 
формуванні у нього впевненості в собі. 

Опитування школярів показало, що вчителі, виражаючи свою 
незадоволеність діями учнів, апелюють до їх особистості. У більшості випадків 
подібні оцінки і висловлювання вчителями на адресу учня не усвідомлені й 
вимовляються під впливом емоційного стану. Тим часом позитивні оцінки 
діяльності учнів, як правило, роблять їх впевненішими, допомагають подолати 
навчальні страхи, підвищують самооцінку. Позитивним ефектом володіють 
зауваження з приводу зробленої роботи, що супроводжуються позитивними 
підкріпленнями (як емоційними, так і вербальними), орієнтація учня на  
досягнення позитивного результату. 

Аналізуючи відповіді школярів, ми виділили найбільш значимі стосунки 
в класі, які, на думку школярів сприяють формуванню впевненості у собі: 
дружба, згуртованість, можливість неформального спілкування; надання 
емоційної підтримки, взаємодопомога, взаємовиручка; пошана, спілкування  
«на рівних», прийняття різних думок; довіра; розуміння інших людей, 
відсутність будь-якого тиску збоку однокласників, прийняття індивідуальності 
кожного; уміння працювати в колективі; спільна робота за рішенням загальних 
завдань, досягнення єдиної мети; приналежність до групи, причетність. 

Висновки. У результаті теоретичного аналізу було з’ясовано, що 
впевненість в собі є індивідуальною  властивістю  особистості, ядром якої 
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виступає позитивна оцінка індивідом власних якостей як достатніх для 
досягнення значущих для нього цілей та задоволення своїх потреб. У якості 
провідних особистісних детермінант впевненості в собі виявлено такі базові 
структури, як мотивація досягнень, вольовий самоконтроль, а соціально-
психологічними детермінантами впевненості є прийняття себе, ініціатива й 
сміливість у соціальних контактах. 
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Перед каждым преподавателем при планировании и реализации рабочей 
программы дисциплины встает ряд вопросов. Какой комплекс знаний, навыков 
или других атрибутов следует оценивать, какие оценочные средства 
использовать для выявления латентных (когнитивных) и глубоко латентных 
(компетентностных) результатов обучения. Какие задачи или ситуации, 
действия или выступления могут вызывать такое поведение испытуемых, чтобы 
результат обучения стал явным? Получение ответов на эти вопросы очень 
сложная задача, а ее понимание обеспечивает разработчику оценочных средств 
выбор необходимых ситуаций и контролируемых рубрик, обоснование 
критериев и шкал оценивания результатов контроля, подтверждающих 
действительный уровень подготовленности испытуемых путем использования 
доказательств и аргументации проявления трудно измеримых латентных 
характеристик испытуемых.  

Одним из таких методов, получивших распространение в зарубежной 
образовательной практике, стал предложенный Р. Мислеви (Mislevy R., 2003) 
метод доказательной аргументации Evidence Centered Design (ECD) [1], 
опирающийся на конструкцию задания, предложенную С. Мессиком,  идеи и 
конструкции С. Тулмина (Toulmin S. 1958) о структуре аргументов в виде 
универсального паттерна (многократно проверенного шаблона) [2], 
показывающего, что данные становятся свидетельством только тогда, когда их 
значение для выводов однозначно установлено. Согласно С. Мессику природа 
конструкта обусловливает создание релевантных заданий, а также разработку 
основанной на нем системы подсчёта баллов и оценочных рубрик [3]. Одни и те 
же данные могут быть хорошим доказательством для одного вывода, но 
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плохими для доказательства другого (Schum, 1994). Чем лучше задания 
отображают цели проверки, тем эффективнее процесс в контексте оценки. 

В новой модели оценки применимы шаблоны проектирования 
оцениваемых достижений студента, психометрические модели оцениваемых 
характеристик и заданий с наборами характерных задач и процессов их 
выполнения для надежной аргументации. ECD предлагает несколько 
преимуществ в разработке оценки, используя процесс, в котором каждый шаг  
тщательно строится на предыдущих этапах, чтобы поддержать общий аргумент 
оценки, последовательно выстраиваются модель компетенций обучающегося, 
модель сбора свидетельств (доказательств), модель оценочного средства и его 
дизайна, сценария оценочного процесса. Такой подход может применяться при  
разработке любой оценки, где априорное определение конструкций и связанные 
с ними переменные имеют смысл. Именно в этих контекстах самым сложным 
является значение, сложность и взаимосвязь решений, которые необходимо 
принять в отношении дизайна оценки. Такие средства оценки в форме 
паттернов являются трудоемкими, поэтому существует потребность повторного 
использования этих шаблонов дизайна, связанных с конкретными наборами 
утверждений и являющихся мостом между моделью студента и моделью 
конструируемого задания (рис. 1).  

 
 

                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Структура аргументов в оценке ECD 
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неверные данные на проблему не из-за недостатка знаний, например,  
математики, а из-за ограниченности понимания языка задания. Более сложный 
и взаимосвязанный сбор доказательств и их интеграция необходимы для 
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уточнения оценки. С точки зрения ECD построенная на паттерне оценка 
воплощает все эти основные процессы. Алгоритм Evidence-Centered Design 
задает проектные решения для выделения оцениваемых характеристик 
студента, спецификацию задачи, элементы заданий и аргументацию качества их 
выполнения, свидетельства для обоснования оценки, форматы выходных 
данных  (рис. 2). Основные элементы паттерн-дизайна: модель студента, 
модель свидетельства, модель задания и концептуальная рамка оценивания 
(КРО), которая обеспечивает сопряжение модели студента, модели 
свидетельств и модели задания (выбор при наличии проверенных шаблонов или 
построение оригинального паттерн-дизайна), а также возможности перехода от 
баллов к выводам об уровне сформированности компетенций на уровневых 
шкалах.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Рис. 2. Модель сборки оценочного средства (КРО) 

 
Модель студента описывает конструкт исследуемых характеристик: 

набор латентных переменных (количество аргументов, структура конструкта), 
виды деятельности, причинно-следственные связи между ситуацией и 
деятельностью студента, определяет  задачи оценки и задает, что и как должно 
быть выявлено, как представить ответы на задания и совместить наблюдения, 
доказательства и свидетельства с баллами результирующей оценки. 

Модель задания: создание конструкта, отражающего структуру 
аргументов оценки (валидные ситуации и сценарии, акцент на наиболее 
важном, ключевые аргументы, принципы отбора заданий, спецификация, 
планируемые действия испытуемого). Связь оцениваемых аргументов с 
функциями задания обеспечивает проявление компетенций при выполнении 
запланированной деятельности, возможно применение симуляционных сред. 

Модель свидетельств: оценочный компонент задания, баллы по 
выполнению задач, общий балл по всему заданию, продукты деятельности, 
сбор свидетельств и аргументов по результатм выполнения задания и/или 
оценке продукта деятельности, правила оценки процессов или продуктов 
деятельности, отображение результатов на уровневой шкале. В ECD 
планируются доказательства, опровержения и утверждения об уровне 

Модель студента: 
способности 
действовать на 
основе усвоенных и 
найденных в 
источниках знаний 

Модель  доказательств:
таблицы оценочных 
критериев по видам 
деятельности,  полнота  
использования 
информации, получение 
планируемого ответа

Модель задания: 
ситуация,   

Модель
презентации 
результатов 

 

МОДЕЛЬ 
СБОРКИ  



Problems of the development of modern science: theory and practice. Cartero Publishing House, Madrid, Spain, 2018 
 

 

197

достижений студентов при выполнении сложных заданий, позволяющих 
отражать, что знает и что может сделать студент после освоения 
дисциплин/модулей/практик.  

Аутентичная оценка компетенций студентов имеет решающее значение в 
подготовке специалистов. Новые подходы к проектированию оценочных 
процедур, направленных на определение компетенций и навыков 21 века, 
только начинают разрабатываться и развиваться. Анализ содержания 
дисциплины и поиск ситуаций для проектирования оценки являются 
необходимым предварительным условием для статистического моделирования 
оценочных средств и процессов, а формами организации деятельности 
студентов и оценки учебных достижений могут быть компетентностно-
ориентированные задания, решения кейсов, эпистемические игры, выполнение 
индивидуальных и групповых проектов, презентации, эссе и др. [4]. Для этих 
целей методология ECD может быть основой для обеспечения надежности и 
валидности оценок при компетентностном обучении.  
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Annotation: It is suggested that the emergence of vagantes in the High Middle Ages (11th-

12th centuries) on the territory of Europe was caused by a number of reasons: political, economic, 
spiritual, and social. The author has analyzed the preconditions of occurrence and the activity of 
vagantes as nomads and has studied their relationship with sederants. In the author’s opinion, 
vagantes became an integral attributive phenomenon in the culture of nomads. The article outlines 
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the causes of decline, or more precisely their transition to another level of development – to the 
state of the Ukrainian vagantes (17th-18th centuries). 

Key words: vagante, tramp, nomad, sederant, order, neo-tribes, the High Middle Ages. 
 
Анотація: З’ясовано, що поява вагантів у період «високого» середньовіччя (ХІ - ХІІ 

ст.) на теренах Європи була викликана цілою низкою причин: політичних, економічних, 
духовних та соціальних. Проаналізовано передумови виникнення та розглянута діяльність 
вагантів у якості номад та їх взаємовідношення з седерантами. Доведено, що ваганти, на 
думку автора, виступають невід’ємним атрибутивним явищем у культурі номад. 
Встановлено причини занепаду, а точніше переходу їх на інший шабель розвитку – до стану 
українських вагантів (ХVІІ–ХVІІІ ст). 

Ключові слова: вагант, блукач, номад, седерант, орден, неоплемена, зріле 
середньовіччя.  

 
Співіснування на теренах України номад і седерантів – явище не нове. 

Його підвалини ми вбачаємо в побутуванні кочових племен – з давнини 
(кіммерійців, скіфів, сарматів, готів, антів тощо), за доби раннього 
Середньовіччя (печенігів, половців, чорних клобуків, монголів, кримських 
татар, ногайців, циган тощо) до створення держави – Київської Русі у плині 
«вкорінення номад», тобто перетворення їх на седерантів. Усі ці аспекти 
докладно висвітлено в історичних і культурологічних розвідках седерантних 
науковців.  

Проте ми вважаємо за доцільне дослідити такий феномен європейської 
філософії, історії, культури й освіти, як поява вагантів (ХІ-ХІІІ ст.). Про 
діяльність передвагантів-циркумцелліонів ми вже писали у своїх попередніх 
роботах [7]. Перелом між епохами існування передвагантів-циркумцелліонів 
(VІ–VІІ ст.) та вагантів (ХІ–ХІІІ ст.) пов’язують з початком хрестових походів, 
що знову привело в рух народи Європи. Так продовжувалося до соціально-
культурного перевороту ХІ–ХІІ ст.: тобто вагантство «високого середньовіччя» 
стало прямим наступником вагантства раннього середньовіччя, але культурний 
образ його значно змінився. Такий культурний переворот – це лише наслідок 
соціально-політичного, а останній – є наслідком економічного, що проявився у 
практиці виведення накопичених виробничих сил на інший рівень розвитку. 
Так, сільське господарство могло прогодувати вже не тільки село, але й місто. 
Останні почали бурхливо розвиватися завдяки активізації та переорієнтації 
виробничих сил і міського населення, значному поліпшенню якості та 
кількості, а також різноманітності ремісничих виробів. Це, своєю чергою, 
призвело (зі збільшенням попиту та пропозиції) до пожвавлення торгівлі: 
ремісничі товари почали експортувати та реалізовувати на ринках Сходу, що 
свідчило про їх зростаючу конкурентоспроможність. Зі Сходу в Європу почали 
надходити гроші та імпортуватися предмети розкоші, прянощі, південні фрукти 
тощо. Грубі та неосвічені до цього часу західні феодали, відчувши присмак та 
потяг до вишуканих речей та їжі, змінили свої уподобання, смаки та бажання на 
витончені смаки, прагнули вже «ввічливого» поводження щодо своєї особи. 
Поряд зі знаттю та селянами з’явилися і вимагали уваги до себе і нові стани – 
рицарство та бюргерство. Для того щоб управляти цим новоствореним 
феодальним суспільством, потрібні були освічені (або принаймні грамотні) 
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люди. Цей попит на освічених людей наперед визначив зміни в долі вагантів. 
Для задоволення різко зростаючого попиту в освічених кадрах, тобто 

збільшення їх різноманіття не тільки кількісно, але й якісно, почали 
створюватися школи при монастирях, де викладали сім благородних мистецтв, 
богослов’я, філософія, канонічне право тощо. До того ж Учні починають 
кочувати з однієї школи в іншу для удосконалення (урізноманітнення) своєї 
освіти. Отже, можна стверджувати, що Учні монастирських шкіл стали 
перетворюватися на номади, але це було вже якісно нове вагантство, на відміну 
від передвагантів - циркумцелліонів, і складало не культурні низи, а верхи 
соціальної піраміди.  

Духовне життя набуло пожвавлення й розвитку. Це позначилося на 
реорганізації системи освіти як Учнів (Студентів), так і Вчителів (Викладачів) і 
стало поштовхом для створення університетів. Тож вагантство ХІІ–ХІІІ ст. з 
невченого стало вченим, але не високоморальним. Це, як бачимо, свідчить про 
низький рівень культури та обмеженість отримуваних знань. Процес навчання 
тривав 10 років до отримання ступеня доктора, а єдиною мовою навчання була 
латина і процес навчання міг відбуватися у різних містах, без будь-яких 
обмежень. Також у ХІІ ст. науки почали розмежовуватися, процес навчання 
прискорився, оскільки час вимагав засвоєння меншого обсягу знань для вузької 
спеціалізації у якійсь одній галузі. Але, як не прикро, Студенти розумніше не 
стали, а навпаки більше часу стали витрачати не на навчання, а на розваги. 
Можна також додати і досить широкі вікові особливості – в одному класі 
навчались Учні (Студенти) різного віку. Отже, зазначимо, університети не були 
прямими наступниками соборних шкіл, оскільки Учні (Студенти) стали 
чисельними та різноманітними (за станом та національністю), що потребувало 
інших форм організації, ніж у соборних школах, які збирали Учнів з місцевих 
архієпископств; ця молодь була більш вибагливою, розбірливою, її 
приваблювали не стіни школи, а особистість Учителя (Викладача). Крім того, 
Студенти та Викладачі були зайдами та безправними, тому змушені були 
об’єднуватись у корпорації й отримувати від папи певні привілеї. Власне такі 
корпорації Вчителів-магістрів та Учнів-школярів і стали першими 
європейськими університетами. Тобто образ «вічного Студента» для вагантів 
був не вимушений, а за власним вибором. Метою свого життя вони вважали 
зайняти гарне та вигідне місце, причому циркумцелліонам це вдавалося без 
зусиль за відсутності кваліфікованих кадрів, ваганти ж зіткнулися з 
труднощами, викликаними процесом надвиробництва освічених людей, тому й 
змушені були ставати номадами. До стану номад призводили або нестача 
коштів для закінчення навчання чи хабара для працевлаштування, чи ставали 
п’яницями, усвідомлюючи, що знання як дар Божий не може продаватися 
(scientia donum Dei est undc vendi non potest), хоча й розуміли, що дуже часто 
звання магістра та посада купувалися за гроші [10, c. 23]. До цього 
приєдналася і проблема конкуренції з освіченими мирянами – освіченими 
рицарями та купцями. Завдяки духовному сану ваганти-номади не підлягали 
світському суду. Це не рятувало їх від побоїв, але захищало від шибениці (що 
ставило їх вище за седерантів). Засоби для існування вони знаходили в домівках 
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світських та духовних сеньйорів, у яких почало входити у звичку цінування 
свійської «ввічливості» (лестощів латинської лірики). Усе це визначало 
характер уподобань вагантів (які начебто і були єдиним цілим, але не були 
єдиними у своїй ученості: використовуючи уламки від зруйнованої давньої 
культури, вони робили спробу побудувати нову культуру).  

Проте й дотепер триває науковий дискурс щодо того: чи могли створити 
ваганти своє об’єднання/угруповання (орден)? З упевненістю можна 
констатувати, що так. Це підтверджується згадкою про устав (необхідний 
елемент створення ордену) у вірші «Орден вагантів» [9]. Також у «Ордені 
вагантів» згадується про цілу низку функцій, які мали виконувати ваганти: 
приналежність до студентства (вічні студенти, які не можуть (не бажають) 
закінчити навчання, блукаючи від одного міста (факультету) до іншого). Саме 
ж навчання перетворювалось на процес певного дослідження, не будучи 
вузькоспеціалізованим, тобто вони знали «усі про все». 

На нашу думку, цей процес об’єднання вагантів подібний до появи 
номадичних практик – створення неоплемен – тимчасових соціальних груп, 
здатних інтенсивно об’єднуватися (задля конкретної мети), а потім 
розпадатися/розсіюватися, переходячи у стан фрагментованої анонімності 
(звичайне соціальне життя). Для них характерно: гнучкість, егалітарність, 
безкласовість, «летючість», нестабільність. Такі тимчасові соціальні групи 
об’єднуються на основі спільності духу, інтересів, світогляду, стилю життя 
тощо. Вважається, що неоплемена з’явились у середині ХХ ст. завдяки 
виникненню, розробці та впровадженню ІКТ у всі сфери життєдіяльності людей 
та процесам урбанізації суспільства, що призвело до того, що людині часто не 
вистачає почуття будинку, роду, сім’ї, держави тощо. Усі ці атрибутивні 
властивості притаманні, на нашу думку, і вагантам (за виключенням ІКТ – їх ще 
у той час не було, вони виникли значно пізніше – у ІІ пол. ХХ ст.). Але вони 
вже починали застосовувати такі інноваційні для того часу методи, методики та 
тактики розширення комунікаційних зав’язків, як: єдина мова – латина 
(об’єднувала вагантів, слугувала засобом ідентифікації та майже єдиним 
каналом для їх комунікації, хоча й була незрозуміла седерантам і стала 
наріжним каменем непорозуміння між вагантами та седерантами); анонімність, 
колективний образ їх мислення (указує на окремішність, відстороненість від 
системи); спільність духу, інтересів та світогляду; гнучкість, відкритість, 
нестабільність, фрагментарність, плинність, невловимість, бездоказовість, 
безперспективність, безцільність; надання переваги не історії, а географії, не 
домівці, сімейним зв’язкам та державі, а свободі, волі, не осілому, а кочовому 
(номадичному) стилю життя тощо. Отже, можна констатувати, що ваганти 
насправді були людьми, які значно випередили свій час (як у Сартра, «закинуті 
у світ», але не в ту епоху). Передумови та умови життя (визнання, прийняття, 
визначення місця, перспективи розвитку тощо) для них ще не склалися у 
соціумі, звідси відчуття відчуження, усвідомлення себе ізгоями, непотрібом 
цього світу. Але їх ідеї, діяльність, стиль життя, життєвий досвід, географія, 
історія, філософія та культура стали безцінним надбаннями для сучасних 
номад, неономад та створених ними неоплемен, а також і для седерантів.  
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Отже, як бачимо, номадичні практики створення неоплемен можуть 
відбуватися і без використання ІКТ, лише достатньо усвідомлення себе 
вагантами і своєї приналежності до стану «вічних студентів». Ці ідеї вагантів 
значно випередили свій час, оскільки лише зараз прийшло усвідомлення 
людьми всієї важливості, затребуваності та перспектив стосовно практики 
отримання освіти протягом усього життя (LLL-освіти). Тільки зараз настав 
сприятливий час для номад [5; 6].  

Отже, ХІІ ст. дало світу багато кліриків та людей розумової праці, що 
обумовило їх надвиробництво. Усе це призвело до усвідомлення вагантами 
своєї непотрібності світу, тобто вони ставали ізгоями. Седеранти не могли 
сприймати вагантів-номад, тому що з невігласів вони перетворилися на 
мислячих та освічених, а строкаті й різномасні бродяги – на дружніх і 
комунікаційних. 

Розглянувши процеси, які призводили до становлення номад, подивимося 
на обернений бік медалі – діяльність вагантів і проаналізуємо ті джерела, що 
стали їх музою-натхненням, а також методи, методики та тактики їх діяльності. 
Тобто те, що розпочалося у ХІІ ст. при монастирях, доповнилося хрестовими 
походами та комунальними революціями, створило передумови для 
продовження діяльності вагантів.  

Описуючи себе, ваганти акцентували увагу на зображенні свого 
зубожілого життя, висміюванні власних недоліків, припускались до іронічної 
самокритики, скарг на принизливу бідність, вимушене мандрування, холод та 
голод [3, с. 63], змальовують себе як безкорисних і благородних у своїх 
прагненнях, постійно напівголодних, у мріях про їжу, «бідних голяків», багатих 
лише своєю «убогістю і скорботою», важкі умови навчання, знущання вчителів 
та суперечки і непорозуміння між ними тощо [1, с. 23–24; 2, с. 540–543]. Отже, 
на нашу думку, навчання за таких умов прирівнювалося до подвигу студента і 
школяра, які заради «святої науки» терплять гірку нужду. Водночас 
відчувається дуалізм: ваганти прагнуть бути інтелектуалами, але не бажають 
учитися; прагнуть стати членами корпорації, не бажають дотримуватися її 
правил; уявляють увесь світ своєю домівкою. Насправді їх світ був обмежений 
межами ордену, міста та університету, тому що університетська культура – це 
міська культура (місто надавало занадто багато спокус та перспектив). Хоча 
устави університетів, як видно, були достатньо вільними і регламентували 
лише правила навчання та сам процес навчання, ваганти створювали свої 
правила та норми поведінки, що закріплені в уставі ордену. Таким чином, 
вагантів не влаштовують межі ордену, міста та університету, вони завжди 
бажають та прагнуть «вийти за межі», що їх й уподібнює, на нашу думку, до 
номад.  

Основою їх ідеології було саме поняття бродяжництва: постійно 
переміщуватися у просторі земного світу, вважати його своєю домівкою, 
милуватися його красою та нести людям знання. Для цього потрібно: бути 
вільним від сім’ї, домівки, упереджень та обов’язків; свобода як мета і їх 
життя; любов до Бога та людей (прояви: закоханість, пристрасть, інтрижка, 
платонічна, взаємна, нерозділена тощо та ситуаціях, які вона породжує: 
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побачення, пригоду, ревнощі, вірність, зраду, вагітність тощо). Любов 
зображується як закон природи і Бога, вона сходить на людину згори, часто 
проти її волі та розуму, змушуючи людину зносити внутрішню боротьбу, 
страждати, ревнувати тощо. Вони розділяють любов у думках (зображуючи 
вченого клірика з книжками) і любов у дії (перед нами – чоловік з тваринними 
інстинктами, думками, бажаннями та діями). Образ жінки в уявлені ваганта 
виступає безликим (їх настільки багато у житті вагантів, що вони не 
переймаються тим, щоб їх навіть запам’ятовувати, не обтяжують і наслідки 
любові (Венери) – хвороби, вагітність, зіпсована доля; шлюб теж для них 
неприйнятний, вони – жінконенависники); милосердя – серце, яке надане 
людині Богом, має бути відкритим до всіх і бути щедрим (у цьому можна 
вбачати витоки кордологізму [4]); творчість  як дар Бога та спроба показати та 
розтлумачити людям істини цього світу; вино, жінки, пісні, кості, веселощі та 
жебракування як каталізатор цього процесу; віра в грецьких богів та їх 
активна участь у житті вагантів; фаталізм – постійно міркують про смерть і 
очікують її, доля – Страшний суд [8]. Слід зазначити, що неабияке натхнення 
для своєї творчості вони отримували в природі, у зміні пір року. Такі країни, як 
Німеччина, Франція, Англія, Північна Італія знаходяться північніше, ніж 
Південна Італія та Греція, тому в них відчувається сильний вплив змін пір року. 
Людям, які постійно знаходяться на вулиці без даху над головою, доводиться 
витримувати усі природні катаклізми: дощ, вітер, спеку, сніг, ожеледицю, 
туман, хуртовину тощо. Це все знайшло своє втілення у працях вагантів: відхід 
зими, прихід весни, пробудження природи і життя, зелень, квіти, аромат, 
пташки (парування, спів), вітерець, струмок тощо. Це урізноманітнювало 
тематику та слугувало натхненням їх творчості. Отже, можна розглядати всі 
свідчення вагантів про самих себе як жарт, сатиру, карикатуру на самих себе: 
усі ці ролі пиятик і неуків можливо були лише масками, маскарадом, грою, що 
є атрибутивним явищем номад. В анонімності їх праць убачається певна 
спорідненість із сучасними номадами, які ховаються за псевдонімами, 
аватарами, ніками, нікнеймами. 

До кінця XIII ст. творчість вагантів поступово занепадає. Отже, маємо усі 
підстави стверджувати, що виникнувши в ХІ ст., ваганти протягом трьох 
століть демонстрували західноєвропейцям інші норми життя і поведінки, більш 
демонстративні і вільні, ніж ті, що нав’язувала релігія. Їх діяльність також, на 
нашу думку, була подібною до номад: вели кочовий спосіб життя; протягом 
усього свого життя вчилися; створили власну оранізацію – орден, який був 
подібний до неоплемен номад; розробили методики та тактики розширення 
комунікаційних зав’язків; анонімність; колективний образ мислення; спільність 
духу, інтересів та світогляду; гнучкість, відкритість, нестабільність, 
фрагментарність, плинність, невловимість, бездоказовість, безперспективність, 
безцільність; надання переваги не історії, а географії, не домівці, сімейним 
зв’язкам та державі, а свободі, волі тощо. Тобто їх ідеї, діяльність, стиль життя, 
життєвий досвід, географія, історія, філософія і культура стали безцінним 
надбаннями та невід’ємними атрибутами для сучасних номад, неономад, 
створених ними неоплемен, а також і для седерантів. Але вже у ХV ст. ваганти 
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почали втрачати свої позиції і розчинились в історичному часі.  Проте в іншій 
частині Європи з’явилися продовжувачі їх ідей – в Україні у ХVІІ–ХVІІІ ст., 
але в дещо інших варіаціях. 
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The features of civic upbringing adolescents with special educational needs in literature 

lessons are revealed. Proved that work with Literature (folk literature and literature works) ensures 
the forming civic and patriotic standing in upbrinining  process of teenagers. 

Key words: adolescents with special educational needs, civic upbringing, Literature lesson. 
 
Розкрито особливості громадянського виховання підлітків з особливими освітніми 

потребами на уроках літератури. Доведено, що робота з творами усної народної творчості 
та художніми творами забезпечує формування громадянських та патріотичних рис у даної 
категорії учнів. 

Ключові слова: підлітки з особливими освітніми потребами, громадянське виховання, 
урок літератури. 
 

У Державній національній програмі «Освіта» (Україна ХХІ століття) 
визначено головну мету виховання як набуття молодим поколінням соціального 
досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, формування у 
молоді, незважаючи на національну приналежність, особистісних рис громадян 
держави Україна, виховання їх як патріотів своєї держави. Зважаючи на це, 
питання громадянського виховання підростаючого покоління було й 
залишається досить актуальним особливо для педагогів, які працюють з дітьми 
з особливими освітніми потребами, зокрема з учнями з порушеннями інтелекту, 
оскільки на шляху його вирішення постають проблеми, пов’язані з 
особливостями психофізичного розвитку даної категорії школярів. Це зумовило 
спрямованість навчально-виховної корекційно-розвиткової роботи з учнями, які 
мають порушення інтелекту, насамперед з підлітками, на глибоке ознайомлення їх 
із духовними скарбами, цінностями Батьківщини, що досить актуально в наш час.  

Якщо звернутися до історії, то ще за часів Київської Русі посилювалися 
патріотичні тенденції у вихованні підростаючого покоління, які знайшли 
відображення у патріотичних творах, зокрема у «Слові о полку Ігоревім», в 
основі якого лежить любов до Батьківщини, а в подальшому розвинуті у 
«Повчанні» київського князя В. Мономаха.  

Науково-теоретичні положення про національно-патріотичне виховання 
висвітлено в роботах кінця ХІХ початку ХХ століття (К. Ушинський, С. Русова, 
А. Макаренко та ін.). Будучи прихильницею нової, української школи, з 
українською мовою навчання, С. Русова поставила перед педагогами вимогу 
щодо виховання громадянина, підготовку молодої особи до активної участі у 
громадському житті [12]. Відомий вихователь із колоністів патріотів 
Батьківщини А. Макаренко процес виховання громадянина розглядав як один із 
найважливіших і найскладніших, наголошуючи, що патріотизму не вчать, його 
виховують у щоденній кропіткій роботі з молоддю. За А. Макаренком виховати 
громадянина означає виховати патріота [8].  

Власну систему виховання підростаючого покоління, основу якої склали 
духовні та загальнолюдські цінності українського народу запропонував 
В. Сухомлинський (столітній ювілей якого будемо відзначати у вересні цього 
року), висвітливши її у роботі «Народження громадянина» (1970). Педагог 
вважав ідеалом людину, якій притаманні любов до Батьківщини, до рідної 
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землі, праці, повага до старших, щедрість, скромність, непримиренність до зла. 
Насамперед Василь Олександрович радив учителям утверджувати гуманізм у 
вихованні як найважливішу рису загальної та педагогічної культури кожного 
вчителя. Він закликав розвивати у вихованців гуманістичні потреби, прагнення 
творити добро людям. Погляди й переконання всесвітньовідомого педагога 
знайшли відображення в ряді робіт, які до сьогодні актуальні й мають вагоме 
значення для здійснення виховного процесу, зокрема згадувана нами робота 
«Народження громадянина» і «Серце віддаю дітям» та ін.; у художніх творах-
мініатюрах для дітей. Основа виховної концепції В. Сухомлинського – принцип 
гуманізму, що враховує індивідуальні особливості дітей, їхні здібності, 
інтереси. Провідну роль відводив вихованню громадянина, якому властиві 
любов і відданість Батьківщині, любов до рідної землі, культурні взаємини з 
людьми й природою. Початок розвитку патріотизму радив розпочинати з 
формування усвідомлення родових зв’язків, обрядів, звичаїв. Головним 
завданням школи Василь Олександрович вважав виховання почуття 
патріотизму, яке розглядав як почуття любові до Батьківщини з одночасним 
поєднанням любові до рідних, рідної мови, місця проживання, до природи та 
усвідомлення патріотичного обов’язку перед своїм народом. «Надзвичайно 
важливо, щоб люди, які віддали своє життя в ім’я високих, шляхетних ідей, 
були ідеалом для наших вихованців» [14, с. 273; 9; 10; 11].  

Патріотизм як духовний стан людини розглядає К. Чорна, на думку якої 
духовно черствій людині не властиве почуття патріотизму, оскільки патріотизм 
як любов до свого народу, нації, Батьківщини є справою внутрішньої свободи 
людського добровільного самовизначення [16]. 

Національно-патріотичне виховання підлітків в умовах позакласних 
навчальних закладів Т. Гавлітіна характеризує як «цілеспрямований і свідомо 
здійснюваний процес організації й стимулювання активно-творчої діяльності 
підлітків, оволодіння ними знаннями про культурно-історичний досвід 
українського народу, формування ціннісного ставлення до Батьківщини, 
суспільства, самих до себе і до праці» [1, с. 7]. На думку автора національно-
патріотичне виховання підлітків полягає в розумінні, володінні й прояві 
ціннісних національно-патріотичних ставлень як реального зв’язку з 
Батьківщиною, особистісного самоутвердження, розвиненої потреби в трудовій 
і громадянській активності в ім’я України» [1, c. 14]. 

Різноманітні аспекти громадянського виховання дітей з інтелектуальними 
 порушеннями розглянуто в роботах А.Бєлкіна, М.Буфетова, 

О.Вержиховської, Н.Кравець [3; 4; 6; 7; 17; 18], В.Мачіхіної, В.Синьова та ін. 
І.Єременком і Т.Пороцькою звернуто увагу на особливості формування 
моральної оцінки у розумово відсталих учнів та розглянуто розуміння ними 
моральних норм, що є складовими громадянських якостей особистості. 
І.Єременко довів значення усвідомленого засвоєння навичок і звичок 
поведінки, зокрема й культури людських відносин, дітьми з порушеннями 
інтелекту [2, c. 179].  

За В. Синьовим інтелектуальні порушення значно ускладнюють 
самостійне узагальнення дітьми тих поведінкових дій, які повинні 
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трансформуватися в загальні ідеї переконання, що регулюють поведінку. 
Розумово відсталі не можуть проаналізувати ситуацію, усвідомити зв’язки між 
вчинком та його результатом, встановити мотиви дії інших дітей, що часто 
призводить до порушень поведінки [13]. Отже, процес громадянського 
виховання дітей з інтелектуальними порушеннями значно ускладнює 
своєрідність їх розвитку.  

Певною мірою оптимізувати процес громадянського виховання підлітків 
з особливими освітніми потребами (порушеннями інтелекту) допомагає 
матеріал уроків української (російської) літератури, на що вказує Н. Кравець. 
Автор зазначає, що робота з художніми творами спрямована на формування 
усіх сторін особистості учнів. Закладені в художній літературі моральні 
цінності стають орієнтирами на все життя. Читаючи, читач-учень створює за 
допомогою уявлень світ, який створив автор і відтворив у творі, навчається 
читанню-спілкуванню. Саме під час діалогу двох суб’єктів: читача і автора 
через книгу відбувається процес соціалізації особистості, прилучення її до 
духовних і моральних цінностей держави, знайомство з суспільними 
традиціями [4].  

Зважаючи на це, з метою виявлення стану сформованості громадянських 
якостей у підлітків з порушеннями інтелекту, ми провели анкетування школярів 
7-10-х класів. До експерименту залучили 47 учнів, яким запропонували 
наступні блоки анкет: «Україна – моя держава, моя Батьківщина», «Я – 
громадянин України», «Я дотримуюсь законів держави Україна». Крім того, 
використали різноманітні методи, зокрема розв’язання учнями проблемних 
ситуацій, проективну методику незакінчених речень, сюжетно-рольові ігри. 
Водночас провели анкетування педагогів – викладачів української (російської) 
літератури. 

Результати засвідчили, що школярі поверхово орієнтуються у поняттях 
громадянського спрямування. Це залежить від недостатньої наявності знань про 
сутність громадянськості, розуміння та ставлення до громадянських обов’язків, 
сформованості навичок практичного використання громадянських знань. Також 
учителі не досить активно організовують роботу щодо громадянського 
виховання підлітків.  

Враховуючи отримані результати, провели формувальний експеримент, 
сутність якого полягала у використанні різноманітних форм організації роботи 
учнів: колективних, групових, індивідуальних. Колективні реалізувалися в 
бесідах: «Основні права та обов’язки учнівської молоді», «Шкідливі звички і 
попередження їх». Також діти працювали у групових та індивідуальних 
бесідах: «Культура спілкування між людьми», «Культура поведінки школяра», 
що проводили з підлітками у процесі вивчення уривків з творів: «Інститутка» 
Марка Вовчка (уривок «У панському саду»), «Бригантина» Олеся Гончара, 
«Вірний» М. Чабанівського, «День за городом» А.Чехова, «Дети подземелья» 
В. Короленка (7 клас); «Привітайся першим» М. Атаманчук (10 клас). 
Прилучитися до сутності захисту Батьківщини, мужності її захисників 
допомогли твори: «Дике козеня», «У розвідці» Б. Збанацького, «Галя» 
М. Стельмаха, «Живое пламя» Є. Носова, «Сигнальщики и горнисты» 
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А. Алексіна (7 клас), на основі яких провели бесіди: «Цінність людської 
особистості», «Берегти Батьківщину – обов’язок її громадян» 

Неабияке значення приділяли на уроках літератури рідній мові, яка є не 
лише засобом вираження національного, а й індивідуального в людині. Мова – 
одна з основних ознак нації. Безпосередньо через слово рідної мови наші 
прадіди передавали любов до рідного краю, народу, духовної народної 
культури. Найкращим провідником думок, вражень, почуттів вважала рідну 
мову С. Русова [12, c. 294]. 

Становлення громадянськості в даної категорії школярів ми формували у 
процесі читацької діяльності учнів, за якої вони змушені були докладати 
значних фізичних і розумових зусиль, щоб ідеї, моральні погляди й 
переконання, закладені в художніх творах, стали особистою цінністю кожного. 
«Художня література як мистецтво слова спрямована на індивідуальне 
сприймання і почуття учня-читача, завдяки яким формуються життєві риси 
особистості, відбувається емоційний відгук на те, про що читається, що в ньому 
схвилювало» [6, c. 364]. 

Активізували мовленнєво-мисленнєву діяльність, викликали інтерес до 
читаного матеріалу завдяки проведенню шкільного аналізу художніх творів, 
оскільки літературний аналіз недоступний та й не доцільний для опанування 
даною категорією учнів.. Так, працюючи з оповіданням М. Чабанівського 
«Вірний», використали бесіду евристичного спрямування (оскільки евристична 
бесіда в чистому вигляді, як показали наші спостереження, недоступна учням з 
інтелектуальними порушеннями). Водночас запропонували схеми-моделі: герой 
твору > зовнішній вигляд > мова; твір > герой твору > риси характеру: 
позитивні (негативні) > вчинки: позитивні (негативні) > наслідки: позитивні 
(негативні). Працюючи з оповіданням Ю. Збанацького «У розвідці», 
організували учнів до образно-мовленнєвої дискусії, колективно обговорюючи 
ілюстрацію до оповідання з опорою на послідовно пропоновані запитання. У 
процесі колективного обговорення опиралися на принцип колективного 
доповнення, за якого думка одного учня ставала стимулом для думки іншого. 
Підтвердженням слугувала пропонована для заповнення та обговорення 
діаграма Вена. Зважаючи на те, що одним із показників результативності  
експериментальної роботи є показник знань учнів про сутність 
громадянськості, ми запропонували школярам низку запитань, відповіді на які 
засвідчили б про сформованість даного поняття. Порівнюючи дані, отримані до 
і після проведення експерименту, дійшли висновку, що основним джерелом 
знань учнів про громадянськість, історію України, національну культуру і 
звичаї, морально-етичні норми, культуру поведінки та людські взаємини є усна 
народна творчість, уроки літератури та історії. Школярі намагалися особистою 
поведінкою наслідувати позитивних літературних героїв, дотримуватися 
культури відносин з особами різного віку й статі, проявляти пошанне ставлення 
до сучасних героїв – захисників Батьківщини. Опираючись у відповідях на 
твори усної народної творчості та художні твори, учні вказували на характерні 
риси героїв творів та приклад з яких бажано брати усім: герої українських 
народних казок: «Кирило Кожум’яка», «Мудра дівчина», «Чарівне перо» та ін.; 
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народних пісень: «Ой як крикнув же та козак Сірко», «Ой не лети, орлице» та 
ін. С. Чавдаров констатував, що належне використання цих джерел для 
прищеплення дітям патріотичних емоцій – обов’язок як педагогів, так і сім’ї  [15].  

Мужність, відвага, любов до Батьківщини, прагнення до волі, надія на 
краще життя, боротьба народу проти поневолювачів притаманна творам «Захар 
Беркут» І. Франка, «Олеся» Б. Грінченка, «Дорогою ціною» М. Коцюбинського, 
«Галя» М. Стельмаха, «Найвище дерево» В. Чухліба, «Дума про невмирущого» 
П. Загребельного та ін. Прикладом для наслідування чесності, поваги, 
справедливості, співчуття учні вказали вчинки героїв творів «Украла» 
Б. Грінченка. «Маруся Чурай» Ліни  Костенко, «Вірний» М. Чабанівського. 
Дружбу, товариськість, відповідальність, співчуття зображено у творах «Діти 
підземелля» і «Сліпий музикант» В. Короленка, «Федько-Халамидник» 
В. Винниченка, «Лісничиха» О. Донченка. Турбота про збереження рідної 
природи, людяність, взаємодопомога – саме ці риси відмітили учні у творах 
«Сад» О. Донченка, «Шлях осявали берези», «Сад на схилі гори» Є.  Гуцала, 
«Лісова пісня» Лесі Українки, «Бережімо світ яворів» М. Міщенко, «Рослини – 
символи в житті українців» О. Таланчук (10 клас). Позитивний вплив художніх 
творів відчули 82% учнів 7-10 класів.  

Систематичне використання у навчально-виховному процесі матеріалу, 
спрямованого на формування громадянських рис, сприяєтиме осмисленню, 
розумінню та засвоєнню учнями громадянських рис, ціннісних орієнтацій, 
насамперед виховання любові до Батьківщини, інтересу до художньої 
літератури, національної культури та національних традицій, забезпечить 
загальний розвиток учнів та корекцію притаманних їм інтелектуальних 
порушень.  
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ПРАКТИЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ ВИКЛАДАННЯ ЗАГАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ 
ДИСЦИПЛІН – ВИМОГА ЧАСУ 

 
In the some questions of the methodology of teaching the discipline «Descriptive geometry» 

are considered from view of their practical use/ 
Keywords:practical direction of teaching, descriptive geometry. 
 
У статті розглянуто деякі питання методики викладання навчальної дисципліни 

«Нарисна геометрія» з точки зору їх практичного застосування. 
Ключові слова: практична спрямованість викладання, нарисна геометрія. 
 

Одним із чинників підвищення якості підготовки студентів вищих 
технічних закладів освіти із дисциплін циклу загальної підготовки є підсилення 
їх прикладної направленості шляхом здійснення зв’язку змісту і методики 
навчання з практикою. Розуміння студентами того факту, що положення 
дисципліни мають не абстрактне, а практичне застосування позитивно впливає 
на розвиток їх пізнавальної діяльності. Студент, зацікавлений у вивченні 
теоретичних положень дисципліни, буде їх глибоко та свідомо опановувати, 
самостійно застосовувати набуті знання в інших галузях. Як результат, студент, 
який володіє практичними навиками та уміннями, легше адаптується і у 
виробничих умовах. 

На прикладі нарисної геометрії, яка є однієї з основних дисциплін 
математичного та природничого напряму підготовки бакалаврів технічного 
профілю, розглянемо деякі питання методики викладання дисципліни з погляду 
практичного застосування. Так, під час вивчення першої теми «Точка» її 
проекції традиційно будують з нанесенням на епюрі осей проекцій, що 
дозволяє знаходити відстані від точки до площин проекцій, визначати за двома 
проекціями третю тощо.  Проте на машинобудівних кресленнях осі проекцій 
зазвичай не показують, і студентам важко зрозуміти, як виконувати побудови 
на кресленнях без осей проекцій, який взаємозв’язок між проекціями точок, їх 
координатами на епюрі з осями і без них, на так званому безостому епюрі. Для 
встановлення цього взаємозв’язку потрібно навести епюр точки з віссю 
проекцій та без неї і показати на епюрі, що відстань між, наприклад, 
горизонтальною і фронтальною проекціями точки дорівнює сумі координат у і 
z. Переміна на епюрі положення осі проекцій за сталим розміщенням проекцій 
точки не змінює величини цієї суми, стають іншими лише конкретні значення 
координат у і z точки. Студентам потрібно пояснити, що переміщення на епюрі 
осі проекцій уверх чи вниз відповідає плоско-паралельному переміщенню в 
просторі двогранного кута, утвореного системою площин проекцій в нове 
положення у напрямі бісекторної площини двогранного кута даної системи 
площин проекцій, Це означає, що вісь проекцій при переміщенні площин 
проекцій ковзає паралельно по бісекторній площині. Розуміння цього факту 
дозволить студенту  свідомо виконувати на епюрі, а в подальшому і на 
кресленні, різні побудови та перетворення, співвідносити їх з відповідними 
діями на просторових моделях, що буде сприяти  розвитку уяви та мислення. 
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Для кращого усвідомлення та закріплення отриманої інформації 
студентам можна запропонувати розв’язати задачу на побудову осей проекцій 
на безостому кресленні куба, якщо відомо відстань від куба, розміщеного в 
просторі,  до площин проекцій. Студенти повинні вміти визначати, до яких 
площин проекцій потрібно знати відстань від куба, щоб провести на епюрі осі 
проекцій за відомими двома проекціями куба. Це буде свідчити про ґрунтовне 
опанування ними даної теми, а також розуміння того, що побудови проекцій на 
епюрі та зображень на кресленні здійснюються за єдиними правилами.  

При  виконанні креслень часто виникає потреба розміщувати зображення 
в заданому місці. Студентів  потрібно привести до висновку, що за наявності на 
кресленні осей проекцій, змінити положення зображень на кресленні 
неможливо. Це можна здійснити на безосному кресленні за допомогою сталої 
прямої креслення, яка встановлює зв’язок між проекціями і дозволяє за двома 
проекціями об’єкта або його частини будувати третю. 

Під час вивчення теми «Пряма» важливо пояснити студентам, що 
правило визначення кута нахилу прямої до площин проекцій, як кута між 
самою прямою і її ортогональною проекцією, є універсальним, і його можна 
поширити на визначення кута нахилу прямої до будь-якої площини довільно 
розміщеної в просторі. Зазначене правило часто застосовують під час розв’язку 
задач з теоретичної механіки, опору матеріалів, розрахунку інженерних 
конструкцій тощо. 

Важливо викладачу вміти узагальнювати отримані результати, 
здійснюючи їх аналіз, що дозволить виявити такі надзвичайно корисні 
відомості, трансформувавши які, можна отримати геометричну конфігурацію, 
за допомогою якої розв’язується більш широке коло задач.  Так, дослідження 
побудови натуральної величини відрізка прямої та кутів нахилу прямої до 
площин проекцій, виконане способом прямокутного трикутника, дозволяє 
встановити наступне: якщо з’єднати побудовані трикутники таким чином, щоб 
вони мали спільну гіпотенузу, то навколо цих трикутників можна описати коло, 
діаметр якого і є спільна гіпотенуза. Про цю теорему студентам відомо ще з 
шкільного курсу геометрії. Отримане зображення з прямокутними 
трикутниками, вписаними в коло, дає широкі можливості для дослідження 
геометрії прямої лінії, має практичне значення  і дозволяє розв’язувати такі 
складні задачі, які в курсі нарисної геометрії здійснюють спеціальними 
перетвореннями. 

Під час вивчення теми «Площина» студенти будують головні лінії 
площини – лінії рівня та лінію найбільшого уклону. Акцентуємо увагу на 
застосуванні цих ліній в проекціях з числовими позначками – методі, за 
допомогою якого споруджують земляні об’єкти на топографічній поверхні і 
який широко використовують при проектуванні водогосподарських, 
гідротехнічних та інженерно-будівельних споруд. Так, для градуювання, 
наприклад, площин земляних укосів потрібно вміти проводити в них 
горизонталі, а також лінію найбільшого уклону. Остання визначає найкоротшу 
відстань від точки площини укосу до земної поверхні і вказує напрям дощового 
потоку, що важливо знати для проектування водовідвідної системи. За 
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допомогою горизонталей також визначають межі земляних робіт укосів, що 
дозволяє розраховувати обсяг будівельних робіт та складати їх калькуляцію.  

Способи перетворення проекцій, які вивчають в курсі нарисної геометрії, 
також розповсюджені в практиці проектування. Заміна площин проекцій, яка в 
проекціях з числовими позначками називається способом профілю, дає 
можливість вирішувати безліч практичних задач:  визначати точки нульових 
робіт, будувати точки перетину трубопроводів із земними спорудами та земною 
поверхнею, знаходити натуральну величину плоских елементів споруди тощо. 
Ще на одному способі – обертанні площини навколо її горизонталі – 
ґрунтується визначення площ земляних укосів. 

Слід зазначити, що під час розгляду зазначених правил та положень 
нарисної геометрії, як і безлічі інших, доцільно наводити приклади їх 
застосування для вирішення реальних задач з практики проектування та 
будівництва. 

Засвоєння теоретичних положень нарисної геометрії відбувається під час 
розв’язування задач, змістове наповнення яких повинне мати практичне 
застосування, що викличе інтерес у студентів і сприятиме більш глибокому 
вивченню навчального матеріалу.  

Складання задач, які мають прикладний характер, процес нелегкий, 
вимагає від викладача широкого кругозору, знання змісту загальнотехнічних та 
спеціальних дисциплін. Проте не обов’язково створювати з чистого аркуша такі 
задачі. Достатньо змінити словесну умову задачі, залишити без змін графічну і, 
як свідчить досвід, така здавалося б незначна відмінність підвищує у студентів 
інтерес до її розв’язку. Так задачу, яка має однакові графічні способи розв’язку 
можна записати традиційною мовою нарисної геометрії, наприклад, на прямій 
визначити точку, рівновіддалену від двох заданих точок. А можна її 
сформулювати так, щоб вона мала прикладний характер і викликала у студентів 
більшу зацікавленість в її вирішенні: літак переміщується по прямолінійній 
траєкторії. В якій точці траєкторії чутливість радіоприйому у літаку від 
радіостанцій, що знаходяться в заданих точках, буде однаковою, якщо станції 
за своєю потужністю є рівнозначними (один варіант) або потужність однієї з 
радіостанцій в 2 рази більшою за іншою (інший варіант). 

Таким чином, прикладна направленість викладання навчальних предметів 
є актуальною. Положення дисципліни, запропоновані студентам до 
розв’язування задачі, повинні розкривати практичний зміст, показувати реальну 
цінність та значення набутих знань. Такий підхід, коли студенти усвідомлюють  
практичну важливість положень дисципліни, що вивчається, пробуджує інтерес 
до навчання, сприяє більш ефективному, глибокому та свідомому  формуванню 
у них знань, умінь та навичок. 
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Розглянуто самореалізацію та її основні детермінанти. Аналізується різна 

трактовка поняття «професійна самореалізація» та її специфіка. Описано поетапну 
структуру професійної самореалізації, а  також подано коротку характеристику її 
компонентів. Підкреслюється важливість когнітивного компоненту професійної 
самореалізації та його складових: професійної компетентності та професійної надійності.. 
Розкрито сутність понять «професійна творчість» і «професійна мобільність» як 
складових творчого компоненту структури професійної самореалізації.  

Ключові слова: Самореалізація, професійна самореалізація, компоненти професійної 
самореалізації, готовність до професійної діяльності, професійна компетентність. 

 
Зміни в соціально-економічних умовах розвитку нашої країни вимагають 

підвищення якості професійної освіти з метою створення 
конкурентоспроможних висококваліфікованих спеціалістів, які, прагнучи 
високого рівня професійної самореалізації, будуть впроваджувати у 
виробництво інноваційні технології та піднімуть економіку України до 
передового європейського рівня. 

Проблема самореалізації та самовдосконалення особистості цікавила 
багатьох науковців, а саме: І.Беха, Е.Галажинського, В.Клочка, Л.Когана, 
О.Коропецьку, Д.Леонтьєва, С.Лісовця, В.Лозову, С.Максименка, А.Маслоу, 
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Г.Нестеренко, М.Пирогова, К.Роджерса, Н.Самохіну, Т.Титаренко, В.Франкла, 
Е.Фромма. Питанням професійної самореалізації займалися О.Артемова, 
О.Богатирьова, Т.Буда, В.Гупаловська, Ю.Зайцева, О.Економова, 
Л.Коростильова, С.Кравчук, М.Кухтіна, В.Мяленко, Є. Подвисоцька, 
Л.Рибалко, А.Романова, О.Самборський, В.Семиченко, Н.Тимошенко, 
О.Торшевська, М.Ярославцева та ін.  

Описуючи психологічні детермінанти самореалізації особистості та 
проаналізувавши погляди найбільш відомих дослідників, О.М.Коропецька 
вважає самореалізацію процесом, що триває протягом усього життя, має свої 
пікові моменти і моменти спаду. Вона підкреслює необхідність розгляду 
проблеми самореалізації у «контексті досліджень ціннісно-смислової та 
потребово-мотиваційної сфер розвитку особистості» [1]. Важливість 
мотиваційної детермінанти самореалізації підкреслює і Л.О.Коростильова. 
Вона вважає, що базуючись на основних мотивах, якими керується людина, 
можна робити висновки про соціальну зрілість особистості та рівень її 
самореалізації. Дослідниця виділяє мотиваційно-змістовні та особистісно-
ситуаційні детермінанти самореалізації. На її думку, самореалізація в більшій 
мірі обумовлена не конкретно-ситуаційними, а стійкими узагальненими 
(позаситуаційними) детермінантами, в основі яких – дія мотиваційно-
змістовних механізмів та актуалізація відповідних утворень, при чому в 
контексті проблеми самореалізації особистості мотиваційно-змістовний підхід 
набуває особистісно-ситуаційного аспекту [2].  

Досліджуючи філософський аспект самореалізації, ключовим аспектом 
проблеми самореалізації, Є.О.Подвисоцька вважає концепцію багатомірної, 
цілісної людини. Основою програми формування цілісної особистості вона 
визначає основу творчого та діяльного відношення до життя як способу 
самореалізації, який гармонізує соціальні проблеми на основі цілісного знання. 
Можливість цього підкреслюється в суспільстві, яке культивує творче 
відношення до життя як форму самореалізації особистості. Криза самореалізації 
вбачається вченою у відставанні форм самореалізації від глобальних соціальних 
трансформацій. Іншими словами, ці форми не встигають відповідати на 
глобальні виклики часу, що і стає причиною особистих криз [3]. Причому, 
фундаментом професійної самореалізації вчена визначає творчу 
самореалізацію. В свою чергу професійна самореалізація, на її думку, залежить 
не тільки від професійної діяльності людини, якою вона займається більшу 
частину життя, але й від правильного визначення власних нахилів та 
здібностей. Отже, тільки правильно обрана професія дає можливість повної 
самореалізації. Під професійною самореалізацією авторка розуміє «професійну 
діяльність, спрямовану на визначення свого місця та значення в статусно-
рольовій системі суспільства», тому що тільки «професійна самореалізація 
сприяє формуванню професійного пізнання та мислення і може повністю 
забезпечити статусно-рольове значення людини» [3]. 

В.А.Гупаловська розуміє професійну самореалізацію як реалізацію 
потенціалу особистості у професійній сфері, а конкретніше – «процес 
усвідомлення і кристалізації особистістю власної сутності та розгортання її у 
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вигляді реалізації потенціалу з його опредметненням у професійній діяльності». 
Передумовами самореалізації вона називає: вроджену тенденцію особистості до 
росту і розвитку; суперечності між наявними цілями і ступенем їх реалізації; 
внутрішньоособистісні суперечності та зовнішні впливи, що можуть 
породжувати особистісні кризи; діалектичні суперечності між становленням та 
розкриттям внутрішньої сутності, між соціальним і біологічним, суспільним та 
індивідуальним. Також нею підкреслюється можливість самореалізації за умови 
достатнього рівня самосвідомості і активності особистості [4]. Також учена 
дотримується 3-рівневої структури самореалізації (низький, середній та 
високий рівні). Стратегії самореалізації виділяються нею за двома критеріями 
та можуть бути: 1) адекватні можливостям і цілям особистості або неадекватні; 
2) далекої або близької перспективи. Згідно з моделлю особистісної 
самореалізації психолог представляє поетапну структуру професійної 
самореалізації: 1-й етап – професійне самовизначення: вибір професії; 
професійна освіта; 2-й етап – професійний розвиток: професійна адаптація; 
апробація теоретичних знань у практичній діяльності; професійне 
самовдосконалення, підвищення кваліфікації; 3-й етап – професійне 
становлення: підвищення рівня професіоналізму; набуття професійного 
авторитету; досягнення активності, самостійності, творчого підходу у 
професійній діяльності [4]. 

Досліджуючи професійну самореалізацію як соціально-психологічний 
феномен, С.М.Кравчук розглядає її основні складові, описані російським 
психологом О.О.Богатирьовою як «характер ставлення до професійної 
діяльності; ступінь взаємодії та узгодженості системи професійних та 
особистих цінностей, традицій та норм; характер сприйняття взаємодії з 
трудовим колективом; специфіка групових та міжособистісних трансакцій в 
контексті професійної діяльності; соціально-психологічні прояви особистості в 
процесі професіонал-ґенезу». Він стверджує, що «специфіка професійної 
самореалізації особистості в кожній професії зумовлена особливостями цієї 
професії, вимогами, які вона висуває до людини, та їх поєднанням з 
індивідуальними особливостями людини» [5]. 

М.І.Ярославцева виділяє наступні компоненти професійної самореалізації 
майбутніх спеціалістів: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, рефлексивно-
регулятивний та творчий. У межах кожного компонента вона вважає за 
доцільне визначити його елементи та функції. Одним із основних компонентів 
професійної самореалізація студентів, на її думку, є мотиваційно-ціннісний. Він 
виконує ціннісно-орієнтувальну функцію, сутність якої полягає у формуванні 
позитивної установки на професійну діяльність, спрямованості студента на 
вдосконалення механізмів навчальної та професійної діяльності. Отже, 
сформованість цього компонента забезпечує процес засвоєння професійних 
цінностей, розвиток мотивів майбутнього фахівця, які й будуть орієнтирами для 
його успішної самореалізації [7]. 

Причому, дослідниця підкреслює важливість когнітивного компоненту, 
до змісту якого вона відносить професійну компетентність та професійну 
надійність. Базовою складовою цього компонента вчена вважає професійну 
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компетентність особистості, яка «закладає ядро самореалізації, дає змогу 
людині здійснити задумане, творчо реалізувати свої знання на практиці і 
самореалізуватися у професійній сфері». Під професійною компетентністю 
вчена розуміє «якісну характеристику спеціаліста, що вміє користуватися 
своїми знаннями, уміннями і навичками та може діяти конструктивно в змінних 
соціальних умовах, тобто володіє оперативним та мобільним знанням». До 
складу професійної компетентності вона відносить психологічні якості, 
професійні здібності, знання, вміння та навички [6]. 

Професійну надійність М.І.Ярославцева розуміє як інтегративну 
характеристику спеціаліста, якою він має володіти на виході з ЗВО та яка 
забезпечить ефективне виконання ним професійних функцій. Вона розглядає 
дану характеристику в особистісному, діяльнісному та функціональному 
аспектах. Особистісна надійність виявляється в характері та рівні вияву потреб 
студента-випускника, установок і мотивів професійної діяльності, індивідуальні 
стратегії й способи розв’язку трудових завдань. Діяльнісна надійність 
визначається особливостями змісту трудової діяльності, її цільовими 
орієнтирами, а також професійними характеристиками: підготовленістю, 
професійним досвідом, рівнем розвитку, стійкістю спеціальних знань, умінь і 
навичок. Функціональна надійність відбиває функціональний стан організму 
людини, обсяг енергетичних ресурсів, необхідних для ефективного виконання 
професійної діяльності [6]. 

До рефлексивно-регулятивного компоненту, який виконує регулятивну 
функцію в процесі професійної самореалізації студента, М.І.Ярославцева 
відносить саморегуляцію та професійну рефлексію. Вона підтримує думку 
білоруського науковця А.П.Бєлошицького про те, що саморегуляція включає як 
вольові зусилля майбутнього фахівця, пов’язані з постановкою мети, початком 
самостійних професійних дій, так і виконавчі, коли треба контролювати, 
послабляти чи посилювати власні дії. Розглядаючи думку вчених, що рефлексія 
– це вміння виокремлювати, аналізувати та співвідносити з предметною 
ситуацією власні дії, М.І.Ярославцева представляє своє розуміння рефлексії «як 
розгляд, міркування, осмислення, самоаналіз своєї професійної діяльності» [6]. 

Складовими творчого компоненту у структурі професійної самореалізації, 
сутність якого полягає у розкритті та розвитку творчого потенціалу особистості 
студента в його професійно-творчій діяльності, М.І.Ярославцева розглядає 
професійну творчість та професійну мобільність. При визначенні творчості 
вона спирається на визначення А.М.Єрмоли як діяльність, результатом якої є 
створення нових матеріальних та духовних цінностей, а поняття «професійна 
мобільність» вона визначає, погоджуючись з думкою О.М.Демєнтьєвої, як 
інтегративну якість особистості, що дає їй змогу бути соціально активною, 
конкурентоздатною, професійно компетентною, здатною до саморозвитку і 
модернізації власної діяльності та зміни видів діяльності. М.І.Ярославцева 
наголошує на тому, що всі структурні компоненти професійної самореалізації 
взаємопов’язані і становлять повний цикл формування особистості майбутнього 
професіонала [6]. Тоді як, розглядаючи проблему самореалізації особистості 
стосовно України, Є.О.Подвисоцька стверджує, що розвиток усесторонньої 
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самореалізації можливий тільки «в результаті бачення її як певної 
соціокультурної цілісності, спрямованої на творчість, прогрес, постійну 
націленість на самовираження та неперервну освіту». Умовою цього є 
«входження особистості в таку систему життєдіяльності, в якій вона могла б 
усвідомити цінність власного «Я», значимість власного потенціалу, власні 
можливості впливу на долю інших людей та України в цілому» [3]. 

Отже, підсумовуючи викладене зазначимо, що питання самореалізації 
особистості достатньо різносторонньо досліджується в науковій літературі. 
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During training, a person solves the threefold problem: storage, encoding, and retrieval the 
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The accounting psychological peculiarities of a subunit is compulsory in the training 
process. Described the complication of military training system; given some practical 
recommendations for organizing lessons in the armies. 

Key words: military education, military commander, learning in the armies, lessons in the 
armies. 

 
Під час навчання людина вирішує триєдине завдання: запам’ятовування, зберігання в 

пам’яті, відтворення предмета навчання в потрібний момент, врахування цього завдання є 
обов’язковим у навчально-виховному процесі у бойових військах для забезпечення 
обороноздатності військових підрозділів. Врахування психологічної специфіки військового 
підрозділу є обов’язковим для командира при проведенні навчання. В науковій статті 
ґрунтовно розкрито складність системи військової підготовки, надані практичні 
рекомендації щодо підготовки, само часу та основних змістових моментів проведення 
заняття у військах.  
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Ключові слова. Військова освіта, військовий командир, навчання у військах, 
проведення заняття у військах. 

 
Військовий менеджер (на зрозумілій мові для військових це командир, 

офіцер) – професійний військовий керівник, людина, яка має талант, спеціальні 
знання, сформовані навички, вміння, володіє і може практично 
використовувати певну інформацію щодо організації утримання і бойового 
застосування зброї, опанувала психолого-педагогічні технології, навички 
викладання для практичного проведення занять з особовим складом 
підпорядкованого підрозділу  [5; 9; 3]. 

У військових активно використовуються ритуали вітання, загальної 
побудови, присяги, нагородження, шанування героїв та ін. Прикладний сенс 
ритуалу в тому, що він на свідомому і несвідомому рівні впливає на військовий 
колектив, створюючи відчуття єдності. Ці професійні особливості військової 
організації необхідно враховувати в розробці методичних рекомендацій при 
проведенні занять у військах. Військова освіта має постійний цикл навіть після 
закінчення повного циклу професійної підготовки у військовому навчальному 
закладі та отримання відповідного кваліфікаційного диплому і військового 
офіцерського звання. При прибутті офіцера після закінчення військового 
навчального закладу на постійне місце проходження військової служби 
подальше навчання продовжується, яке проводять командири серед підлеглих 
[2]. 

Система професійної підготовки військових безпосередньо у бойових 
підрозділах, є складним об`єктом дослідження. Ця складність зумовлена такими 
чинниками:  
– різноманіттям формуючих засобів підготовки; 
– різними за характером інформаційними потоками; 
– різною «формуючою здатністю» окремих засобів підготовки; 
– складністю організації та структури різних систем (субсистем, елементів) 
підготовки; 
– необхідністю управляти різними психолого-педагогічними процесами; 
– особливою складністю взаємодії системи військової професійної 
підготовки в цілому та її субсистем (елементів) з організмом (у загальному 
розумінні) [2; 9; 4; 8]. 

Кожна людина під час навчання вирішує триєдине завдання, а саме: 
запам’ятовування, зберігання в пам’яті, відтворення предмета навчання в 
потрібний момент. Відповідно до цього існують заходи з активізації пам’яті на 
цих трьох етапах. 
Запам’ятовування навчального матеріалу: 

1. Навчальний матеріал повинен викладатися переконливо і доступно. 
2. Вивчення матеріалу здійснювати відповідно до схеми: 
– зрозуміти, про що йде мова; 
– усвідомити основний зміст; 
– з’ясувати логіку сприйняття матеріалу; 
– запам’ятати об’єкт навчання. 
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3. Для кращого запам’ятовування навчального матеріалу керівник може 
використовувати особисті якості слухачів, тобто: 

– почуття обов’язку, 
– відповідальність за результати навчання; 
– почуття важливості даного матеріалу для майбутньої професії офіцера. 
4. Зосереджувати увагу на головній частині об’єкта навчання. Постійно 

контролювати рівень засвоєння матеріалу методом відтворення [2; 7]. 
Зберігання навчального матеріалу в пам’яті. 
1. Організація вивчення навчального матеріалу повинна забезпечити його 

глибоке запам’ятовування. 
2. Елементи повторення матеріалу потрібно включати в усі подальші 

заняття і самостійну роботу. 
3. Керівник постійно повинен вимагати від слухачів відповідального 

ставлення до одержання знань та показувати їх практичне значення для 
військової професії. 

Відтворення навчального матеріалу: 
1. Відтворення матеріалу – це теж дія, яка спрямована на закріплення 

знань у пам’яті. Вона реалізується в співбесідах з товаришами на тему 
отриманих знань: на семінарах, заліках, іспитах, консультаціях та інструктажах 
до наступних занять. 

2. Керівник заняття мусить постійно звертатися до відтворення 
одержаних знань підлеглими з метою їх закріплення. Відтворення може бути 
усним, письмовим або змішаним. 

3. Схема заняття повинна передбачати постійне навантаження, яке 
складається із запам’ятовування навчального матеріалу та відтворення 
отриманої інформації. 

4. Для збереження знань потрібно повторювати матеріал з моменту 
одержання якомога частіше. Перше відтворення повинно здійснитися при 
сприйманні нового матеріалу, друге – не пізніше другої доби. Активні методи 
навчання базуються на експериментально встановлених фактах про те, що в 
пам’яті людини відбивається до 90% того, що він робить, до 50% того, що він 
бачить, і лише 10% того, що чує [6]. 

Підготовка керівника у військовому підрозділі до конкретного заняття 
передбачає: 

– з’ясування та формулювання теми заняття; 
– визначення навчальної та виховної мети; 
– добір літератури та визначення навчального матеріалу до теми; 
– визначення структури обраної форми заняття; 

– визначення методики і педагогічних прийомів на усі фази заняття; 
– підготовку дидактичних засобів та наочних форм навчання; 

– визначення форми контролю та оцінювання знань, умінь і навичок 
воїнів; 
– раціональний розподіл часу на всіх етапах заняття; 

– визначення місця керівника заняття для демонстрування й опитування в 
рамках заняття; 
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– складання плану або плану-конспекту заняття; 
– перевірку готовності помічників (якщо потрібно) та слухачів 

(підпорядкованого військового колективу) до заняття. 
Під час підготовки безпосередньо до конкретного заняття його керівник 

повинен враховувати: 
– провідні мотиви, інтереси воїнів до даного предмета, їхнє особисте 

ставлення до занять, що проводить саме цей керівник; 
– рівень, який характеризує уміння навчатися, працездатність,  

регулярність виконання військового обв’язку відповідно до спеціальності та  
сумлінність під час військової служби; 

– активність воїнів на занятті, їхню увагу і дисциплінованість; 
– особисті здібності кожного члена військового колективу, його 

потенційні можливості та уміння застосовувати отриманні знання на практиці; 
– свою працездатність та санітарно-гігієнічні умови місця та навчального 

обладнання, які будуть використовуватися для проведення заняття. 
Схема проведення заняття у військовому бойовому колективі складається 

із вступної частини, основних моментів попередньої організації, основної 
частини, пояснення матеріалу.  

Будь-яке заняття розпочинається зі вступної частини. В ній керівник 
заняття вирішує два завдання, а саме: 

– забезпечення нормальної зовнішньої обстановки для спільної роботи 
керівника і воїнів (слухачів); 

– створення психологічного настрою слухачів на плідну навчальну 
працю. 

До основних моментів попередньої організації заняття відносять: 
– обов’язкове взаємне вітання керівника заняття і слухачів; 
– перевірку наявності слухачів, матеріального забезпечення та 

зовнішнього стану приміщення; 
– перевірку готовності навчальних місць, зовнішнього вигляду слухачів 

та обов’язкове попередження про виконання заходів безпеки; 
– доведення актуальності теми заняття та мобілізацію уваги з боку 

слухачів. 
В ході основної частини заняття його керівник повинен звертати увагу на 

дотримання загальних правил щодо пояснення навчального матеріалу, 
формування умінь і навичок, запровадження активних форм організації 
навчальної праці та підтримки на необхідному рівні навчальної дисципліни. 

Під час пояснення навчального матеріалу керівник заняття повинен 
дотримуватися таких правил: 

– продумати та визначити своє місце під час пояснення матеріалу, щоб 
було всім видно і чути, що показує та розповідає керівник заняття (можна 
сидіти,  

якщо це не вплине на результативність заняття); 
– без необхідності (наприклад, якщо це не контроль або надання 

допомоги) не ходити по навчальному класу; 



Problems of the development of modern science: theory and practice. Cartero Publishing House, Madrid, Spain, 2018 
 

 

222 

– говорити гучно, але не кричати, пояснення повинні бути чіткими та 
зрозумілими; 

– темп викладання матеріалу – розмірений, а мова − доступна, з  
необхідним науковим рівнем (який відповідає  підготовці слухачів); 
– виділяти головне в матеріалі, не захоплюватись другорядним; 
– дотримуватися послідовності викладання; 
– своєчасно використовувати ілюстративний матеріал, стежити за 

правильністю та акуратністю записів на дошці. 
Отже, сутність будь-якого заняття полягає в наданні слухачам знань, на 

основі яких формуються уміння та навички. Підготовка до будь-якого заняття 
повинна передбачати ретельне обмірковування та визначення його керівником 
напрямків дій зі стимулювання слухачів до результативного оволодіння 
знаннями, уміннями і навичками військового фахівця. До того ж, існує багато 
прийомів, способів для вирішення цього завдання, але всі вони реалізуються 
через вплив на свідомість слухачів та напружену розумову працю керівника 
заняття. До основних напрямків дій керівника можна віднести: 

– активне та наполегливе керування пізнавальною діяльністю слухачів із 
дотриманням при цьому основних принципів навчання; 

– постійний пошук творчих, нестандартних підходів під час 
розв’язування практичних задач відповідно специфіки діяльності військового 
підрозділу. 
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Визначено важливість володінням англійською мовою випускниками університетів з 

огляду на глобальні тенденції в сучасному освітньому середовищі, України зокрема. З огляду 
на це, описано демографічні  перспективи для України в майбутньому. 

Ключові слова: глобальні тренди освітнього середовища, Україна, вища освіта, 
університет, іноземні мови. 
 

Постановка проблеми. В епоху глобалізму підвищується роль вищої 
освіти в соціально-економічному розвитку будь якої країни, яка є нарізним 
каменем сталого розвитку, через що сучасна освітня парадигма потерпає 
суттєвого перегляду з огляду глобальних демографічних змін у сучасному 
суспільстві, що вимагає створення нового дизайну освітнього середовища, 
завдяки активізації процесів зближення систем вищої освіти різних країн та 
стрімкого розвитку співробітництва між закладами вищої освіти. Знання стають 
одним із важливих факторів розвитку особистості через інтелектуалізацію 
праці, що сприяє зростанню рівня освіти людей, тому навчальне середовище, в 
якому перебувають ті хто навчається, еволюціонує, стає більш ефективним, 
оскільки зміст навчання завдяки урізноманітненню навчальних програм і курсів 
стає більш динамічним, гнучким і доступним для великої кількості студентів як 
університетів, так і закладів загальної середньої освіти, спрямовується на 
співпрацю викладача й учня.  

Метою статті є розгляд тенденцій розвитку глобального освітнього 
середовища в українському просторі. 



Problems of the development of modern science: theory and practice. Cartero Publishing House, Madrid, Spain, 2018 
 

 

224 

Виклад основного матеріалу. Сектор вищої освіти доволі широкий: 
традиційне навчання, вечірнє, перехресне, дистанційне і заочне навчання, 
короткотривалі курси. І, як наголошується в рекомендаціях Міжнародного 
інституту планування освіти (International Institute for Education Planning (IIEP) 
[15], підготовленими разом з ЮНЕСКО, визначальною характеристикою 
більшості систем вищої освіти є її доступність і отримання (платна основа 
навчання) через відсутність програм підтримки студентів, які добре 
навчаються, з огляду тенденцій на масовізацію вищої освіти. Тож, вчені 
виголосили такі шляхи розбудови вищої освіти:  

1. Подальше зростання глобального попиту на вищу освіту.  
2. Диверсифікація освітніх послуг. 
3. На законодавчому рівні забезпечити у системі вищої освіти рівність 

(чоловіки і жінки) та доступність (прибрати диспропорцію багаті-бідні). 
4. Фінансування урядом країни закладів вищої освіти для забезпечення 

доступності вищої освіти 
5. На національному рівні треба внести зміни в політику прийому до 

закладів вищої освіти у площину рівного доступу до отримання освітніх послуг. 
6. Створення спеціальних університетів для людей з обмеженими 

можливостями [15]. 
Глобальний попит на отримання вищої освіти неухильно зростає: з 

2000 р. до 2014 р. кількість студентів у ЗВО збільшилась із 100 млн до 207 млн. 
Причому, за цей період загальний коефіцієнт зарахування до ЗВО збільшився з 
19% до 34% (населення віком 19-23 років). Але якщо розглянути за регіонами, 
то загальний коефіцієнт зарахування до ЗВО буде різнитися: 8% у Африці на 
південь від Сахари і до 75% в Європі та Північній Америці. Наголосимо, що 
зарахування студентів до ЗВО у країнах із середнім рівнем доходу почало 
зростати (за останні 20 років у середньому зросла на 7% на рік) та 5% у країнах 
з низьким рівнем доходу. Позитивним наслідком підтримуючої освітньої 
політики турецького уряду, показники зарахування студентів Туреччині до 
вишів зросли з 30% у 2004 р. до 86% у 2014 р. (частково за рахунок зарахування 
до дистанційної освіти). 

Також науковці зафіксували, що існують суттєві відмінності в отриманні 
вищої освіти між бідними та багатими студентами (які навчалися протягом 4 
років), спираючись на показники країн за 2008−2014 рр., що також характерно і 
для країн Східної Європи, тобто зафіксована нерівність в отриманні вищої 
освіти серед молоді, сюди ввійшла й Україна з показниками 80% (багатих) 
проти 24% (бідних), в Китаї − 53% проти 4%, в Індії – 48% проти 8% бідних, 
тоді як в країнах Євросоюзу, різниця між бідними і багатими суттєво менша: 
Франція – 68% (студенти з високими доходами в сім’ї) проти 32% (студенти з 
низькими доходами), Бельгія − 66% проти 34%, Німеччина − 38% проти 20%, 
Іспанія − 65% проти 28%, Велика Британія − 75% проти 37%. [15, p. 3]. 

На підставі сказаного, можна говорити про те, що кращі умови для 
отримання вищої освіти створені в Німеччині, де різниця в отриманні знань між 
бідними та багатими всього 18%, що говорить про продуману і виважену 
освітню політику країни.  
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Говорячи про тенденції розвитку глобального освітнього середовища, а 
Україна є його частиною, ми не можемо пройти повз демографічного питання в 
нашій країні, яке викликає занепокоєння (таблиця 1). 

Таблиця 1 
Population of Ukraine (2018 and historical) 

 
Складено за джерелом [16] 
 
Демографічні зміни в Україні на підставі останніх оцінок ООН [16] на 20 

травня 2018 р. свідчать, що населення України становить 44 033 351 млн і 
складає 0,58% від світового населення, що займає 33 позицію у рейтингу 
населення, причому 70% − це люди, які проживають в місті (30 799 199 людей у 
2018 р.), причому середній вік в Україні становить 40,5 років, що говорить про 
старіння населення. У 2020 р., згідно розрахунків експертів ООН, буде 
українців 43,579 млн, а у 2050 р. − 36,416 млн і численність наших 
співвітчизників стане найменшою за останні 100 років (у порівнянні з 1950 р. (а 
це були післявоєнні роки!) − населення України складало 37,3 млн. (таблиця 2). 
У глобальному рейтингу країн Україна буде опускатися вниз і у 2050 році 
опиниться на 56 місці. 

Таблиця 2  
Ukraine. Population Forecast 

 
Складено за джерелом [16] 
 
Зазначимо, що останній перепис населення України відбувся у 2001 р. і не 

проводився вже 18 років з огляду на те, що Кабінет міністрів, згідно 
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розпорядження №1323 від 16 грудня 2015 р. [9], переніс проведення 
Всеукраїнського перепису населення з 2016 на 2020 р.  

Не можна залишити поза увагою отримані результати опитування 
українців стосовно бажання залишити країну, яке проводилося методом 
особистого інтерв'ю 4005 респондентів що мешкають у 110 населених пунктах 
усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-х ступеневою стохастичною 
вибіркою, що репрезентативна для населення України віком від 18 років. 
Дослідження проводилося у квітні 2018 р. Київським міжнародним інститутом 
соціологічних досліджень [10]. Тож, у найближчі півроку 7% українців хотіли б 
виїхати за кордон з метою тривалого перебування до таких країн: Польща − 
36% респ., Чехія – 12%, Німеччина – 11%, Росія – 7%, США – 6%, Італія – 5%, 
Канада – 3%, Угорщина – 2%, Франція – 2%, Ізраїль − 1%. Причому, серед 
чоловіків збирається виїхати за кордон 11%, а жінок − 4%.  

Водночас українські соціологи стверджують, що найбільше бажаючих 
виїхати з України серед молоді. Серед опитаних у віці 18−29 років таких 15%; 
10% серед 30−44 річних; у віці 45−59 років − 6% та 0% серед людей віком 60 
років і більше. Також з тих, хто планує виїхати − 20% у пошуках роботи; 15% − 
студенти, 14% − самозайняті та 1% − пенсіонери. Найбіліьша кількість 
бажаючих покинути Україну проживають на заході України − 11%; в 
центральному, південному та східному регіонах − 6%. Привертає увагу і те, що 
люди з вищою освітою більш охоче розглядають питання виїзду за кордон з 
метою тривалого перебування (10%); з повною середньою освітою 7%; 
середньою спеціальною − 6%; серед людей з освітою не вище неповної 
середньої  −2% [10].  

Якщо проаналізувати сказане вище, то вже через 2 роки різко скоротиться 
набір до перших класів, а через 10 років більшість закладів вищої освіти не 
будуть мати набора студентів на перші курси. 

У контексті сказаного вище, розглянемо показники аналітичного центру 
GEDOS [11] про кількість українських громадян, які навчаються у закордонних 
університетах, які свідчать про стрімке зростання бажаючих отримати освіту 
закордоном і  з 2009 по 2016 рр. динаміка зростання збільшилася на 176%. Тож, 
у 2015/16 навчальному році за кордоном навчалося 66 668 осіб, з них у Польщі 
– 30 041, Німеччині – 9088, Росії – 6936, Канаді – 2790, Чехії – 2395, США – 
1680 осіб та ін. країнах. У наступному 2016/17 навчальному році за межі 
України  отримувати вищу освіту виїхало вже 72 000 осіб. Додамо, що у 
2015/16 навч. році PhD програми закордоном опановувало 1600 здобувачів, де 
лідерами знову стали Німеччина – 525 осіб і Польща – 380. 

Викладене вище слугує сильним мотиваційним поштовхом для молоді у 
володінні іноземними мовами, щоб навчатися закордоном. Але у зв’язку з 
демографічною кризою в Європі, зокрема в Польщі, Чехії, Словакії 
університети розширюють можливості надання освітніх послуг для українських 
студентів і пропонують програми на українській мові, а також нові послуги, які 
суміжні з освітніми. Наприклад, польські університети пропонують для 
майбутніх українських магістрантів працевлаштування, а навчання 
проходитиме 3 дні (п’ятниця, субота, неділя). Тобто, на цьому прикладі ми 
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бачимо підвищення глобального попиту на освітні послуги (Польща серед 
українських здобувачів вищої освіти – лідер, як і Німеччина), що 
характеризується за рахунок розширення доступу студентів до вищої освіти, а 
це, у свою чергу, впливає на зростання світових рейтингів університетів та 
посиленню конкуренції між університетами, а також активізуються й 
інтеграційні процеси за рахунок активізації процесів зближення систем вищої 
освіти різних країн. До речі, питання про «невизначеність якості» української 
освіти, глобалізаційні виклики для освітнього простору України, необхідність 
володіння випускниками вишів іноземною мовою за професійним 
спрямуванням піднімалися мною раніше у низці публікацій [2; 4; 5; 6; 8]. 

Введення МОН України для вступників до магістратури ЗНО з іноземної 
мови у 2018 р. спонукало мене також  висловити свої думки і пропозиції в 
статтях [3; 12], зарубіжній монографії [7]. Не може раптом відбутися ДИВО, 
коли за навчальними планами університетів іноземна мова вивчається протягом 
3 семестрів (на 1 курсі і один семестр на другому курсі), а далі в бакалавраті 
вивчення ІМ закінчується.  

Через що і зрозуміло, що за даними Міжнародної організації Education 
First, яка ще у 2010 році випустила перший в історії світовий рейтинг володіння 
англійською мовою English Proficiency Index (EF EPI), у 2017 році рівень 
володіння англійською мовою в Україні визначено як низький (індекс EF EPI 
склав 50,91), Україна посіла 25 місце серед 27 країн Європи і 47 місце серед 80 
країн світу [14].   

Тож, проблемними для української вищої освіти стають такі 
характеристики глобального освітнього середовища як розвиток 
співробітництва між ЗВО; залучення іноземного сектору на освітні та 
дослідницькі цілі; отримання міжнародних грантів; розширення міжнародних 
функцій університетів; обмін студентами, викладачами, науковцями-
дослідниками, участь в міжнародних освітніх програмах; проведення спільних 
міжнародних наукових досліджень, публікація спільних наукових праць; 
рейтинги університетів у міжнародних науко-метричних базах. Останні 
характеристики вимагають від фахівців володіння англійської професійної 
лексики і не тільки від них, а й від перекладачів-спеціалістів. А окреслені 
вимоги в українських фахових журналах як то анотації обсягом 1800 др. знаків 
на англійській мові, в авторефератах дисертацій, дисертаціях, друк статей в 
закордонних виданнях на англійській мові, виявило проблему – знайти 
перекладача-фахівця (!), а надрукувати статтю в журналах баз SCOPUS і Web of 
Science стало мрією багатьох вітчизняних науковців. 

І, наприкінець, як підсумок, виголосимо − чи справиться з такими 
викликами українська вища освіта? Чи буде її випускник професіоналом і 
конкурентоспроможним на сучасному ринку праці? 
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