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1. NATIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 
 

Alladustov Rustam Djanmurotovich 
 

Senior scientific employee-researcher, Department “Finance and Taxes” 
Tashkent State University of Economics 

 

DOES CAPITAL ASSET PRICING MODEL WORK OR DIE 
 

The study aims to verify the standard form of Capital Asset Pricing Model (CAPM) working or dyeing in 
practical testing of the stock market. We conduct some researches literature and following their study. Capital Asset 
Pricing Model (CAPM) was developed using a theory of modern portfolios by William F. Sharp (1963 and 1964) and 
John Linter. William F. Sharp was awarded a Nobel Prize. The assumption of CAPM indicates positively the 
relationship between risk and expected return. However, many researchers carried out testing CAPM model in 
practical and they came to final conclusion the CAPM has already died for testing stock market. According to this, 
researchers show that the CAPM doesn’t work and untestable model. As a result of finding the literature the CAPM is 
not testable model. Therefore, our conclusion the CAPM model is absurd and untestable model in practical as well as 
stock market.   

Keywords: CAPM, beta, risk, expected return, risk free rate, non-market risk. 
 

1. Introduction 
This type of Capital Asset Pricing Model (CAPM) was developed using a theory of modern 

portfolios by William F. Sharp (1963 and 1964) and John Linter. William F. Sharp was awarded a 
Nobel Prize. The model is aim to forecast expected return in the Modern Portfolio Theory (MPT). 
In addition to this, it estimates relationship between risk and its return. The model is widely used in 
a several applications finance and management fields. The capital asset pricing model (CAPM) is 
useful as a decision-support tool for corporate finance. Firms need to estimate their cost of capital to 
evaluate new investment projects that are considered capital budgeting decisions. For this reason, 
financial managers can use the CAPM to calculate the cost of their equity. The model is the most 
famous financial model all over the world. Therefore, we decide to analyze the model in some 
European countries. According to our research, we need to introduce CAPM and APT in order to 
understand to our readers. Researches analyze the model that they   provide the three most 
important implications of the CAPM: (Haim Levy et al, 2005, p.292)  

1) In equilibrium, all investors, irrespective of their risk preferences, hold the market portfolio of 
risky assets. Still, different investors hold different combinations of the market portfolio and 
the riskless asset. This property is referred to as the separation principle. 

2) Since everybody holds the market portfolio, the risk of an individual asset is characterized by 
its covariance with respect to the market; the remaining risk is diversified away. A 
standardized measure of covariance with the market is known as market beta. Beta is the 
correct measure of risk for individual assets and portfolios alike, regardless of whether these 
portfolios are efficient. However, for efficient portfolios (combinations of the market portfolio 
and the riskless asset), the investor can use either beta or variance (or standard deviation) to 
size up risk without affecting the ranking of the portfolios by their risk.  

3) Since non-systematic risk is diversified away, investors need to be compensated for 
bearing systematic risk (as measured by market beta) but not for non-systematic risk. The 
security market line (SML) formalizes this principle by linking the expected return of an asset 
to its market beta. 

2. Background of the CAPM 
Harry Markowitz laid down the foundation of modern portfolio management in 1952. 

Markowitz selected the "mean-variance-efficient" stock portfolios to be used in his model. The 
CAPM was developed 12 years later in articles by William Sharp, John Linter and Jan Mossin 
(1964,1966).  They added two fundamental hypotheses to the Markowitz model to determine one 
portfolio that must be mean-variance-efficient. The development of the Sharpe-Lintner version of 
the CAPM is to use the assumption of risk-free borrowing and lending. The expected return on any 
asset that is uncorrelated with the market return must equal the risk-free rate. Thus, the Sharpe-
Lintner CAPM becomes a familiar relationship between expected return and beta. The empirical 



 8

test on the regression coefficient of beta led to a positive and significant relationship of expected 
return, as predicted by the Sharpe - Lintner CAPM.  

In 1972s, Black Jensen and Scholes (BJS) developed a version of the CAPM without risk-
free borrowing and lending. They did not directly test the prediction portfolio on the efficient set. 
They concentrate instead on the security market line (SML). They showed that investors can borrow 
and lend at a risk-free rate, and a zero beta stock or portfolio can be expected to produce a return 
equal to the risk-free rate. The empirical test of BJS was designed to test these properties of security 
market line. The BJS model result appears to offer strong support for the CAPM. There is little or 
no evidence of nonlinearity in its security market line. In addition to this, the slope is highly 
significant and positive. Then, Fama and Macbeth (1973) also directed their attention to the 
properties of SML. Their study, however, differs in methodology from BJS: they attempted to 
predict the future rates to the portfolio on the basis of risk variables estimated in previous periods. 
They found opposite results, compared to Linter, Black, Jensen, and Scholes. To be more precise, 
they found that the regression coefficient of the residual variance is not significantly different from 
zero and the coefficient of beta is significantly positive support to the CAPM linear relationship. It 
is important to distinguish between the methodology of BJS and FM. In the case of BJS, the betas 
and average rates of return are calculated in the same periods. In the case of FM, the betas and 
returns are computed in different periods. The betas estimated in one period are used to predict the 
rates of return in a later period. Research community supports the result of both these tests after 
their publication.  

Richard Roll (1976) wrote an extensive working paper in which he criticized the empirical 
testing of the capital asset pricing model that used the beta as a risk measure and measured the 
portfolio performance by employing the SML as the benchmark. He shows that the absence of 
perfect linear fit using empirical data implies that the selected market portfolio is mean-variance 
inefficient. In 1980, Roll and Ross developed Arbitrage Pricing Theory (APT). Roll and Ross 
conducted the initial empirical test of APT with a methodology similar to that of BJS in testing the 
CAPM. They first estimated the betas for securities, and then estimated the cross-sectional 
relationship between beta and average rates of return. The APT estimated in macroeconomic factors 
of risk that they are rewarded in the stock market. The APT theory describes that the inflation rate, 
interest rate and change in producing sensitively influences security market return.  By testing APT 
model with New York stock exchange index in 1985, they found out these factors of risk were 
considerably priced.  

Later, Gibbons (1982), Stambaugh (1982), and Kandel and Stambaugh (1987) developed a 
different methodology to test CAPM with conflicting results. When Gibbons rejected the CAPM, 
Stambaugh, D. Breeden, M. Gibbons and Litzenberger (1982, 1982) found evidence supporting the 
CAPM linear relationship. More recently, Fama and French (1992, 1998) have extended the Fama 
and Macbeth (1973) analysis. They found that while a stock’s beta factor was a very poor predictor 
of its expected future return, the stock’s ratio of book value per share for market price per share was 
a very good predictor.  

The majority results of testing CAPM model show that there is a negative linear relationship 
between systematic risks (beta) and the expected rate of return. Glosten, Jagannathan, and Runkle 
(1993), Harvey (2001) found a significant negative relationship between beta and the expected 
return. Ghysels, Santa-Clara & Valkanov (2005) found a positive relationship between the 
conditional mean and the conditional variance of the aggregate stock market return. However, the 
CAPM model assumes that stocks with a high beta have a high expected return. Unfortunately, the 
relationship between beta and average expected return is not always significant. Michailidis, 
Tsopoglou, Papanastasiou, Mariola (2006) investigated the model on the Greek capital market. 
They found an insignificant and negative relationship between systematic risk and average expected 
return. They concluded that the high level of systematic risk did not mean the higher level of 
expected return. Canegrati, (2008) also found an insignificant relationship between beta and mean 
yields in testing the model of Italy stock market.  Trifan A. L, (2009) tested the model in the 
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Romania capital market and he showed that the regression model was not statistically significant. 
The findings of the study do not necessarily provide evidence against the CAPM. Khurshid.K 
(2016) tested the CAPM in Greek capital market and his paper verifying of capital asset pricing 
model (CAPM) would be appropriate for capital asset valuation on the Greek capitalmarket. We 
examined 32 companies listed on the Athens Stock Exchange (ASE) on a weekly basis for a period 
from June 2009 to December 2013 under this model. He concluded that there was a linear 
relationship between systematic risk and returns. Additionally, the result of finding confirmed that 
the CAPM is not applied in Greek capital market. Khurshid K(2016) tried to test the relationship 
between expected return and its risk five European countries stock market. His aim to verify the 
Capital Asset Pricing Model (CAPM) and its validity for stock markets in the selected European 
countries’ stock markets: Greece, Italy, Poland, Portugal and Czech Republic. We examined the top 
40 companies listed in the five European countries through a dataset collected on a weekly basis 
from January 2009 to December 2013. He only found that there was a linear relationship between 
the expected returns and beta of the Italian stock market. The negative relationship does not support 
the CAPM theory. Therefore, it is concluded that the CAPM does not hold for the selected sample 
of the five European countries' stock markets. Khurshid K (2015) carried out the CAPM a case of 
the PIGS countries stock market. He found out that the model is absurd and cannot estimate on 
these countries stock market. 

3. Testing Research Method of the CAPM 
In this section, we verify the validity of the CAPM in the European countries’ security 

markets. The CAPM relates the expected return of security, E(Xi),  to its systematic risk βi in the 
following way: 

E(Xi)=R+(E(Xm)-R) βi,                                                 (1) 
where: 
E(Xi)=the expected return of asset i , 
R= the risk-free rate calculated as the average of the interest rates on government treasury bills, 
E(Xm)= the expected return on the market portfolio M, 
E(Xm)=the arithmetic mean of the five countries’ security market returns during the period from 
2008 to 2013, 

i=  = beta coefficient for measuring the systematic risk of stock.  

Our study tests the validity of CAPM by performing a two-pass regression. The test follows 
three steps: data collection, estimation of the beta coefficient, and estimation of the SML.  

3.1.1. Estimation of the beta coefficient 
Each stock is separately used to estimate the beta coefficient via a time-series regression 

analysis. The time-series regression analyses to estimate the beta coefficients are referred to as the 
first regressions. The analysis of CAPM explains stock price behavior and uses ex-post data to 
estimate the ex-ante parameters of the model. Our beta coefficient describes the relationship 
between the individual securities’ rate of return and the portfolio market rate of return. In addition, 
our beta coefficient shows the possibility of classifying companies by their systematic risks. Time-
series regression analyzes the beta coefficient of the following regression equation: 

Xit=αi+βiXmt+et ,                                                            (2)   
where: 

Xit   excess of return on the i-th security over the risk-free rate at time t,  
Xmt   excess of return on the m-th market portfolio (market index) over the risk-free rate at time t,  
αi regression intercept,  
 βi the systematic risk (beta),  
et  the residual term. 
3.1.2. Estimation of the SML 

This subsection is about the estimation of a cross-sectional relationship between the ex-post 
market beta (obtained from above time-series regression) and ex-post mean excess return that is 
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considered as an estimator of ex-ante expected excess return. The cross-section regression analyzes 
security market line of the following regression equation: 

i =γ0+γ1 i+ui,                                                                         (3) 
where: 

i Average excess return on asset i over the testing period, 

γ0 Regression intercept, 
i Regression coefficient, 

γ1 Estimated beta of the asset i, 
ui the deviation from the line.  
 
The regression in equation (3) is similar to the theoretical relationship of the aforementioned CAPM 
model (equation (2)). The regression equations are used to consider non-linear security and non-
market risk: 

i =γ0+γ1 i+γ2 i
2+ui.                                              (3a) 

i =γ0+γ1 i+γ2 i
2+ γ1 RVi + ui,                                        (3b) 

where, RVi is the variance of residual of security i.  
4. Conclusion of the CAPM 

The purpose of this paper was to investigate the validity of the CAPM in practical. We can confirm 
that after conducting to test the CAPM model, it is it is evident that the model was not adequate for 
evaluating the data in the stock market. The findings of the research do not support the theory’s 
basic statement that high/low risk is related to the high/ low level of return. The prediction of 
CAPM has been rejected all countries' stock markets by testing authors. The finding of result shows 
that there is no relationship between average excess return and its beta. The assumption of CAPM 
implies that there exists a positive relationship between expected return and its beta. Unfortunately, 
the majority of research found out a negative relationship between expected return and its beta. 
Therefore, we concluded that there is a negative relationship between expected return and its beta, 
but the beta is not associated with the expected return. According to the concept of the CAPM, the 
non-market risk should have no explanation as only systematic risk is priced. The prediction of the 
CAPM is invalid for the stock market.The finding of the CAPM study shows that the CAPM is 
unable to determine the relationship between average excess return and beta selected in the 
countries' stock market. We consider results in the case that the CAPM model is not applied 
countries' stock market. 
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NATIONAL SECURITY OF THE REPUBLIC OF BULGARIA 
 

This work researches the notion “national security” from theoretical and practical point of view, and special 
attention was paid to qualifications. Detailed review is performed of the National Security Strategy of the Republic of 
Bulgaria, the bodies for its implementation and various concepts are considered. 
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For more than twenty years the problem about the formation and implementation of the 
national security policy has been turning into one of the most topical problems of our political life. 
This is fully comprehensible - every fundamental change of the political, economic and value 
system of the society results in destroying previous structures and stereotypes and creating new 
ones. This in turn generates chronic insecurity at all levels of human activity. Throughout the years 
of the newest historical cycle of the development of the Republic of Bulgaria this debate related to 
the national security policy had various highlights. 

In the beginning of the 90-ies it was related to choosing a security policy, to the painful 
breakup with ally that has entered the political stereotypes of the majority of the society as historical 
guarantee of our national security. This debate was related to establishing in the political practice 
brand new and unknown mechanisms and practices for guaranteeing the state, social, economic 
security. 

When it comes to foreign policy, this debate was related to choosing new historical ally 
(allies).  

In the end of the 90-ies the definitive resolution of the problem on choosing allies raised the 
issue for transforming the systems of the political, economic, social security of our country in order 
to make them juxtaposable to the security systems of the group of countries that are to be its 
historical partner for the next historical cycle. This proves more difficult task and its incomplete and 
uneven solving throughout time results and would keep resulting in chronic insecurity of the society 
and the state. 

In the beginning of this century the debate on security already had new dimensions, mainly 
imported from the external environment - terrorism, global financial crisis, climate changes, energy 
security, food supplies. These were supplemented by the internal impulses of insecurity that 
resulted in the crisis of the majority of parameters of the security model that was already 
undergoing construction - crisis of trust in the political institutions, political power merging with 
organized crime, endangering impoverishment, extremism and ethnic intolerance etc. 

Throughout this period the debate on the so-called „civilized choice” whose integral part is 
the debate on security, was aggravated by the specific inherited or newly occurred problems that 
„distort” the security picture and hinder the definitive construction of the security policy model. 

 

Contents and dimensions of the „security” category 
Security is the functional condition of particular system that ensures its neutralization and 

counteraction of external and internal factors that impact or could impact the system destructively. 
In principle, security ensures life and health of physical persons, the state, legal entities and their 
operations, as well as the business against prospective and real threats. The high security degree of 
the individual, the community, the country or particular corporation or NGO ensures prosperity 
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improvement. Security provides the opportunity for accumulating goods for the individual since it is 
the second step after the physiological needs according to Maslow’s pyramid. 

Striving for security has been accompanying mankind and the individual public groups since 
the very beginning of their existence. During the different historical epochs the highlights are on 
various security aspects. The focus of public interest is on various influencing factors, versatile 
control instruments and the related effects. The special feature of the „security” notion is its too 
broad range that allows various interpretations depending on the beliefs and interests of 
stakeholders.  

Despite the abundance of academic works and official government and international 
documents, there is no uniform belief, generally accepted definition of the „security” notion. Some 
researchers define it as comprehensive notion that contains the “absence of danger”, individual, 
social and state’s assurance that these are being protected against the possible dangers.1 Other 
researchers present it as political objectives, strategies and methods being utilized for preventing 
war in maintain the capacity of political self-definition.2  

In most cases it is about talking of security as: basic need of the state and the other subjects 
of social life; objective of state’s operations; condition of the absence of threat for the main values 
of the state and the nation; striking the right balance between threats and defence potential; the 
capacity of a particular nation to protect its values against threats; something that guarantees the 
survival and property and develops the freedom of subjects.3 

The „security” notion has dimensions of numerous meanings that designate assurance, no 
danger or safety. Nevertheless in all cases people relate security to a particular person or institution 
that deserve to be trusted, which are trustworthy. 

There are different classifications of the security types. Professor PhD Nikolay Slatinski4 for 
example, presented four of these in his publication.  

The first classification is related to the potential of the main risks and challenges, threats 
and dangers that the system is facing and its capacity to counteract them. In the case of this 
classification security is absolute safety, relative security and transformation security. This 
classification is being clarified on the grounds of the statement that one system is in security 
condition if: 

(1) there are no impacts on it and it is not hinder by anything to keep its equilibrium status; 
(2) there are impacts on it but they could not take it out of its equilibrium status; 
(3) there are possible impacts and if these develop their potential, they could get the system 

out of its equilibrium status, but it has the resources necessary to prevent their occurrence or 
neutralize the realization of this potential of theirs and keep its equilibrium status this way. 

(4) the occurring impacts whose (escalating) power is capable of getting the system out of 
its equilibrium status and causing quite significant consequences for the security of this system, but 
the system has the resources it takes and is capable of performing these structural transformations 
with which to manage and neutralize the impacts in order to keep its equilibrium status. 

The second classification is performed on the grounds of the basic security components. It 
is related to the spectrum of risks and threats it is exposed to. With this classification the security is 
political, military, economic, financial, social, demographic, information, ethnic, religious, 
environmental etc. 

The third classification highlights the manner in which security is being „attacked”. 
In the case of this classification security is „hard” or „soft”. This is related to defining the 

type of force the system is supposed to counteract – „hard” or „soft”. In other words, whether the 
system sustains material impact, i.e. “hard security” or immaterial impact, i.e. „soft security”. 

                                                 
1 http://elearn.uni-sofia.bg/mod/page/view.php?id=5770. 
2 http://elearn.uni-sofia.bg/mod/page/view.php?id=5770. 
3 National security as political and legal category - 

http://microslushalka.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=303&catid=67&Itemid=74. 
4 Four etudes on security. Etude 1: Classifications of the security types. http://nslatinski.org/?q=bg/node/370 - personal website of professor PhD 

Nikolay Slatinski, dedicated to researches in the area of national security. 
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The fourth classification is performed in view of the direction from which threats, dangers 
and challenges for security are coming: whether from factors, sources, subjects outside the national 
state or inside it. In the case of this classification security is external and internal. 

On the grounds of the abovementioned we could accept that security to one social system 
(human, group of people, society, state, community of states) is available when the main ideals, 
values, needs and interests of the system are not subject to whatever impacts or are not endangered 
by the existing impacts that the social system could not effectively neutralize, control or manage. 

Many scientists, philosophers, military specialists from ancient times have outlined that the 
main reason among them all behind the occurrence of the State is namely the need of assuring 
security (i.e. the defence and public order) of society (kinship, tribe, clan, polis). It is totally natural 
that the State results from society and individual’s striving for more security.  

In the modern practice the classifications of security in the area of political sciences follow 
several basic directions: 

 Security is reviewed as attribute of the state and means the absence of military 
conflict or protection against attack and infringement of the territorial integrity and national 
sovereignty. The term is being interpreted as military security or defence; 

 Security reviewed in broader aspect as public good mainly concerning phenomena of 
the area of international relations or directly or indirectly caused by inter-state relations - 
international security. 

 Security as value from universal point of view (related to the individual or society in 
general) - humanitarian security. 

The area of security research is exceptionally broad and is related to numerous disciplines 
such as international relations, policy, sociology, law, economics, history, culturology, ecology, 
informatics etc. The most general security classification in view of threats’ context or scope 
traditionally divides it into two main areas: „external” or „internal” (national). 

The external security is condition that is stable throughout time where the state and society 
have guaranteed capacities for neutralizing external threats, ensuring the territorial integrity, state 
sovereignty and independence, for the national unity, cultural interests, running the national policy 
without external intervention, ensuring stable economic and commercial partners, raw materials and 
currency for economic development etc. It is significantly a result of the internal security. 

The internal security is essential to particular state and main point of support of the 
national security. It is a condition where the state and the society with their own efforts and means 
could surely neutralize all internal threats. It is mainly about the following: maintenance of the 
internal order, economic and environmental condition of the state, social position of personality. 

In view of the character and scope of the potential security threat, it could be divided into 
several basic categories - international, regional, national (as well as its sub-categories or aspects - 
external, internal, military, economic, political, information, environmental, spiritual etc.). 

When it comes to considering the role played by the state in security, this is to be done in 
view of the particular situation. I.e. the way the notion “security” looks like when it comes to the 
new challenges and changes, and the modifications it undergoes when refracted through the prism 
of the destiny of the national state. Since the national security system is not unbreakable. In practice 
it is a complex, adaptable, open system prone to external influences. 

The national security system has always been main topic in the public sciences. The 
successful research requires in-depth and versatile assessment of its functional characteristics. 
Nevertheless, in order to achieve comprehensive understanding, firstly we should clarify the 
contents of the notion „national security”. 

The notion „national security” appeared firstly in the American political science during the 
first post-war years. Until then, just like the political dictionary of the other states, the dominating 
notions were „defence” and „defensive capacity” thus reflecting the natural striving for protecting 
the state borders and territory. It reflects the relation of security to nation, to certain territorial-state 
community, it characterizes the condition of this nation in the capacity of comprehensive system, 
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which includes the public relations and public conscience, the public institutes that cooperate or 
hinder the realization of the national interests.  

During the various stages of human civilization and individual states’ development the 
scope of the „national security” notion includes those structural elements of various significance 
and impact that predominantly define the smooth running of national life, the ways and the manners 
with which to eliminate and neutralize the various threats. This depends on numerous factors, but 
the main ones ae the following: the condition of international and especially of military-political 
relations globally and regionally; state’s place and role in these relations; the level of country’s 
economic condition; the social and demographic problem; crime rates; the character of the state 
construction hence the general political course of state governance. 

The literature contains hundreds of definitions of national security, including various 
elements. Some authors understand national security as reasonable and consistent foreign policy 
and construction of modern armed forces - the basic guarantee for keeping the territorial integrity 
and independence of the country. To others national security is product of the meaning we put in 
when talking about security and this is word being utilized for designating the sustainability of 
some phenomenon (system) to external actions.5 

National security within its multi-aspect essence suggests being reviewed as comprehensive 
phenomenon that is being decomposed into security areas depending on the various aspects of 
public life. This comprehensive character results from the systematic and integral features of society 
and depends on various factors related to national security. This provides the grounds for presenting 
the contents of national security as multitude of security areas: political, economic, military, social, 
environmental etc. For example, some of the most significant threats to the national security are 
poverty, hunger, demographic crisis, violation of human rights and the minority rights, the damages 
suffered by environment. These are factors that do not concern directly the security of states but 
create prerequisites for the creation of crisis situations, riots, natural disasters. It is worth 
mentioning that what is essential when it comes to overcoming such threats to the security is the 
early recognition and overcoming the potential risks and the emerging threats. 

In the end it is worth mentioning that we fully support the legal definition provided in the 
State Agency for National Security Act, paragraph 1, point 1, namely that „National security” is the 
dynamic state of society where the following aspects are protected, namely: territorial integrity, 
sovereignty and the constitutionally established order of the country, if the democratic functioning 
of institutions, fundamental rights and freedoms of citizens, the sustainable economic development 
and well-being of population are guaranteed, as well as if the country successfully protects its 
national interests and implements its national priorities”.6 

One of the deeds on which national security was based and constructed and that guided the 
bodies of the National security was the already repelled National security concept that was passed 
with resolution of the 38th National Meeting of the 16th of April 1998. According to it „National 
security is available if the fundamental rights and freedoms of the Bulgarian citizens are 
protected, the state borders, territorial integrity and independence of the state, if there is no danger 
of armed attack, forced change of the constitutional order, political dictate or economic compulsion 
for the state and the democratic functioning of state and civil institutions is guaranteed, and as a 
result the society and nation preserve and increase their well-being and develop further on. Security 
is guaranteed if the country has successfully implemented its national interests, objectives and 
priorities and if necessary it is capable of effectively protect them against external and internal 
threat”. Passing the national security concept for the first time provided guideline on formulating 
„national security” definition,7 which underwent development in the regulations via the Classified 
Information Protection Act (CIPA)8 and the State Agency for National Security Act.9 
                                                 
5 http://iniod.com/wp-content/uploads/2014/10/01-Основи-на-НС-нова.pdf, Theoretical grounds of national security.  
6 State Gazette, edition 109 dated 2007 with modification and supplementation, edition 53 of 2014.  
7 National Security Strategy of the Republic of Bulgaria, point 5. 
8 Made public in State Gazette, edition 45 dated 30.04.2002. 
9 Made public in State Gazette, edition 109 dated the 20th of December 2007 in effect from 01.01.2008. 
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The national security concept is no longer effective strategic document after passing the 
National Security Strategy of the Republic of Bulgaria, passed with resolution of the National 
Meeting on the 8th of March 2011.10 

Criterion on ensuring the national security is the availability of high degree of state’s 
capacity to individually make up, neutralize or manage the various types of threats and protect duly 
the civil, public and state interests whose multitude is the national interests, irrespective of the 
intentions, actions and the position of other countries, ethnic, economic, religious and other 
formations. The security level is defined by the protection degree and the effective realization of the 
interests of Bulgarian citizens, society and state that in multitude are the national interests. 
Bulgarian citizens’ interests are expressed in the actual assurance of constitutional rights and 
freedoms, personal safety, improvement of life quality and standard of living, social and health 
insurance. The interests of civil society are about the establishment of democracy, civil control onto 
institutions and freedom of associating, the rights of religious, ethnical and minority groups, the 
preservation of national spiritual and cultural values and traditions. The interests of the state require 
the protection of constitution, sovereignty and territorial integrity of the country, the achievement of 
political and financial stability of the economic and social development, strict conformity with the 
legal order, equal-footing and mutually beneficial international cooperation.   

Generally speaking, National security is about the measures undertaken by a country to 
assure its survival and safety. The measures undertaken to ensure the national security include the: 

 Maintenance of armed forces; 
 Improvement of the degree of civil protection and readiness for action in emergency 

situations; 
 Attempts to create mobility within the state infrastructure; 
 Maintenance of investigative services for revealing threats; 
 Protection of confidential information; 
Every state depending on its international statute, political and economic sovereignty and 

specific national values and interests defines its national security.  
The striving for national security is universal. The problems related to it concern not only 

the governments of the states, but also the society and every citizen, since these are related to the 
freedom, survival and development. Today we should clearly state that security does not mean 
battling against someone or something but ensuring the conditions where we are supposed to live 
together. Economic, political, cultural and military relations and relationships get constantly forced 
up, but this is in effect for the threats and challenges to peace and security that overstep the existing 
borders. The modern world is mutually dependable and a permanent security could not be achieved 
individually, but in collaboration. The national security gets global significance. It is achieved not 
via opposing interests but via coordination of interests, via compromises and peace maintenance, 
and not via getting power and influence on the account of other states.  

What we could defined as protection of national security is function of every modern 
democratic states, provided by law.  

Considering the variety of threats to the national security of the state, its institutions should 
implement multitude of interrelated measures aimed at one objective of various character in order to 
neutralize them. These measures could be political, economic, legal, diplomatic, administrative, 
operational-investigative etc., and these should be implemented in systematic, consistent and 
constant manner. This system of measures for protecting the security confirms the thesis on the 
unity of action of all elements of the national security system. The information acquired by the 
special services should be utilized for planning actions for preventing or neutralizing the threat and 
these actions are frequently being undertaken together with other bodies, especially with the police 
and the judicial bodies. 

                                                 
10 Made public in State Gazette, edition 19 dated the 8th of March 2011. 
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In order to protect the national security of the country we have constructed a system that 
includes the main state bodies, the systems for security and public order, the judicial bodies, the 
finance and especially the local governance bodies. The historical experience has shown that the 
centralization of the operations performed by these bodies is an objective need, necessary principle 
for structuring the governance systems, as well as that their more significant success was achieved 
when under common management, good organization and in constant interaction.  

Generally speaking the essence of the protection of national security could be defined as 
complex of activities for acquiring information about real and potential threats to the state security 
and organization of counteraction in order to neutralize them. Its main objective is to achieve 
strategic prevalence over the threat sources via their constant assessment and implementation of 
adequate measures.  

The National security protection system is organizationally and functionally defined by law. 
In-between its individual components there are relations in view of the functions, objectives and 
basic tasks. The interaction between them is business collaboration on the grounds of mutual help in 
order to solve in the most effective manner the tasks for protecting country’s national security. 

Oftentimes in the documents, in literature or in our everyday language we input different 
meaning in the term “protection of national security”.  

In this work it contains a set of activities with the following contents: 
 Acquiring and processing information about real and potential threats for the national 

security; 
 Informing the competent state bodies on the threats and elaborating suggestions for 

the manners to react in; 
 Counteracting operationally via preventing and cutting down threats, neutralizing 

their consequences and creating an opportunity for the implementation of other measures for 
counteraction - political, legal, diplomatic etc. 

 Protective actions of the police and other human rights protection bodies for 
investigating crimes in that area. 

In Bulgaria the modern agencies and services for national security stem from the State 
Security Committee (SSC) that was created during the Communist regime, also known as State 
Security (SS)11. State security was a powerful repressive structure during the Communist Bulgaria 
aimed at supressing and limiting the fundamental rights and freedoms of Bulgarian citizens, 
counteracting „imperialist spies”, „people’s enemies” and “enemies of the party” thus aiming at 
keeping the power of the Bulgarian Communist Party and the interests of its ruling top. The State 
security was directly related to the Soviet Secret Militia - the State Security Committee (SSC). The 
successors of the former State Security Committee in modern times are two services. The National 
Intelligence Service from 1990 that replaced First head department, which was occupied with 
foreign investigation. The counter-intelligence was priority to Second head department that was 
replaced by “National Service “Security”” whose successor as of the 1st of January 2008 is the State 
Agency for National Security. 

Organizationally speaking, the system for national security protection includes the 
government bodies that via the functions assigned to them by the Constitution and the other laws of 
the country implement the national policy in this security sector. According to the constitutional 
principle of division of authorities, the responsibilities for the national security are borne by the 
legislative authority (National Meeting), the executive authority (Council of Ministers) and the 
judicial authority – investigation, prosecution and court.  

The National Meeting implements the legislative construction of the national security 
system. The National Meeting exercises parliamentary control while passing acts that define and 
regulate the organizations of the security sector, and via their budget the control over its accurate 
utilization it impacts actively the effectiveness of their actions. The most general legislative 

                                                 
11 State security is Bulgarian secret service for investigation and counter-investigation that existed in the period of 1925-1990. 
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opportunities for the parliament to get information about the national security and the activity of the 
bodies in this area are the parliamentary debates, parliamentary inquires, parliamentary 
questionnaires and investigations. 

The Council of Ministers manages and performs the internal and foreign policy of the 
country in conformity with the laws of the country. It suggests and runs the national security policy 
while suggesting acts and passing regulations, distributing the security recourses, defining the main 
directions and priorities of the activity of organizations from the security sector. With the Security 
Council created to the Council of Ministers they analyse the current information on risks security is 
facing and they plan the particular measures for neutralizing the dangers. The Security Council 
provides the president, the chairperson of the national Meeting and the Prime minister of the 
country with information of real volume and uniform contents. The Council of Ministers is the main 
collective body for management and control of the system for protection of national security. On 
one hand it bears collective responsibility before the National Meeting for the security policy of the 
country in conformity with the effective regulations. On the other hand, in the capacity of supreme 
body of the executive authority the Council of Ministers coordinates the activity of all ministries 
and agencies that directly or indirectly relate to security. The engagement of the structures and the 
tasks being assigned to the individual institutions, hence the designated funds show in the best 
manner the characteristics of the security policy led by a particular government. 

The judicial authority protects the rights and legal interests of the citizens, legal entities 
and the state. When it comes to exercising their functions the judges, jurors, prosecutors and 
investigators are subject only to law. The judicial authority observes the national security system 
and if necessary prosecutes the illegal actions within it. 

The Ministry of Defence (MD), the Ministry of Interior (MI), the State Agency for 
National Security, the National Investigation Service and the National Service for Protection 
to the president of the Republic of Bulgaria /NSP/ are the main specialized bodies for protecting 
country’s national security. Individual regulations provide for the principles, activity, construction, 
structure, statute, powers, reporting of these bodies, as well as the control exercised on them.   

After the effective date of the State Agency for National Security Act (SANSA)12 they 
created a specialized body to the Council of Ministers for the implementation of the policy on 
national security protection - State Agency for National Security. The Agency was constituted in 
reply to the high public expectations for effectiveness in counteracting corruption and organized 
crime and in conformity with the experience of the allies from the North Atlantic Treaty 
Organization (NATO) and the European Union (EU).  

In particular, the activity of the agency is related to solving, counteracting, preventing, 
cutting the encroachments against national security related to: dangers related to the unity of the 
nation, territorial integrity and sovereignty of the country; anti-constitutional activity, danger to the 
internal political security and the international integration of the country, danger to the economic 
and financial security, related to the participation of foreign services or organizations, danger to 
environmental security, disruption of the operations of the national system for keeping state secret, 
endangering the security of sites that are strategic to the country, international terrorism and 
extremism, illegal international commerce with arms, illegal production and distribution of drugs, 
intoxicating and psychotropic ingredients, supported, organized or performed by foreign services or 
organizations, illegal migration, which endangers the national security.  

In addition to this type of activity, the State Agency for National Security performs 
information-analytical activity while collecting, processing and storing information that is 
significant to the national security and national interests of Bulgaria. Additionally, the agency 
prepares information for the needs of the state governance, information to the higher bodies of the 
government authorities. It also coordinates and interacts in conformity with the international 
obligations of the Republic of Bulgaria and in the interest of the national security of the country 

                                                 
12 Made public in State Gazette, edition 109 dated the 20th of December 2007, in effect from 01.01.2008. 
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with foreign special services for counteracting the international terrorism and other patterns of the 
international organized crime.   

Nowadays the bodies of the national security are being managed according to the National 
security strategy of the Republic of Bulgaria that was passed on the 25th of February 2011, by the 
41st National Meeting on the grounds of article 86, paragraph 1 of the Constitution of the Republic 
of Bulgaria and article 16, point 5 of the Defence and Armed Forces of the Republic of Bulgaria 
Act13. According to it the policy of the Republic of Bulgaria in the area of security is built on the 
democratic values, our national culture, the human and citizen rights, equal opportunities for the 
personal development, as well as the Constitution of the country and the foundation deeds for 
ensuring the international security. The strategy outlines broader understanding of the national 
security as it ranks the security of the citizen, public and economic aspects first, without 
underestimating the dimensions related to the defence, foreign policy, investigation, security of 
public order and protection of lawfulness. More than ever it becomes obvious that the end product 
and the real meaning of the notion „national security” is the protection of the individual citizen, the 
integrity of his/her freedom and dignity. It is part of the efforts made by the European Union and 
NATO towards the expansion of the area of stability, cooperation and well-being via neutralization 
of the terrorism and extremism threats, overcoming the regional conflicts and actively participating 
in solving the global problems.  

The National Security Strategy of the Republic of Bulgaria shows the national interests, the 
necessary conditions and prerequisites for their implementation while neutralizing the risks and 
threats to the country and its citizens. The national and sectoral priorities and security policies are 
aimed at protecting the national interests considering the dynamics of the security environment with 
optimal distribution of resources in order to achieve effective management of the security system.  

The National Security Strategy of the Republic of Bulgaria is fundamental document for 
uniform formation, planning, implementing, coordinating and controlling the national security 
policy being implemented by the government institutions in cooperation with the citizens and their 
organizations. 

The implementation of the National Security Strategy ensures the rights, freedoms, security 
and well-being of the citizen and the society, it maintains the sovereignty, territorial integrity of the 
country and unity of the nation, protects the constitutionally established order and democratic 
values and protects the population and the critical infrastructure in the case of crises, natural 
disasters, wrecks, incidents and other risks and threats. The action of the strategy is aimed until 
2020. 

Within the context of this written work it is worth mentioning that corruption prevention 
and counteraction is outstanding amongst the important national interests that concern the national 
security of the Republic of Bulgaria, noted namely in the National Security Strategy. 

In this light and under the various “Corruption practices”, according to the National Security 
Strategy among the basic positive factors for the internal security of the country are the 
establishment of the role of democratic institutions and procedures, the functioning market 
economy and financial stability, social-economic stability and progress, the reform of the 
government administration and of key government institutions within the context of our European 
integration. 

In this case, the other thing that is worth mentioning in this light is that according to the 
Strategy, corruption and in particular corruption at high levels remains one of the basic problems of 
the modern Bulgarian society. Its dissemination results from the non-transparent change of 
ownership, the inadequate regulation of the public and economic relations, the ineffective control 
and omissions in the judicial process. Corruption threatens the existence and conformity with the 
social, legal and moral norms, it accelerates the potential of organized crime, ruins the reputation of 
authorities, weakens their functioning and compromises the undertaken reforms. Opportunities for 
corruption are created by the shortcomings in managing the state and the municipalities which are 
                                                 
13 Made public in State Gazette, edition 35 dated 12.05.2009, in effect from 12.05.2009. 
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about the conscientious or because of incompetency increase and complication of the permit and 
license regimes, the absence of the necessary transparency and consistency in assigning public 
procurements and disbursing public resources. 

Within the national security system there are three security levels: personal, social and 
governmental.14  

The personal security is achieved via ensuring the legal and moral norms and establishing 
institutions that make it possible to develop the abilities and satisfy the needs of every citizen. 

The social security means the development of institutes, norms and public conscience in 
view of realizing the rights and freedoms of all population groups. The security of the state means 
the presence of effective management of the public groups and political powers and effective 
mechanisms for their protection. 

The governmental security, the security of society and individuals on one hand are directly 
related to the condition of the constitutionally established legal order within it. The conformity with 
this legal order excludes any violence and arbitrary acts, and establishes the powers of the legal 
state on the grounds of people’s self-definition, according to the will of majority and in the name of 
freedom and justice. The following belong to the fundamental principles of this order: taking into 
consideration the human rights regulated in the Constitution, people’s sovereignty, division of 
authorities, lawfulness of governance, independency of judicial authority, the multipartite principle 
and equal chances of all political parties etc. The constitution is the main act of the state and it is 
subject to direct enforcement by all in it. No citizen, neither political organization neither public 
group, representative of the state authority irrespective of their position have the right to ignore the 
constitution or allow during their activity it to be violated, are subject to sanctioning. In this light, 
legal behaviour is the one that follows the prescriptions of the legislative norms or orders issued by 
officials. In the practical activity for defending the constitutional order we should take into 
consideration the fact that there are laws in life that are respected and other that are frequently 
violated. Hence in the democratic society we have provided a powerful instrument for enforcing the 
Constitution and laws - judicial control.  

Undermining public relations that make up the constitutional order in the country, finally is 
aimed at its security since the consequences are at least about discrediting the internal and foreign 
policy of its governance before the society and before the international community. Irrespective of 
the factors that bring about this hostile impact onto social relations, the institutions or individual 
people and social groups, it concerns the national interests.  

The social development is accompanied by the occurrence of negative processes and 
phenomena on political, social, ethnical, religious and other grounds, bringing about prerequisites 
for organized counteraction and violence or other patterns of illegal behaviour that endanger its 
security. This necessitates aiming the efforts of the competent government bodies at the timely 
acquisition of information about these negative social processes and phenomena and undertaking 
measures for limiting the risks, threats and dangers to a degree where the security protection is 
guaranteed. To this end we build a system for protecting the national security. 

National security is an element of the state policy that aims at preserving the internal and 
international conditions that favour the protection and establishment of the essential values and 
counteraction of the actual and potential enemies. The main objectives of this policy are the 
following: not to face danger of armed attack, forced change of the constitutional order, political 
dictate or economic compulsion for the state and the democratic functioning of state and civil 
institutions is guaranteed. Once the state performs these objectives we would achieve a condition 
where the society and the nation keep and increase their well-being and keep developing. The 
effectiveness of the foreign policy on national security depends on the choice of one of the 
numerous possible political conditions, depending on the potential of the state, the foreign 
circumstances, the strength of the army, the geographic position, the level of social and economic 
development. There are foreign threats to the national security on one hand, as well as dangers 
                                                 
14 http://microslushalka.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=303&catid=67&Itemid=74 , (visited on 04.02.2015). 
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coming from the state itself and society. The main objective is to minimize state’s vulnerability and 
the elimination of all potential and real threats to have national security and stability.  
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У статті досліджено питання співвідношення понять «компетентності» та «трудовий потенціал» у 
рамках становлення соціальної економіки в Україні крізь призму проблем молодіжної зайнятості. Досліджено 
зміст понять та рівні формування трудового потенціалу молоді. Удосконалено економічну модель формування 
трудового потенціалу держави.  
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Сучасні процеси реформування вищої освіти в Україні скеровуються на досягнення 
такого рівня якості освіти, за якого здобуті у ході навчання компетенції відповідатимуть 
вимогам роботодавців. Так, згідно визначень, поданих у Законі України «Про вищу освіту», 
вища освіта – це сукупність систематизованих знань, умінь і практичних навичок, способів 
мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, 
інших компетентностей, здобутих у вищому навчальному закладі (науковій установі) у 
відповідній галузі знань за певною кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є 
вищими, ніж рівень повної загальної середньої освіти. Водночас, компетентність 
визначається як динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, 
професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка 
визначає здатність особи успішно здійснювати професійну (виділено автором) та 
подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої освіти про 
вищу.  

З успішністю подальшої професійної діяльності пов’язуються також терміни «якість 
вищої освіти» та «результати навчання». Так, якість вищої освіти – це рівень здобутих 
особою знань, умінь, навичок, інших компетентностей, що відображає її компетентність 
відповідно до стандартів вищої освіти; результати навчання – це сукупність знань, умінь, 
навичок, інших компетентностей, набутих особою у процесі навчання за певною освітньо-
професійною, освітньо-науковою програмою, які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та 
виміряти про вищу. Водночас, на нашу думку, з позиції забезпечення подальшої 
професійної діяльності слід по-іншому трактувати процес здобуття освіти (не тільки вищої). 
Керуючись спостереженнями за суспільними трендами, інтерв’юванням студентів різних 
спеціальностей можемо висловити гіпотезу щодо важливості у рамках вищої освіти 
формування не «компетентностей», а трудового потенціалу молоді. З метою обґрунтування 
даної гіпотези доцільно встановити зміст поняття «трудовий потенціал молоді».  

Узагалі, термін «трудовий потенціал» є дискусійним. Найбільш загальним можливо 
вважати таке визначення: «трудовий потенціал (країни, регіону, підприємства) – це 
розташовувані в даний час і передбачувані в майбутньому трудові можливості, що 
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характеризуються кількістю працездатного населення, його професійно-освітнім рівнем, 
іншими якісними характеристиками» /6095/%D1. 

Визначення та зміст поняття трудовий потенціал суттєво змінюється у залежності від 
того, на якому рівні розглядати це явище.  

Наприклад, для рівня національного господарства цілком справедливим буде 
визначення трудового потенціалу як «наявні в даний час і прогнозовані в майбутньому 
трудові можливості країни, регіону або підприємства, що характеризуються кількістю 
працездатного населення, його професійно-освітнім рівнем, іншими якісними 
характеристиками» 30648.  

Трудовий потенціал регіону – це трудовий потенціал окремих людей, об'єднаний в 
сукупність виявлених і прихованих трудових можливостей різних соціальних спільнот і 
соціальних груп, що знаходяться на даній території /317. 

Уткіна Ю. М. та Соломников І. В. зазначають, що визначення сутності категорії 
«трудовий потенціал» розглядається через характер участі персоналу у виробничо-
господарському процесі, місце в соціально-економічній системі підприємства. Сутність 
категорії «трудовий потенціал» розглядається за трьома напрямками: виключно якісні 
характеристики трудових ресурсів як джерело збільшення можливостей; сучасні та 
перспективні трудові можливості; увага концентрується на кількісних даних, що 
задовольняють певним вимогам уткіна, С. 223.  

Відповідну закономірність зауважила О. І. Сімчера, котра стверджує, що у залежності 
від рівня виробничих відносин, трудовий потенціал може розглядатись на рівнях держави, 
регіону, суспільства, підприємства, трудового колективу або окремого працівника [сімч, С. 
241].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Економічна модель формування трудового потенціалу держави* 
*Власна розробка автора 
 

Виходячи з цього припущення, О. І. Сімчера запропонувала розглядати низку "рівнів 
формування трудового потенціалу" [сімч, С. 243], серед яких виділено особистісний, 
кваліфікаційний та психофізіологічний потенціали, що впливають на формування трудового 
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потенціалу працівника, який, своєю чергою зумовлює трудовий потенціал суспільства та є 
пов’язаним з трудовим потенціалом підприємства.  

На нашу думку, трудовий потенціал доцільно досліджувати у рамках більш складної 
моделі, формування якої продиктоване вимогами соціальної економіки (Рис. 1). 

Уведення в дану модель чинника віку носія трудового потенціалу відповідає таким 
критеріям доцільності: 

а) державна стратегія і політика у сфері зайнятості диференціюється з виділенням 
проблематики молодіжної зайнятості.  

б) принципи організації і закономірності споживання освітніх послуг, послуг з 
охорони здоров’я, інших соціальних послуг суттєво відрізняються у залежності від віку 
споживача; 

в) відмінності спостерігаються і у підходах, що реалізуються у межах окремих 
організацій, установ, підприємств у зв’язку з працевлаштуванням, навчанням, адаптацією, 
просуванням персоналу молодшого віку, що пов’язано з обмеженим досвідом роботи, 
відсутністю сформованого комплексу практичних навичок тощо; 

г) для реалізації свого трудового потенціалу молодь погоджується на нижчу оплату 
праці, що зменшує вартість, але не цінність трудового потенціалу у цій категорії; 

д) молодь відзначається високою мобільністю та готовністю до зміни не тільки місця 
праці, але і галузі економіки; готовністю працювати не за спеціальністю, а також виїздити на 
заробітки за кордон та ін. 

Таким чином, трудовий потенціал молоді можливо визначати наступним чином: це 
сукупність наявних і прогнозованих трудових можливостей, носієм яких є молодь; трудовий 
потенціал молоді відзначається наявністю певних особливостей його формування, 
пов’язаних з державною стратегією у сфері соціальних послуг, а також специфічного 
характеру реалізації, пов’язаного з відсутністю або обмеженістю досвіду роботи, практичних 
навичок, схильністю до зміни місця праці чи спеціальності, готовністю молоді до нижчої 
оплати праці тощо.  Трудовий потенціал молоді можливо характеризувати через такі 
показники, як кількість працездатного населення, що відноситься до категорії молоді, частка 
молоді у загальній кількості працездатного населення, частка молоді у економічно 
активному населенні, якість освіти, охорони здоров’я, інших соціальних послуг, що 
визначають якість трудового потенціалу. Реалізація трудового потенціалу молоді може 
визначатись через показники молодіжного безробіття, тривалості пошуку роботи молоддю, 
рівня працевлаштованості після здобуття вищої освіти, а також рівня оплати праці молодим 
працівникам порівняно з іншими.   

На відміну від пропонованого у сучасній системі вищої освіти України терміну 
"компетентності", поняття "трудовий потенціал" та "реалізація трудового потенціалу" є 
більш конкретними, відповідають вимогам науки та практики зміцнення засад соціальної 
економіки в державі, а отже можуть бути рекомендовані до ширшого використання як у 
межах політики молодіжної зайнятості, так і при розробці підходів і стратегії модернізації 
системи вищої освіти в Україні.  
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Висвітлено особливості формування доходів нефінансових корпорацій і домогосподарств України. 
Здійснено порівняльний аналіз секторальної структури доходів ряду європейських країн. Продемонстровано 
причини структурних дисбалансів в Україні.  

Ключові слова: інституціональні сектори, валова додана вартість, сальдо первинних доходів, наявний 
дохід, заощадження 

  

Джерелом заощадження і подальшого нагромадження активів в економіці є валовий 
наявний дохід. Його зростання сприяє як збільшенню кінцевих споживчих витрат, а отже 
покращенню рівня життя населення вже у поточному періоді, так і зростанню заощаджень, 
тобто внеску в майбутнє. Суттєвим фактором впливу на рівень наявного доходу є 
раціональне співвідношення між доходами окремих інституціональних секторів економіки, 
яке спостерігається від етапу їх утворення до етапів їх подальшого розподілу й 
перерозподілу. 

Проблемами аналізу доходів окремих секторів економіки та доходів країни в цілому 
займаються такі вчені як Пищуліна О. М., Примостка Л. О., Рамський А. Ю., Шевалдіна В. 
Г., Шинкоренко Т. П. та інші. У сучасних дослідженнях багато уваги приділяється аналізу 
доходів сектора домашніх господарств як основному споживачу в економіці [1-3]. 
Важливими є також напрямки дослідження, присвячені вивченню регіональної та галузевої 
структури доходів [4]. 

Метою даного дослідження є вивчення тенденцій розвитку доходів окремих 
інституціональних секторів та порівняння міжсекторальних співвідношень щодо доходів, які 
склалися в Україні, з відповідними співвідношеннями в країнах з розвинутою економікою. 

Джерелом вивчення доходів на макрорівні є Система національних рахунків (СНР) 
[5]. Однією з її головних завдань є аналіз стану економіки задля своєчасного прийняття 
управлінських рішень за даними таблиць і балансів СНР.  

Економіка країни в СНР розглядається як діяльність п’яти інституціональних 
секторів: нефінансових корпорацій, фінансових корпорацій, державного управління, 
домашніх господарств та некомерційних організацій, які обслуговують домашні 
господарства. Основним виробником товарів і нефінансових послуг у країні є сектор 
нефінансових корпорацій. Саме він має забезпечувати країну продуктами, а обсягу наявного 
доходу сектора має вистачати на подальше інвестування задля  модернізації та розвитку 
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виробництва. Сектором, основною функцією якого є споживання товарів і послуг у країні, є 
сектор домашніх господарств. Свої доходи домогосподарства витрачають, перш за все, на 
кінцеве споживання. Частина, що залишається, заощадження, спрямовується сектором на 
інвестиції у нефінансові активи (перш за все, у житлову нерухомість) та придбання 
фінансових активів (за виключенням прийняття фінансових зобов’язань). 

Ці два сектори, основний виробник та основний споживач, відіграють  найсуттєвішу 
роль у процесах утворення, розподілу, перерозподілу й використання доходу. Подальший 
аналіз присвячено саме цим секторам і відповідним процесам. 

Через відсутність однозначних критеріїв щодо раціонального співвідношення часток 
секторів у розподілі доходів, здійснено порівняння даних характеристик з відповідними 
показниками двох розвинутих країн Європи - Німеччини (член Європейського союзу) і 
Норвегії (країна до Європейського союзу не приєдналася).  

Джерелом первинних доходів від виробничої діяльності сектора є його валова додана 
вартість. У табл. 1 представлені результати розрахунків питомої ваги валової доданої 
вартості нефінансових корпорацій та домашніх господарств у сумарній валовій доданій 
вартості кожної з країн. 

Таблиця 1 
Питома вага доходів нефінансових корпорацій (НФК) та домогосподарств (ДГ) у 

загальних доходах країн у 2014 р., проценти 
Україна Німеччина Норвегія 

Питома вага 
НФК ДГ НФК ДГ НФК ДГ 

Валової доданої вартості сектора в валовій 
доданій вартості країни 

57,1 22,1 63,3 21,7 67,4 8,8 

Валового прибутку (змішаного доходу) 
сектора у валовому прибутку (змішаному 
доході) країни 

47,0 43,8 60,2 31,3 72,1 14,6 

Валового сальдо первинних доходів сектора 
у валовому національному доході  

9,6 72,8 15,3 73,9 22,5 51,2 

Валового наявного доходу сектора в 
валовому наявному національному доході 

7,6 81,3 13,1 63,2 16,6 43,5 

Джерело: розраховано автором за [6, 7] 
 

Дані табл. 1 щодо всіх країн не суперечать уявленням про місце секторів у процесі 
створення валової доданої вартості. Роль нефінансових корпорацій у її виробництві 
визначна, а роль сектора домашніх господарств, основна функція якого – споживання, є 
другорядною. Проте вже на цьому етапі можна спостерігати, що в Україні частка 
нефінансових корпорацій у валовій доданій вартості є меншою, ніж у Німеччині і Норвегії. 

Валова додана вартість – джерело доходів від виробничої діяльності, до яких 
належать нарахована секторами оплата праці найманих працівників, інші податки за 
виключенням субсидій на виробництво та валовий прибуток (змішаний дохід). Дані табл. 1 
свідчать, що в Україні частка нефінансових корпорацій у валовому прибутку (змішаному 
доході) набагато менша за відповідну характеристику для Німеччини (на 13,2 п. п.) і для 
Норвегії (на 25,1 п. п.). Що спричиняє таку ситуацію? Валовий прибуток – це балансуюча 
стаття, яка характеризує величину, що залишається в секторі після нарахування ним оплати 
праці найманим працівникам та інших податків (за виключенням інших субсидій) на 
виробництво. Оплата праці, крім заробітної плати, містить фактичні та умовні відрахування 
на соціальне страхування. Отже, причину відносно низького валового прибутку НФК в 
Україні можна шукати у завеликих відрахуваннях на соціальне страхування та інших 
податках на виробництво. 

Звертає на себе увагу значна частка сектора домогосподарств України у валовому 
прибутку порівняно з іншими країнами (в Україні вона в 3 рази більша ніж в Норвегії). 
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Такий результат можна пояснити загальною незбалансованістю процесу утворення доходу в 
Україні.  

Етап розподілу первинних доходів між секторами економіки завершується 
отриманням кожним з секторів валового сальдо первинних доходів. Сума первинних доходів 
усіх секторів-резидентів України являє собою валовий національний дохід. Частка НФК 
України в її валовому національному доході в рази менша за відповідну частку в Норвегії і 
суттєво менша за відповідний показник у Німеччині. Валове сальдо первинних доходів НФК 
відрізняється від валового прибутку на величину отриманих від інших одиниць за 
відрахуванням переданих ним доходів від власності (це, перш за все, проценти за кредити). В 
Україні в 2014 р. передані нефінансовими корпораціями доходи від власності перевищили 
отримані ними в 4,5 разів. Необхідність виплачувати відсотки за взятими в попередні 
періоди кредити важким тягарем лежить на підприємствах нефінансового сектора країни, 
стримуючи їх подальший розвиток. 

Валове сальдо первинних доходів домашніх господарств уключає, крім змішаного 
доходу сектора, отриману домогосподарствами-резидентами України оплату праці та 
отримані (без переданих іншим інституціональним одиницям) доходи від власності. Частка 
домогосподарств у валовому національному доході країни майже не відрізняється від 
відповідного показника, розрахованого для Німеччини, та некритично перевищує відповідну 
частку, обчислену для Норвегії. 

Наявний дохід відрізняється від валового сальдо первинних доходів на величину 
поточних трансфертів отриманих сектором за виключенням переданих ним. Враховуючи 
низький порівняно з іншими країнами рівень частки  нефінансових корпорацій у первинних 
доходах України, відмітимо  посилення даної тенденції і стосовно вторинних доходів. Щодо 
нефінансових корпорацій, то на даному етапі перерозподілу доходів сектор виплачує поточні 
податки на доходи (ці виплати складають левову частину переданих сектором поточних 
трансфертів) та інші поточні трансфери (штрафи, пені тощо); одночасно відповідні інші 
поточні трансферти нефінансові корпорації отримують від інших інституціональних 
одиниць. У кінцевому підсумку питома вага НФК України у валовому наявному доході 7,6 
%, тоді як у Німеччині – 13,1 % , а в Норвегії – 16,6 %. 

Протилежна картина спостерігається стосовно домогосподарств. Домашні 
господарства отримують соціальні допомоги в якості поточних трансфертів, величина яких 
значно перевищує поточні податки на доходи та інші передані сектором відповідні потоки 
доходів. У зв’язку з погіршенням економічної ситуації держава прискореними темпами 
збільшує допомогу домашнім господарствам при відсутності одночасного зростання 
виробництва. Це також призводить до виникненню певних дисбалансів в економіці, шляхи 
подолання яких сьогодні чітко не прописані. 

Отже, в результаті перерозподільних процесів питома вага домашніх господарств 
України у валовому наявному доході майже в 2 рази перевищує відповідний показник у 
Норвегії і на 28,6 % у Німеччині (табл. 1). 

Таблиця 2 
Розподіл валового наявного доходу домогосподарств у 2014 р., проценти 
Країна Кінцеві споживчі витрати Валове заощадження 

Україна 94,9 5,1 
Німеччина 85,5 14,5 
Норвегія 90,9 9,1 

Джерело: розраховано автором за [6, 7]    

У табл. 2 продемонстровано, як домашні господарства трьох країн розпоряджаються 
своїм наявним доходом. Саме цей вид доходу є джерелом кінцевого споживання та 
заощадження. В Україні, не зважаючи на найбільшу частку домашніх господарств у 
наявному доході країни, частка заощадження в наявному доході сектора виявилася 
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найменшою. Населення доходи «проїдає», бо в абсолютному вираженні наявних доходів 
домогосподарств  вистачає лише на нагальні потреби. 

Що стосується використання наявного доходу нефінансовими корпораціями, 
відмітимо, що їх наявний дохід дорівнює валовим заощадженням сектора, бо кінцевих 
споживчих витрат НФК не здійснюють.  

Джерелом інвестування в економіці є чисте заощадження секторів. Чисте 
заощадження нефінансових корпорацій України в 2014 р. має від’ємне значення – -16660 
млн. грн. Отже, на цілі валового нагромадження сектор вимушений позичати кошти в інших 
секторів економіки та в нерезидентів. Ситуація в Норвегії та Німеччині протилежна. 
Позитивні чисті заощадження нефінансових корпорацій обох країн дозволяють здійснювати 
валове нагромадження основного капіталу, збільшувати запаси матеріальних оборотних 
коштів та цінностей тощо.  

Проведене дослідження дозволило виявити структурну незбалансованість розподілу 
доходів секторів економіки України. У результаті такої неузгодженості головний виробник 
товарів і нефінансових послуг в економіці, сектор  НФК, вже на стадії використання доходу 
залишається боржником (чисте заощадження сектора негативне). Процеси нагромадження 
сектор має здійснювати за рахунок залучених коштів. Дана ситуація складається починаючи 
з етапу утворення доходів, коли сектор має виплачувати непід’ємні для нього проценти по 
кредитах. У результаті величина його валового прибутку (первинного доходу від виробничої 
діяльності) недостатня для подальшого ефективного процесу відтворення доходу. Ситуація 
для сектора ускладнюється завеликими відрахуваннями на соціальне страхування.  Далі 
доходи НФК зменшуються після виплат поточних трансфертів. Отже, держава має 
налагодити ефективні механізми оподаткування, які б сприяли розвитку нефінансових 
корпорацій, а не, навпаки, стримували б його діяльність.  

Завелика частка домашніх господарств у наявних доходах України теж свідчить про 
незбалансованість процесів перерозподілу доходів. Держава має забезпечити працездатне 
населення можливістю заробляти гроші, а соціальні допомоги надавати лише незахищеним 
верстам населення. 

Порівняння розподілів доходів інституціональних секторів у різних країнах дає 
можливість аналізувати оптимальні міжсекторальні пропорції, які дають можливість 
розвинутим країнам задовольняти і потреби суспільства щодо соціальних гарантій, і потреби 
виробника щодо умов його ефективної діяльності та оптимального перерозподілу доходів. 
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В статті  проаналізовано основні види торговельного посередництва, що використовуються в 
міжнародній діяльності. А також охарактеризовано основні принципи діяльності  торговельних посередників. 
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майном, субконцесії, фінансового лізингу, суборенди. 
 

На сьогодні вагому частку в здійсненні міжнародної діяльності займають посередники, 
це явище пов’язано з цілою низкою обставин як юридичного, так і економічного характеру. 
Практика показує, що використання посередницьких підприємств, у кінцевому рахунку, 
обумовлена економією витрат підприємства пов’язаних з просуванням та реалізацією 
продукції за кордоном. Також посередники вже мають стабільні та налагоджені контакти з 
виробниками чи покупцями товару, що сприяє гарантованому та надійному виконанню 
обов’язків сторонами угоди. Тому вибір посередника при здійсненні міжнародної діяльності 
підприємства з невеликим обсягом власних ресурсів є особливо актуальним. 

Питання сутності та видів посередників у міжнародній діяльності, оцінки обсягу 
наданих повноважень, ефективності їх діяльності, правове підґрунтя співробітництва 
досліджувались в роботах І. Н. Герчікової, М. І. Дідківського, А. Р. Дунської, Ю. Г. Орзіха, 
П. М. Рубанова, В. В. Сабадаш [9] та ін. Значна увага в працях вищезгаданих фахівців 
приділена необхідності залучення посередників при здійсненні певних торгових операцій на 
зовнішньому ринку, умовам застосування окремих типів договорів про виконання 
посередницьких функції, докладно розглянуті різноманітні види посередників в 
зовнішньоекономічній діяльності. 

Посередниками є фізичні особи та фірми, які сприяють обігу товарів і послуг на 
внутрішніх та зовнішніх ринках. Це юридичні або фізичні особи, які знаходяться поміж 
іншими контрагентами комерційної діяльності й виконують функцію їх зведення один з 
одним для обміну товарами, послугами, інформацією [6, c. 98]. 

Торговельне посередництво включає широкий набір послуг: з перепродажу товарів, 
пошук зарубіжних партнерів, допомога у веденні переговорів та укладанні 
зовнішньоторговельних угод, послуги з кредитування торговельних операцій та їх 
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страхування, організація рекламних кампаній, технічного та інформаційного обслуговування 
кінцевих споживачів тощо. 

Торгово-посередницькими фірмами називають такі, що не залежать від виробника і 
споживача продукції в господарському та юридичному плані, не є їх структурними 
підрозділами або дочірніми компаніями. Посередники працюють з метою одержання 
прибутків від різниці в цінах або комісійної винагороди. Торгово-посередницькі фірми, як 
правило, здійснюють лише комерційну діяльність, проте інколи можуть також додатково 
обробляти придбані товари. 

У сучасних умовах господарювання більше половини світового обігу товарів 
реалізується через посередників, до яких відносяться незалежні від виробників і споживачів 
особи, підприємства і фірми, що беруть участь в обігу товарів. 

Сутність договору комісії полягає в тому, що за договором комісії одна сторона 
(комісіонер) зобов'язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити одну 
або кілька угод від свого імені, але за рахунок комітента. 

Договором субкомісії називається договір, по якому одна сторона (субкомісіонер) 
зобов’язується за доручення іншої сторони (комісіонера) за винагороду укласти один чи 
кілька правочинів від власного імені й в інтересах комітента. Тобто це договір, в якому 
комісіонер у відношенні до субкомісіонера виконує права й обов’язки комітента. Але 
комісіонер залишається відповідальним перед комітентом за виконання договору 
субкомісіонером, тому що укладення договору субкомісії не тягне за собою зміну осіб в 
комісійному зобов’язані [1].  

Консигнація - це такий вид комісійних операцій на продаж товару, за якого власник 
товару, вантажовідправник (консигнант) передає товар комісіонеру-вантажоотримувачу 
(консигнатору) для продажу зі складу консигнатора (консигнаційного складу). При цьому 
торгівля проводиться від імені консигнатора за рахунок консигнанта, а розрахунки за 
реалізовану продукцію проводяться безпосередньо між консигнатором та третіми особами. 

Доручення — це документ, який виражає юридичну довіру особі при здійсненні яких 
небудь юридичних дій, а також з метою одержання грошових коштів. 

Агентські угоди – на основі такої угоди посередники не мають права підписувати 
угоди з третіми особами. Комісійні угоди – в даному випадку посередники підписують угоди 
з третіми особами від свого імені, але за рахунок довірителя. Угоди доручення – відповідно 
до такої угоди посередники підписують угоди з третіми особами від імені і за рахунок 
довірителя. За такими угодами діють повірені. Угоди з перепродажу – передбачають, що 
посередники підписують угоди з третіми особами від свого імені і за свій рахунок. 

За договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за 
виконання ним свого обов’язку. Такий поручитель відповідає перед кредитором за 
порушення зобов’язання боржником. Порукою можна забезпечувати виконання зобов’язання 
в повному обсязі або частково [2]. 

Договір підряду - двостороннє-взаємний договір, бо і на стороні замовника, і на 
стороні підрядника є права та обов’язки, причому праву однієї сторони кореспондує 
обов'язок іншої і навпаки [3, c.38] 

За договором зберігання одна сторона (зберігач) зобов’язується зберігати річ, яка 
передана їй другою стороною (поклажодавцем), і повернути її поклажодавцеві у схоронності 
[1]. Близьким поняттям до договору зберігання є договір позички. За договором позички 
одна сторона (позичкодавець) безоплатно передає або зобов’язується передати другій 
стороні (користувачеві) річ для користування протягом встановленого строку [4, с.118]. 

Договір транспортного експедирування визначає умови за яких одна сторона, за плату 
і за рахунок другої сторони має виконати певні умови договору про надання послуг, 
пов’язаних з перевезенням вантажу. Договором транспортного експедирування може бути 
встановлено обов’язок експедитора організувати перевезення вантажу транспортом за 
маршрутом, вибраним експедитором або клієнтом, зобов’язання експедитора укласти від 
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свого імені або від імені клієнта договір перевезення вантажу, забезпечити відправку і 
одержання вантажу, а також інші зобов’язання, пов’язані з перевезенням. 

Договір  управління  майном - одна сторона передає другій стороні (управителеві) на 
певний  строк майно  в  управління,  а  друга  сторона  зобов'язується  за плату здійснювати 
від свого імені  управління  цим  майном  в  інтересах установника управління або вказаної 
ним особи [1].   

Субконцесія - це договір, згідно з яким користувач зобов'язується передати іншій 
особі (субкористувачеві) право користування наданим йому правоволодільцем комплексом 
прав або частиною комплексу прав на умовах, погоджених із правоволодільцем або 
визначених договором комерційної концесії. Унаслідок укладання договору субконцесії 
користувач відносно до субкористувача стає правоволодільцем. 

За  договором фінансового лізингу (далі - договір лізингу) лізингодавець 
зобов'язується набути у  власність  річ  у  продавця (постачальника)   відповідно  до  
встановлених  лізингоодержувачем специфікацій та умов і передати її у    користування 
лізингоодержувачу  на  визначений  строк  не  менше одного року за встановлену плату 
(лізингові платежі). 

Суборенда - це передача орендованої нерухомості (майна) в оренду третій особі. За 
договором суборенди Орендар за згодою орендодавця передає на певний строк частину або 
все найняте ним приміщення у користування суборендарю. 

Необхідність звернення до посередників обумовлюється відсутністю можливості 
самостійного дослідження зовнішнього ринку, пошуку вигідних іноземних  контрагентів, 
кваліфікованого здійснення взаєморозрахунків, чіткого й правильного формулювання умов 
контрактів тощо. 

Основні принципи діяльності міжнародних посередників в умовах ринкових відносин 
зазначені на рис. 1.  

 
Рис. 1. Принципи діяльності міжнародних посередників 

 

У результаті дослідження було визначено, що посередництво в зовнішній торгівлі 
охоплює широке коло різноманітних функцій, які значно полегшують, водночас і 
покращують, процес діяльності виробників та підвищують їх ефективність. Посередництво є 
видом підприємницької діяльності в основному в сфері послуг, який полягає у сприянні 
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налагодженню зв'язків поміж виробниками і кінцевими споживачами продукції з метою 
прискорення і полегшення руху (обігу) сировини, матеріалів, готової продукції, інформації, 
науково-технічних розробок, грошей, валюти, споживчих товарів, послуг, цінних паперів.  

Саме тому правильний вибір посередників є дуже важливим для фірм та виробників, 
що з метою отримання більшого прибутку прагнуть розширити коло своєї діяльності та 
вийти на міжнародний ринок. Перспективами подальшого дослідження є оптимізація 
розподілу прав, обов’язків та винагороди торгових посередників, адаптація типових 
зовнішньоторгових угод під існуючі види посередників. 
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После того, как мировая экономика вышла из глубокой послевоенной рецессии, 
возврат к активному и синхронизированному мировому подъему остается недосягаемым. 
Экономики разных стран имеют различия в перспективах, новые прогнозы предусматривают 
небольшое, но почти повсеместное снижение темпов роста в ближайший период. Риски 
ухудшения ситуации в мировой экономике представляются более выраженными. 

Более высокими темпы роста экономики остаются в странах с развитой экономикой, в 
связи с уменьшающимися последствиями недавних кризисов, а также продолжительной 



 32

поддержкой, оказываемой денежно-кредитной политикой, и возвращением к нейтральному 
для бюджета курсу. Эти факторы содействовали в целом ускоряющемуся объему 
производства и снижению безработицы, однако дефляционное давление сохраняется. 
Несколько ниже темпы роста экономики наблюдаются в странах с формирующимся рынком 
и развивающихся странах, которые обеспечивают растущую долю мирового производства и 
на которые все еще приходится значительная доля мирового роста. Причины снижения 
темпов роста этих стран являются различными: от падения цен на биржевые товары (которое 
также отрицательно сказывается на ряде стран с развитой экономикой) до эксцессов 
быстрого роста кредита в прошлом и политических потрясений. Рост мировой экономики в 
первой половине 2015 г. составил 2,9%, примерно на 0,3 процентного пункта ниже, чем 
прогнозировалось в апреле 2015 г. (рис. 1-5) [2].  

 

 
Рис. 1. Мировая торговля, промышленное производство и индекс менеджеров по 
закупкам (ИМЗ) обрабатывающей промышленности (трехмесячное скользящее 

среднее, процентное изменение в годовом исчислении) [2] 
 

 

 
Рис. 2. ИМЗ обрабатывающей 

промышленности (трехмесячное 
скользящее среднее; отклонения от 50) [2] 

Рис. 3. Промышленное производство 
(трехмесячное скользящее среднее; 

процентное изменение 
в годовом исчислении) [2] 
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*Перспективы развития мировой экономики 

(ПРМЭ)  
Рис. 4. Рост ВВП (изменение в процентах 

за полгода в годовом исчислении). 
Страны с развитой экономикой [2] 

 

Рис. 5. Рост ВВП (изменение в процентах 
за полгода в годовом исчислении). 

Страны с формирующимся рынком и 
развивающиеся страны [2] 

Рост экономических показателей в Соединенных Штатах Америки был слабее, чем 
ожидалось. Это объясняется замедлением активности, вызванным такими факторами как: 
суровая зима, закрытие портов, а также значительным сокращением капитальных расходов в 
нефтяной отрасли. Но, несмотря на ослабление роста, уровень безработицы в США снизился 
до 5,1% в конце августа, что на 0,4 процентного пункта ниже ее уровня в феврале (и на 1 
процентный пункт ниже уровня 2014 г.).  

Более активный рост экономики имел место в странах Европейского Союза.  В 
Италии, Испании и Ирландии рост поддерживался за счет повышения внутреннего спроса, 
что компенсировало более медленный, по сравнению с ожиданиями, рост в Германии. 

В Соединенном Королевстве в первой половине 2015 г. ВВП в годовом исчислении 
вырос на 2,25%, а уровень безработицы сейчас вернулся близко к своей средней величине до 
кризиса и составляет примерно 5,5%. 

В Японии потребление и чистый экспорт значительно упали. В Китае замедлился рост 
инвестиций, а импорт сократился, но рост потребления оставался устойчивым. Чистый 
экспорт оказал положительное влияние на рост экономики. С июля 2015 г. наблюдалось 
резкое снижение фондовых цен после быстрого увеличения в течение года. В целях 
восстановления упорядоченных условий на рынке официальными органами Китая были 
приняты меры вмешательства. 

Экономическая активность в некоторых странах с развитой экономикой и странах с 
формирующимся рынком в Восточной Азии, таких как Корея, Тайвань, провинция Китая, и 
члены Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), также была низкой, что отражало 
сокращение экспорта, а также замедление внутреннего спроса. 

Спад экономики в 2015 г. наблюдался в Бразилии и Мексике, что объяснялось 
замедлением роста в США наряду со снижением добычи нефти. ОПЕК использует свои 
рычаги влияния на мировую экономику.  

В 2015 г. Россия оказалась в сложной экономической ситуации, которую усугубила 
внешняя конъюнктура и, как следствие, значительное ослабление национальной валюты и 
рецессия. 
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Макроэкономические показатели свидетельствуют о том, что мировое промышленное 
производство оставалось на низком уровне в течение 2014 г., что соответствовало 
неравномерному росту спроса в различных ведущих странах и группах стран, и заметно 
замедлилось в первой половине 2015 г., что было вызвано некоторым увеличением товарных 
запасов, а также более медленным ростом инвестиций. Рост объемов мировой торговли в 
первой половине 2015 г. также замедлился (рис. 2-3). 

Как следует из вышеизложенного, основными причинами, оказывающими влияние на 
мировую кризисную ситуацию в 2015 г. являются: 

 валютный кризис, а именно, перепроизводство основной мировой валюты – 
доллара США; 

 снижение мировых цен на энергоресурсы; 
 несовершенная кредитно-денежная политика; 
 высокая (ожидаемая) инфляция, связанная, например, с прогнозируемой 

монетизацией фискальных обязательств государств 
 нестабильность биржевых индексов; 
 инвестиционная политика; 
 падение цены на нефть; 
 рост безработицы; 
 активное падение потребительского спроса 
 применение санкций; 
 кризис с мигрантами; 
 глубокий кризис государственных институтов; 
 военные конфликты [1, 3]. 

Таким образом, за умеренным или некритическим ухудшением индикаторов кроются 
значительные риски, которые в обозримой перспективе могут существенно повлиять на 
общую социально-экономическую ситуацию в мире и, как следствие, на экономики каждого 
отдельного государства.  
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CОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО РЫНКА ЗЕЛЕНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА: ВЫЗОВЫ ДЛЯ УКРАИНЫ 

 

The article investigates the main legislation and public supporting programs on green buildings in EU, 
overview peculiarities and recent achievements in European sustainable construction market and draws perspective 
trends in its development till 2018. Authors drive conclusions about possible arising challenges for the development and 
further integration of Ukrainian green building market regarding contemporary European tendencies.  

Keywords: sustainable development, green building, EU, Ukraine 
 

В статье исследуются основные законы и государственные программы поддержки развития зеленого 
строительства в ЕС, оцениваются особенности и современные достижения европейской отрасли 
устойчивого строительства и анализируются вероятные тенденции его развития до 2018 года. Авторы 
представляют выводы о возможных возникающих вызовах для рынка зеленого строительсва Украины в 
ближайшей перспективе исходя из европейских тенденций.  

Ключевые слова: устойчивое развитие, зеленое строительство, ЕС, Украина 
 

In contemporary world strategies of green building help countries to renew their economy 
by creating new markets. Since the energetic crisis of mid-70-es and the Club of Rome Report in 
the beginning of 90-ies the deep concernment in Western European countries about ecologic and 
resource efficiency has turned theoretical searches for solutions into commercial field. One of the 
most obvious and direct instruments was regarded the green building. Today, the construction 
sector is the largest consumer of resources in the European economy. Assessing the EU statistics for 
the whole and separate levels of building life cycle, construction is responsible for the consumption 
of  ½ of  produced materials, ½ of - power, 1/3 of -  water. At the same time, it generates 1/3 of total 
waste and CO2 emissions [5]. 

Generally, ecological building is a dynamically growing sector of the global economy and it 
is comprises of various services - from small residential buildings to major shopping areas 
construction. Special ecological projects are firstly developed in line with green principles: the use 
of energy-saving technologies, and efficient use of limited resources, designing considering the 
effects on human health and the environment, as well as harmonious fit of the building into the 
architectural style and natural landscape. 

The economic motives for local economies are quite obvious: reducing operational costs of 
building, support of local economy and producers, increase in employees’ productivity and 
economic performance of buildings improvement (economizing effects during whole life cycle).  
Years of empiric researches of European Green Building Association have established that green 
construction lead to rise up in the employees’ productivity by 18%, reduces energy consumption by 
18%, decreases the number of sick-lists by 8,5%  and significantly increases the assets’ value. 
Moreover, the owner has a possibility to increases the level of rent payment by 25% while the 
demand for rend rises by 23% [2, p.56].  

That is why in 2005 after the publication of the Green Paper on energy efficiency by the 
European Commission the "Green Building" program was established. It paved the way for further 
initiatives and lasted up to the end of 2006. It provided informational, analytical, technical and 
financial support to the construction companies in their striving to develop relevant innovative 
green investments. Its priorities were: increasing the awareness and demand for more resource-
efficient buildings among private consumers, developers and public customers; improving 
knowledge and information about the use of resources and the related environmental impacts of 
buildings to support decision-making among designers, architects, developers, construction 
companies, manufacturers of building products, investors, consumers, etc. 

Since that time, for many years the debate about green building in Europe has been focusing 
on energy efficiency and its tracking, so the main subject for improvements and researches were 
unified and national certification standards systems development and adoption.  The main 
legislation concerning the reduction of energy consumption in construction industry comprises of 
"Energy performance of buildings" Directive (2010) and the Directive "Energy efficiency" (2012). 
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Due to the first directive it was proposed to include information on the energy performance 
certificate in sales or rent advertisement. Also, the EU had to ensure the scheme of inspection of 
heating and air conditioning systems. And, finally, all new buildings were said to become near-zero 
energy consuming by the end of 2020. Also it was previewed that countries would develop a list of 
national financial instruments and national standardization benchmarks for improving the energy 
efficiency of buildings. Second main legislation,  "Energy efficiency" Directive, predicted that 
European countries would make a 3% renovation in already existing buildings of the central 
government and that purchase of new buildings by the authorities should take place only after 
ensuring their high standards of energy efficiency. In addition, European countries must develop a 
long-term strategy for national building, which can be included in their national action plans of 
energy efficiency [5, p.134].  

In 2013 the European Commission launched regular public consultations and since then 
numerous Communications have been released. The last one in 2016 is called "Common EU 
framework of core indicators for the environmental performance of EU buildings".  There should 
be noted a shift of EC’s attention from resource efficiency opportunities in building economy and 
competitiveness of European structures (Communication “Resource efficiency opportunities in the 
building sector”, 2014) to more evolutional concept of circular economy application to construction 
(Communication“Circular Economy Action Plan” 2015) [6]. This document provides two groups of 
objectives: the impact of the buildings’ life cycle on the environment and the problem of achieving 
high quality resource efficiency. They include six objectives: the life cycle of the materials to be 
resource-efficient, water consumption should be kept to a minimum, the space of buildings should 
be designed to bring comfort and resilience to climate change, CO2 gas emissions referring different 
stages of the building life cycle should be optimized in terms of cost and value. 

Green Building in the EU is a developed market and by 2018 it is predicted to attract far 
more economic participants - companies. According to a study of the analytical agency Baker & 
McKenzie «Global Index sustainable construction" in 2016, France, Germany, the Netherlands and 
the United Kingdom are the leaders among 25 countries in achieving sustainability of building 
through dissemination of certification, demonstrating the best results in reducing emissions of CO2 

and implementation of numerous market initiatives[2]. Also, these countries were the first who 
adapted the EC directives on sustainability of economic development into a national law. In average 
28% of construction projects in Europe are carried out under the principles of sustainability [1]. For 
example, Poland and Germany show the corresponding figures of 35% and 34%, and the UK - 27%. 
The deeper structural and perspective analysis show that in Germany over the next three years (by 
2018) the share of building companies with more than 60% of "green" projects will increase from 
17% to 31%, in the same way as in the United Kingdom [1, p.34]. 

It is difficult to talk about the dominance of the certain sectors in the green building market 
of the EU, because different countries have very different trends. In Germany 39% of building 
companies plan to invest in commercial and institutional green projects. Another 36% prefer 
retrofitting of existing buildings (restoration and improvement) for the next three years. In Poland, 
for example, 50% of companies see the rationality to build new green commercial buildings. Others 
27% plan to invest during 2015- 2018 in the green commercial interiors, far exceeding the global 
average. Retrofitting of existing buildings (44%) and new low-rise residential construction (40%) 
are of the greatest interest for green building companies in the United Kingdom [1].  

In general European market of green building shows consistency about the list and 
evaluations of the economic effects from implementing green projects: 8 % reduction of operational 
costs in the first year, 14% reduction of operational costs in the first 5 years and 8 years payback 
period for new green buildings and 10-years payback period for retrofitting. Among the socio-
environmental motives of green building companies in the EU state, first of all, the support of 
sustainable business activity and lower energy consumption levels (66% and 71% of respondents). 
The other popular motivations are better employee’s productivity (41%) and the support of the local 
economy (36%) [1]. And only United Kingdom is rather motivated by the idea to reduce the use of 
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natural resources and carbon emissions. Among the urgent obstacles all European business 
respondents noted higher costs, then – low awareness of consumers, affordability or elite segment 
orientation need, difficulty in substantiating the business plan. 

In contrast, Ukrainian green building companies usually follow the motive of sales 
activation and effective marketing activities. In most cases ecologic characteristics of Ukrainian 
building are just artificial and are not actually implemented. It is closely connected to the fact that 
against the objective necessity of proactive green transformations in domestic economy in general, 
and in construction sector – in particular, due to the requirements of the UN and the EU, as well 
regarding contemporary tricky geo-economic situation, national green building standards have not 
been yet developed in Ukraine [8]. The corresponding market is underdeveloped in the Ukraine. 
And this is despite the fact, that Ukrainians consume 5-6 times more energy than average European 
country and debate about energy efficiency has been taking place for years so far [3]. Among the 
obstacles there are low awareness of all target audiences, lack of green principles understanding 
even among technical specialists, traditional mentality of unreasonable resources consumption 
among consumers, dominating short-run profit-maximizing philosophy among building companies, 
uneven legislation and government support programs. The construction in Ukraine is quick, 
intensive, easy and mass but not ecologic [3].  Due to preliminary estimates, the share of green 
building in Ukraine represents about 2% of the total construction market, which is about 15 times 
less than in average European country and nearly fully concentrated in commercial sphere[7]. The 
development of ecologic project is twice expensive than normal one, while the resulting sale price is 
only 10% higher for green building in Ukraine[4]. Among positive aspects, the Ukrainian Green 
Building Council has been launched in 2016 as a full member of World Green Building Council. 
More than 50 laws on energy efficiency were developed on the national level by now. At least first 
special energy tariffs were launched for energy efficient private households [8]. This year as well 
the Energy Efficiency Fund was established to promote knowledge, investments, consultations and 
international experience exchange. The first annual official forum on green building “Ukraine – 
green country” has taken place in Kyiv in October 2016 [7].  

While European Union moves towards recycling concept and total near-zero energy 
consumption buildings, Ukraine makes its first steps and is recommended to organize the supply of 
ecological building material and their marking through public purchases, develop the stimulation 
mechanism for green standards implementation into business practice, development of legislative 
basis and national green standards system, launching of pilot green projects in public sector, PR-
campaigns in order to increase public awareness about sustainable approaches in development and 
construction. 
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The Benchmarking is one of the best management tools to determine whether the organization performs 
specific functions and activities effectively. It allows managers to determine which the best practicesare, to prioritize 
the opportunities for improvement andto increase labor productivity. This is the reason why benchmarking can be used 
in a lot of organizations as a tool to increase efficiency and to gain a competitive advantage. The purpose of this article 
is to trace the development of the benchmarking in the course of time, by presenting its capabilities for achieving 
organizational excellence. 
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Introduction 
In 1989, Dr. Robert Camp published his book Benchmarking: The Search for Industry Best 

Practices that Lead to Superior Performance. This is the first publication describing the new 
methodology called "benchmarking" and its application. The book presents the experience of Dr. 
Robert Camp in managing the program for benchmarking within the company Xerox. Thanks to it, 
between 1981 and 1989,Xerox created more than 200 benchmarking project. Especially significant 
among those are: American Express (billing and collections), Cummins Engines and Ford (for 
factory floor layout), Florida Power and Light (quality improvement), Honda (development of 
supply), Toyota (management quality), Hewlett-Packard (scientific research and product 
development), Fuji Xerox (for manufacturing operations) and DuPont (for industrial safety). 

By applying in practice the ideas of the benchmarking, from an organization threatened by 
drop-out from business (their market share dropped from 86% in 1974 to only 17% in 1984),Xerox 
became an organization recognized as a world leader. They turned into the first company to win two 
prestigious awards Malcolm Baldrige National Quality in 1989 and the European Quality Award in 
1992.  

Table 1 
The 10-step Benchmarking Methodology of Xerox 

STAGE STEP CAMP MODEL  
1 Identification of what needs to be compared 
2 Identification of companies for comparison 

 
Planning 
 3 Determining the method for collecting and analyzing data 

4 Determining the current performance / "gap analysis" 
Analysis 

5 Design of future performance levels 
6 Sharing of benchmark findings and achievement of acceptance 

Integration 
7 Establishment of functional goals 
8 Development of action plans 
9 Implementation of specific actions and monitoring of the progress 

 
Action 
 10 Benchmark /or reference/ recalibration 
Full 
Development 

Achieved leadership position 
Practices fully integrated into the processes 

Source: Adapted from Robin Mann, Benchmarking in Pursuit of Performance Excellence, 2010 
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The uniqueness of Xerox's approach is that by adopting the ideas of benchmarking, they 
managed to further develop and improve it. Originally, they focus on "competitive benchmarking", 
which is mainly used for consideration of production costs through product comparisons. Despite 
the positive results, the specialists at Xerox quickly realize that racing with competitors is not the 
best tactic for survival. The achievement of high production and economic results and a viable 
organization requires the development of best practices for learning, starting with the current best 
practices in benchmarking. This so-called "Noncompetitive benchmarking" offers a 10-step 
methodology for learning and applying the best available practices. /Table 1/ 

Due to the success of Xerox, the benchmarking became known worldwide. Its popularity 
grew steadily over time. While in 1990 we can find 7 or 8 publications on the subject, then in 1993 
their number increased to more than 350. This trend continues up to the present. Several studies 
show that the benchmarking popularity grows with more than 900 publications annually. 

The continuing popularity of the benchmarking stems from its importance for the global 
economy. In order to meet the needs of increasingly well-informed customers, the organizations 
must constantly develop and improve by learning from best practices benchmarking. The Global 
Benchmarking Network (GBN) was established in 1994 to stimulate and encourage its use 
worldwide. GBN is formed by experts from Benchmarking centers in Germany, Italy, Sweden, 
England and the United States. By 1994, the GBN membership has grown to 31 benchmarking – 
centers, representing 24 countries. 

A special contribution to the promotion of the benchmarking have the creators of the 
Excellence Model of the European Foundation for Quality Management /EFQM Excellence Model/ 
and the Baldrige Excellence Framework. They positioned the benchmarking as a key component of 
the business excellence, thus giving a greater awareness for the benchmarking to leading 
organizations around the world. 

The purpose of this article is to trace the development of the benchmarking in the course 
of time, by presenting its capabilities for achieving organizational excellence. 
 

Classification of the types of benchmarking 
Basically, two types of benchmarking are considered in the scientific literature: 

 The Informal Benchmarking –it is defined as an unstructured approach to learning from the 
experiences of other organizations. Within it, no definite rules are followed. Learning from the 
behavior and the experience of the others is rather unconsciously and is mainly referred to 
comparisons with their work. Learning within the informal benchmarking usually comes down to 
the following: 

• Communication with colleagues and learning from their experience 
• Consultations with experts who have experience in the implementation of a specific 

process or activity in variety of business environments 
• Networking with other people from other organizations on conferences, seminars and 

Internet forums 
• Online database /web sites and publications which share the benchmarking information, 

providing quick and easy ways to learn from the best benchmarking practices and benchmarks. 
 The Formal Benchmarking discusses mainly two categories - executive benchmarking and 

best practices benchmarking. 
• The Executive Benchmarking–within it, the effectiveness at the implementation of the 

organization’s activities, as a result of performing homogeneous processes or activities, is measured 
and compared. The benchmarking of the performance may include comparing financial indicators 
(such as labor costs, equipment costs, etc.) Or non-financial ones (such as absenteeism, staff 
turnover, complaints, etc.). 

• Best practice benchmarking–within them, the comparison of the performance data, 
obtained from the study of homogeneous processes or activities, and the identifying, adapting and 
implementation of practices which have achieved the best results of efficiency, are matched. The 
Xerox methodology can be defined as "best practice benchmarking methodology." 



 40

The Formal and Informal benchmarking may have different targeting applications such as: 
- Internal - learning within the organization; 
- External - learning from other organizations; 
- Competitive - learning from competitors. 
The Formal and Informal benchmarking are interrelated. While the formal benchmarking is 

well structured and executed by project teams for a long time, then the informal one is characterized 
by open access for all, by focused utility and cultural change. Organizations which have developed 
systems for the promotion of the informal benchmarking, relatively often achieve success also with 
the formal benchmarking. In this way, the staff is more willing to accept change and to embrace the 
potential of best practices. 
 

TRADE - Best practice in benchmarking 
New methodologies for benchmarking were developed in recent years, which provide in-

depth research and development opportunities for benchmarking. Such methodology is the TRADE 
- methodology of benchmarking best practice. The name TRADE /from English/ remindsthe 
benchmarking-users to develop strong two-way relationships with other organizations 
(benchmarking partners), in order to share and exchange information and best practices. 

Originally the TRADE - methodology was developed for the New Zealand benchmarking 
club which existed between 2000 and 2004. A significant improvement in the methodology is 
observed in 2007. Then COER prepared and provided a benchmarking methodology specifically 
designed for the public sector in Singapore. During the subsequent years, a number of other 
improvements are made, among which the introduction of a certification scheme which helps to 
enhance the professionalism of benchmarking. 

The certification scheme TRADE encourages the individual passing through three 
certification levels: 
 Trained; 
 Proficiency; 
 Mastery. 

The certification scheme assists organizations in the application of the benchmarking to 
derive greater benefits in terms of implementation of best practices. The people who reach the 
certified level of Mastery have the skills and experience needed for managing the benchmarking 
projects and for coordinating a comprehensive approach to the organization for the benchmarking-
process. 

Nowadays, the application of TRADE is still very topical. In confirmation of this, it could 
be said that it is the chosen methodology for the government program in Dubai called Excellence. It 
was developed and implemented as part of the movement to promote innovation in the public 
sector. 

The introduction of TRADE methodology includes the following phases and steps: /Table 2/ 
1. Terms of Reference - a plan of the project is developed, which includes: selection of the 

target, forming a team and developing of technical terms of reference. This task provides the basis 
for a successful project. It must include a clear scope, expected benefits, the necessary resources in 
periods of project implementation. At this point, the interested parties who will be affected by the 
project must be identified in order to ensure their needs, too. 

2. Research - The study of the current status of the project includes a study of the extent of 
the current problem and creation of confidence and security that the team has in-depth knowledge 
of their own organizational systems, processes and performance, before starting to learn from other 
organizations. 

3. Acquire Stage - The acquisition of best practices includes a comparison of the 
performance of the organization with that of other organizations and subsequent learning from 
them. This includes identifying entities which possess potential for good practices and finding their 
uniqueness. 
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Table 2 
TRADE stages and steps 

 

Source: Adapted from Robin Mann, Benchmarking in Pursuit of Performance Excellence, 2010 
 

4. Deploy Stage - This stage involves communicating the results for the best practices from 
the previous stage to the parties involved. On the basis of this, decisions for its change and its 
implementation are taken. This usually involves adapting of the best practices to the profile of the 
organization and pilot implementation of the change, before its full deployment. 

5. Evaluate Stage – the assessment of the benchmarking process and its results are 
conducted to determine whether the expected benefits were achieved as described in the Terms of 
Reference. The benefits and costs are analyzed by presenting an overview of the project. 

Due to the strictness of the TRADE-methodology, the benchmarking teams must focus on 
the study of the project. The accurate and consistent adherence to the stages and steps of the 

STAGE 
DENOMINATION OF 

THE STAGE 
STEPS 

 
 

 
1 

 
 
 
 
Terms of Reference– 
project plan 
 

1.1 Determination of the field of the benchmarking project 
1.2 Development of a short project 
1.3 Form of the project team 
1.4 Experimental Project Team 
1.5 Understanding the benchmarking code of conduct 
1.6 Preparation of the Terms of Reference (PTR) 
1.7 Development of a system for documenting 
1.8 Review of the project progress and PTR 
1.9 Obtaining approval to begin the next stage of TRADE 

 
 

2 

 
 
Research   – 
Study of the current 
condition 
 

2.1 Consideration of the focused benchmark area 
2.2 Determination of performance indicators 
2.3 Determination of the current performance 
2.4 Determination of the priorities and finalization of the 
practices to be compared 
2.5 Review of project progress and PTR 
2.6 Obtaining approval to begin the next stage of TRADE 

 
 
 

3 

 
 
 
 
Acquire Stage– 
adoption of best 
practices 
 

3.1 Establishment of criteria for selection of the 
benchmarking partners 
3.2 Selection of the potential benchmarking partners 
3.3 Inviting and obtaining the benchmarking partners 
3.4 Preparation for data collection 
3.5 Collecting and storing data 
3.6 Data Analysis 
3.7 Formulation of Recommendations 
3.8 Review of the project progress and PTR 
3.9 Obtaining approval to begin the next stage of TRADE 

4 

 
 
 
Deploy Stage 

4.1 Communication of the findings 
4.2 Development of an action plan 
4.3 Obtaining approval for the action plan 
4.4 Implementation of actions 
4.5 Review of the project progress and PTR 
4.6 Obtaining approval to begin the next stage of TRADE 

 
5 Evaluate Stage – 

analysis of costs and 
benefits 

5.1 Analysis of costs / benefit 
5.2 Overview of the TRADE project 
5.3 Sharing experience and project results 
5.4 Finalization of the project 
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TRADE - methodology is indispensable for the achievement of the expected results within the 
organization. However, a number of errors can be found, such as starting a project without an 
analysis of the cost / benefit; unclear specification of what should be taught; getting limited finances 
of the main (key) parties and others. 
 

Conclusion 
The continuing popularity of the benchmarking leads us to the conclusion that in the future 

this methodology will help the development of the majority of organizations and economies, 
regionally and globally. The improvements in technology will facilitate the sharing of best 
practices. The possibilities of the organizations to increase their database and information greatly 
rise together with the advances in the communication technologies. The speed at which the business 
can seek solutions and best practices is accelerating. 

The potential of the benchmarking for accumulation and utilization of knowledge enables 
the companies to get to know better the existing processes and to organize their activities in the 
most effective and efficient ways. As a management tool, the benchmarking enables us to set clear 
targets for action and to seek the best ways to implement the tasks. Responding to the needs of 
increasingly well-informed customers, the organizations must constantly develop and improve by 
learning from best practices in the benchmarking. This gives grounds for them to be considered a 
key component of the business excellence. 
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FACTORS FOR DEVELOPMENT OF THE EDUCATIONAL AND 
PROFESSIONAL QUALITICATION PROFILE OF THE MANAGERS FROM 

THE SERVICES SECTOR IN BULGARIA  
 

The low level of professional knowledge, skills and competencies, as well as limited opportunities for 
professional development and training of human resources, adversely affect the economic situation of the organizations 
in the service sector. It is therefore necessary to analyze the situation and identify the key factors for professional 
development and training of managers and to open the way for their effective use and management. The purpose of this 
article is to explore the factors for development of the educational and professional qualification profile of the 
managers from the services sector of Bulgaria and to present a model of those which have a direct or indirect impact on 
the production and economic performance in them. 

Keywords: education, training, managers, Services sector, vocational training 
 

Introduction 
During the last decade of the twentieth century, there have been significant changes in the 
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structure of the Bulgaria's economy by sector. After the accelerated industrialization of the country 
in the 90s, the industrial sector has undergone almost continuous and too large a decline not only in 
relative weight (the share of industry in GDP has almost halved) but also in production volume.  

Under the influence of the economic situation during this period, there have been significant 
changes in employment, too– the share of employment in industry decreased by about one quarter 
and that in the services and agriculture increased. These sudden and significant structural changes 
created both the high total imbalance in the labor market and the large gaps in the education and 
qualification. Since 2000, with the stabilization of the economy and the structural changes in it, the 
conditions for better use of the human resources is slowly improving. The occurred significant 
structural changes, however, impose new demands on the knowledge and skills of the workers.  

In recent years, the structure of the economy has seen a steady upward trend in the share of 
the services sector. Sectors with increasing shares are: trade and repairs, transport and 
communication, financial intermediation, public administration and social security. Other industries 
- hotels and restaurants, education and health - are characterized by almost constant shares. Despite 
the positive trends in this sector, a characteristic trend is that over 90% of registered and active 
companies are small. The small businesses do not have great opportunities to invest in the 
development and application of high technology and in improving the quality of the workforce. The 
improvement, restoration and acquisition of new knowledge and skills require time and resources. 
Systematic examination of the needs of the companies and corresponding educational training 
arerequired for their adequacy. 

The purpose of this article is to explore the factors for development of the educational and 
professional qualification profile of the managers from the services sector of Bulgaria and to 
present a model of those which have a direct or indirect impact on the production and economic 
performance in them. 

Material and Method 
For the normal functioning of any business organization, the effectiveness of its 

management has an important role, which directly affects the final economic results. They carry 
information about the cumulative result of skillful management work and effective use of the 
human resources. In this regard, making a profit is seen and acts as a basic indicator value 
expressing the degree of effectiveness of the management in the economic organizations.  

The survey and analysis of the management in businesses which generated profit in the 
services sector, can reveal the real possibilities for the optimal use and development of the human 
resources in order to achieve higher productivity and competitiveness. That is why, in this study the 
profit is considered to be the main indicator reflecting the effectiveness of the management.   

56 different in size, status and ownership organizations in the service sector are examined in 
the study of the educational and vocational profile of the human resources. The selection of the 
farms is based on the positive economic results achieved, i.e. the realized profit for the studied 
period. The impact and the interaction of the main factors of professional development and training 
of the managers, influencing the rate of profit in the organizations in the service sector, is examined 
using the correlation analysis under the method of Pearson. The organizations are grouped in three 
groups according to their legal structure. The first group includes sole proprietors /SL/. These are 
mainly small farms of semi-market type. The second and third groups include capital companies. 
They include companies with private limited liability /Ltd./ and limited liability companies /LLC/. 
In these legal structures, the keys to achieving good economic results are the vocational education, 
training and production experience. 

In order to study the status of the educational and professional qualification profile of the 
managers, we used factors revealing in detail the acquired education, professional experience and 
the opportunities for further training in accordance with the Labour Code and the internal 
regulations in the organizations of the service sector. /Table 1/. 
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Table 1 
Factors for the analysis of the professional development and qualification of managers in the 

services sector 
Educational and professional qualification profile of managerial staff 

1.Education 
a/ Secondary    
    Comprehensive Level; 
b/ Specialized Secondary  
    education; 
c/ Bachelor; 
d/ Master degree. 

2.Experience in 
the specialty 
 а/ to 15years; 
 b/ from16 to 
35years; 
c/ over36 years 

3. Specializations
 а/ in the 
country; 
b/ abroad. 
 

4. Training and use 
of foreign languages 
а/English; 
b/French; 
c/German ;  
d/Russian;  
e/ other languages 

Own design 
 

A model of the factors of the educational and professional qualification profile of the 
managers is presented in the second section of the study. It explores the factors which are 
particularly important to achieve high economic performance in the organizations of the service 
sector. To build this model, we implemented the Path-coefficient analysis. This method combines 
the power of the correlation, regression and structural analysis. This makes it one of the best 
methods for studying the interrelationships as the Path-analysis covers not only direct but also 
indirect connections between the factors of the management of the education and vocational profile 
of the human resources and the economic performance of the farms. Thus, the factors with the 
greatest impact are evaluated, and the less influential are removed. 

The majority of the surveyed farms are located in the South Central Region. The study 
covers the period between 2012 and 2015. The data and information are collected through direct 
contacts, completion of specially designed for the purpose of the analysis reports, charts, company 
documentation and more. For processing and data analysis we use the statistical package SPSS 13.0 
and Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). 
 

Results and Discussion 
Analysis of the factors of the professional development and training of the managers 
The factors included in the educational and vocational qualification profile of the managers 

consider the acquired level of education, promotion of professional experience and qualifications 
and the training opportunities, as well as the possibilities for education and self-education of the 
managerial staff in the surveyed companies. The analysis of the impact of these factors on the 
economic performance will help to build a strategy for post selection, training and development of 
the managers in them. 

The factor Education shows that themanagers with higher education degrees, Master and 
Bachelor, have major influence on the economic performance of the companies in the services 
sector. /Table 2/. Their importance is demonstrated with high correlations, respectively Master's 
degree with R = 0,763 at α = 0,01 and Bachelor with R = 0,684 at α = 0,01.This indicates that the 
high degree of the managers is a prerequisite for the achievement of positive production and 
economic results. The significance of this educational level is confirmed by the types of companies, 
as the relationship with the capital companies – LLC with R = 0,884 with α = 0,01 and Ltd. R = 
0,840 with α = 0,01is stronger. The other researched educational levels do not have a strong impact 
on the economic performance of the companies in the services sector. 

The professional experience is a factor which takes into account the acquired professional 
knowledge and skills, and the ability to fully implement them in practice. This study shows that the 
most profound impact on the positive economic results proved the factor Vocational Internship for 
the managers with professional experience of up to15 years. They account for a high correlation 
coefficient - 0.686 statistically proven at the α = 0,01. The importance of this group of managers is 
observed in capital companies, too, respectively Ltd. with R = 0,768 at α = 0,01 and LLC with R = 
0,686 at α = 0,01. Also statistically proven is the relationship of the managers with experience in the 
field between 16 and 35 and the realized profit /R = 0,687 with α = 0,01/. This group of managers 
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has a particularly strong impact on the economic situation of SL with R = 0,733 with α = 0,01. The 
results show that the continued practice of a profession is not always a guarantee of 
professionalism. 
 

Table 2 
Effect of factors еducational and vocational qualification profile of the managerial staff 

 
The vocational qualification profile of the managerial staff considers also the impact of the 

additional training and professional development of the managers and their impact on the economic 
situation of the businesses. In this sense, specializations in the country and abroad are a powerful 
tool for professional growth and development of the potential managers. The application of the 
acquired knowledge into practice strongly influences the achievement of high economic results. At 
the study conducted, a strong correlation between the profits gained and the knowledge of the 
managers acquired by internship at home /R = 0,611 with α = 0,05/ and abroad /R = 0,659 with α = 
0,01/is demonstrated. The significance of these factors for the economic situation is evidenced in all 
three types of business organizations according to their legal form. 

The practical realization of the specializations abroad takes training and knowledge of 
foreign languages. This has a positive impact on the professional development of the managers. 
This is how a better language learning and more effective communication between the specialists 
are possible. In this sense, this study shows a strong correlation between the knowledge and the 
capabilities of the managers on the use of foreign languages and the economic performance. In the 
economic organizations in the services sector, the free use and communicationin English /R = 0,564 
with α = 0,05/ and other languages /R = 0,464 with α = 0,05/is essential. Similar results are 
observed in the types of business organizations, according to their legal form. This is a proof that 
the learning and use of foreign languages is important to achieve positive economic results.This 
knowledge allows for easy access to international scientific excellence, which process helps to 
periodically update the knowledge of the managers and leads to their professional development and 
improvement. 
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Model of the factors of professional development and training of managers 
In order to study the power of the impact of both direct and indirect relationships of the 

factors for human resources management on the economic situation of the companies in the service 
sector, we applied the method of Path-analysis. This method evaluates only those factors which 
have the greatest impact on the economic performance and the less influential are removed. The 
obtained results of the Path-analysis at the management personnel are shown in Table 3. 

The information in the table shows that some of the factors of the human resources 
management at the managerial staff have positive direct and indirect impact on the economic 
situation of the businesses. Such factors are assessed as very positive. In the surveyed companies in 
the services sector, those are the factors relating to managers, with professional experience over 16 
years and MA educational degree, proficient in English and specialized abroad. 

Table 3 
Direct and indirect effects of the factors involved in educational and professional qualification 

profile of managerial staff 

 
The factors relating to the managers holding a higher BA education degree, specialized in 

the country and speak other languages have a direct positive effect on the economic situation of the 
companies. The indirect impact of this group of factors on the economic performance, however, is 
negative. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Model of the factors for effective management  in the organisations of the services 
sector 

 

The third group of factors, which includes the managers, and those with experience of up to 

 Factors have positive 
direct and indirect 

effects 
- Higher education in 

Master Degree 
- Experience in the 

specialty   from 16 
to 35 years 

- Specializations abroad 
- English proficiency 

Factors have positive 
direct and indirect 

negative effect 
- Higher education in 

Bachelor 
- Specializations in the 

country 
- Proficiency in other 

languages 

Factors have a 
negative direct and 

indirect positive 
effect 

 
- Experience in the 

specialty  to 15 years
- Proficiency in Russian 

language 

Positive economic results 
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15 years, have a direct negative impact on the economic performance. However, the indirect impact 
of these factors is highly positive. The ratio of the indirect effect exceeds that of the direct and the 
ultimate impact of these factors is also positive. 

The analysis and presentation of the main factors which have a direct and indirect impact on 
the economic situation of businesses in the service sector contribute to the development of a 
comprehensive model supporting the selection, training, motivation and professional development 
of the managerial  staff. /Figure 1/ 

 

Conclusion 
In modern conditions, when the knowledge, skills and competencies become a major force 

for the development of the economic organizations, the role of the human resources becomes 
greater. Of paramount importance are not just the formal education, but also its quality and 
adequacy to the current and future needs of the economy. That is why the management of the 
human resources becomes a complex system of relationships and dependencies between different 
factors. They have a direct or indirect impact on the results of the production and economic activity 
in the business organizations. The current study and analysis of the factors of the management in 
the companies of the service sector leads to the following conclusions: 
 The high educational and professional qualification of the managerial personnel is a 

prerequisite for the increase of the production and economic performance.  
 The professional experience is a significant factor only when combined with innovative 

thinking and application of new techniques and technologies in production.  
 Specializations in the country and/ or abroad are factors which positively influence the 

professional development of the managers. They also contribute to the improved acquisition 
of foreign languages and the more effective communication between specialists. This 
knowledge allows for easy access to international scientific achievements. This leads to 
constant updating of knowledge and professional development of the managers. 

 Mastering and applying of the most advanced techniques and technologies in production, 
leads to the achievement of positive economic results in the businesses at the services sector. 
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ОСОБЛИВОСТІ КРЕДИТУВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В 
УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ 

 

In article the modern status of attraction is analysed by the enterprises of bank credits. The estimation of 
dynamics of the credits received by subjects of managing is spent. Principal views of target credits which use in the 
financial and economic activity of a trading enterprise are considered. The analysis of volume and structure of the extra 
capital involved by the enterprises of wholesale and retail trade of Ukraine is carried out. 

Keywords: extra financial resources, the crediting mechanism, sources of financing, a trading enterprise. 
 

У статті проаналізовано сучасний стан залучення підприємствами банківських кредитів. Надано 
оцінку динаміки кредитів, отриманих суб'єктами господарювання. Розглянуто основні види цільових кредитів, 
які використовують у своїй фінансово-господарській діяльності підприємства торгівлі. Проведений аналіз 
обсягу та структури позикового капіталу, залученого підприємствами оптової та роздрібної торгівлі 
України. 

Ключові слова: позикові фінансові ресурси, механізм кредитування, джерела фінансування, 
підприємства торгівлі. 

 

В умовах фінансової кризи, більшість вітчизняних підприємств зіткнулися з 
проблемою пошуку джерела фінансування своєї діяльності. Розвиток суб’єктів 
господарювання значною мірою пов’язаний з можливістю залучення ними зовнішніх джерел 
фінансування, зокрема банківських кредитів.  

Необхідність використання банківського кредитування пов’язана з неспівпадінням у 
часі руху матеріальних і грошових потоків, що виникає в процесі відтворення суспільного 
продукту, а також із потребою вкладення коштів у розширення виробничого процесу. Ця 
необхідність посилюється у період фінансових криз, коли перед підприємствами часто 
постає проблема нестачі грошових коштів для безперебійного здійснення своєї діяльності та 
розрахунків з контрагентами.  

Дослідженням питань банківського кредитування суб’єктів господарювання 
займалися такі науковці, як К. М. Гнедов, А. Г. Балдинюк, О. Г. Біла, Р. С. Сорока, Є. 
Андрущак, О. Вовчак, Л. О. Мельник, Б. Івасів, А. Мороз, С. Мочерний та інші. 

Проблематика взаємодії торговельних підприємств і банків є предметом дослідження 
багатьох учених. Так, К. М. Гнедовим розроблено передумови одержання синергетичного 
ефекту при використанні вільних фінансових коштів комерційних банків для реалізації 
інвестиційних проектів підприємств [7]. Банківський кредит О. Г. Білою [8,], Р. С. Сорокою 
[9], Т. Є. Унковською [10] розглядається як інструмент управління оборотним капіталом і 
фінансовою стійкістю торговельного підприємства. Пропонується така структурно-логічна 
схема етапів його фінансування: управління товарними запасами – управління дебіторською 
заборгованістю – управління кредиторською заборгованістю – власний капітал – 
короткострокові кредити. 

Обґрунтування форм та умов залучення позикового оборотного капіталу 
пропонується будувати на таких основних принципах: формування як постійної, так і змінної 
їх частини; виділення як самостійних об’єктів управління кредиторської заборгованості по 
товарних операціях (товарний кредит) та поточних зобов’язань по розрахунках. Залучення 
окремих видів кредитів для фінансування оборотних активів підприємства має 
здійснюватись за певними критеріями, серед яких найважливішими є: максимальна вартість 
позикового капіталу та оптимальний термін його залучення [10, c. 16]. 

Л. О. Мельник науково обґрунтовує сутність ефективності кредитування з боку 
позичальника на основі принципу раціональності та визначення інтересів суб’єктів 
кредитних відносин, виділяє основні етапи її оцінки (ефективність залучення, ефективність 
використання), які розкриваються через визначення критеріїв (вартість кредитних ресурсів, 
оборотність, доходність, ризик) [11]. Нею також порушено питання про врахування 
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галузевих особливостей підприємств роздрібної торгівлі при оцінці їх кредитоспроможності 
[12]. 

Разом із тим механізм кредитування торговельних підприємств залишається 
недосконалим з огляду на галузеву специфіку формування капіталу. Ринкова трансформація 
економіки України ліквідувала радянську систему кредитування оптової і роздрібної 
торгівлі, за якою кредити надавалися за символічну плату (1-2 % річних), а державний 
норматив участі кредитів у забезпеченні потреби підприємств в обігових коштах практично 
легалізовував постійне перебування кредиту в розпорядженні позичальника. Ринок відкинув 
таку практику і створив систему залучення кредитів з оплатою відсотків, установлених на 
ринкових засадах [12, c.7]. Указаний аспект визначає актуальність наукових досліджень у 
галузі підвищення ефективності залучення й використання кредитних ресурсів у 
підприємствах торгівлі. 

Банківський кредит виступає одним із джерел поповнення обігових коштів 
позичальника і відіграє важливу роль у розвитку економіки держави. Банківський кредит 
відображає економічні взаємозв’язки між суб’єктами господарювання: кредитором-банком, 
який видає кредит, і позичальником-суб’єктом кредитування, який отримує цей кредит у 
тимчасове користування. 

Глибока криза, що охопила українську економіку в 2013–2015 рр., викликала 
поступове знецінення гривні, розбалансованість економіки, відсутність системного 
державного регулювання, падіння рівня життя населення і посилення соціальної напруги, 
зумовлених збройним протистоянням на Сході країни, внаслідок якого значно ускладнилася 
діяльність суб’єктів господарської діяльності.  

В умовах фінансової кризи, більшість вітчизняних торговельних підприємств 
зіткнулися з проблемою пошуку джерела фінансування своєї діяльності. Розвиток суб’єктів 
господарювання значною мірою пов’язаний з можливістю залучення ними зовнішніх джерел 
фінансування, зокрема банківських кредитів.  

В умовах сьогодення банківські установи різко уповільнили свою діяльність щодо 
фінансування реального сектору економіки шляхом використання кредитних інструментів 
усіх видів, що є безумовним наслідком економічних та політичних процесів, які похитнули 
економіку нашої держави. Важливим аргументом також стала і девальвація національної 
валюти, яка за останній рік знецінилась більш, ніж на 50%. Доступність кредитних 
інструментів для суб’єктів господарювання зменшилася під впливом песимістичних 
очікувань банків щодо макроекономічних показників (інфляції, обмінного курсу, загальної  
економічної  активності, розвитку галузі/окремих підприємств) та можливих ризиків 
кредитної застави.  

Кредитування юридичних осіб займає найбільшу частку кредитного портфелю банків. 
Адже навіть в період кризи суб’єкти господарювання в своїй діяльності активно 
використовують банківські кредити як джерело додаткових фінансових ресурсів. Найбільше 
підприємства мають потребу в довгострокових кредитах в іноземній валюті. Проте в період 
економічної та політичної нестабільності банки, як і всі учасники фінансового ринку 
відчувають потребу у фінансових ресурсах, тому вони зменшують обсяги кредитування 
суб’єктів господарювання на довгостроковий період. 

На рис. 1 наведено основні види цільових кредитів, які використовують у своїй 
фінансово-господарській діяльності підприємства торгівлі. 

Різке подорожчання кредитних ресурсів на міжбанківському ринку з початку лютого 
2015 р. спричинило до зростання середньозваженої денної ставки за кредитами комерційних 
банків до 20,6%. Станом на 01.10.2016 р. облікова ставка НБУ знаходилася на рівні 15,0 %, 
тоді як європейські банки залучають ресурси під 2,1 % в євро, при обліковій ставці 
Центрального європейського банку у 0,05%. 
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Для більшості українських торговельних підприємств це значне перевищення 
відсоткових ставок над рівнем рентабельності операційної діяльності, що унеможливлює 
залучення ними банківських кредитів. 

 
Рис. 1.  Види основних цільових кредитів суб’єктам господарювання 

 

За результатами діагностичного обстеження НБУ в «Звіті про фінансову 
стабільність», встановлено, що 16 банків із найбільших 20 потребували додаткової 
капіталізації, якість кредитного портфеля банків у 2015 році була на найнижчому 
історичному рівні. За результатами діагностичного обстеження частка кредитів 4 категорії 
(ймовірність дефолту 51% ─ 99%) та 5 категорії (дефолт) у кредитних портфелях 20 
найбільших банків становила 53%. 

Після значного економічного спаду впродовж 2014-2015 рр. економіка України 
продовжує демонструвати негативні тенденції. Як показує світова практика, коли рівень 
проблемної заборгованості клієнтів у кредитному портфелі банку перевищує 10%, то 
виникає загроза економічній безпеці банку. На 01.01.2016 р. спостерігається значний зріст 
проблемної заборгованості, який на даний момент дорівнює 213,3 млрд. грн. Девальвація 
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Кредит на поповнення 
обігових коштів 

 фінансування поточної діяльності 
підприємства; 
 придбання товарів, матеріалів з 
метою їх подальшої реалізації; 
 придбання послуг, сировини, 
матеріальних запасів, пов’язаних з 
виробництвом продукції; 
 рефінансування поточної 
заборгованості по кредитах на 
поповнення обігових коштів 

Кредит на придбання 
комерційної 
нерухомості 

 можливість придбати офісну, 
торгову та складську нерухомість; 
 можливість отримати кредит на 
оплату страхових платежів 

Кредит на придбання 
обладнання 

 можливість придбати обладнання 
та спецтехніку, необхідну для 
діяльності підприємства; 
 можливість отримати кредит на 
оплату страхових платежів 

Овердрафтне 
кредитування 

 

 завжди мати доступне джерело 
фінансування для забезпечення 
надійного та безперервного графіка 
розрахунків з партнерами; 
 виплати заробітної плати, сплати 
податків та поточних витрат 
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валюти на початку року та одноразове коригування тарифів на комунальні послуги призвели 
до зростання інфляції і, як наслідок, до збільшення проблемної заборгованості у банках 
країни. Зі збільшенням проблемної заборгованості відбувається збільшення обсягів резервів 
за кредитними операціями, що, своєю чергою, погіршують якість кредитних портфелів 
українських банків. 

Аналіз офіційної інформації Державної служби статистики України щодо динаміки та 
структури статей пасиву балансу підприємств України, основним видом економічної 
діяльності яких є оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і 
мотоциклів за період 31.12.2010 – 31.12.2015 рр., показав такі переважні тенденції [1-3], 
(табл. 1):  

- наявність вкрай низької частки власних коштів у загальному капіталі підприємств 
торгівлі у 2010-2013 роках (8,5-10%) та повну його відсутність у 2014-2015 роках  (- 2,0%; - 
3,7%); 

- високу питому вагу позикових фінансових ресурсів у загальній структурі джерел 
капіталу підприємств оптової та роздрібної торгівлі України (90,0-103,7%): зокрема, частка 
довгострокових зобов’язань і забезпечень за досліджуваний період зросла з 14,1% до 17,3% 
(+ 3,2%); питома вага поточних зобов’язань і забезпечень збільшилася з 75,6% до 86,4%  (+ 
10,8%). 

Таблиця 1 
Динаміка обсягу та структури капіталу підприємств оптової та роздрібної торгівлі 

України за період 2010-2015 рр. 
 

Роки 
Показники 

31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

Капітал, млн грн 930790,7 1061988,0 1113019,5 1148632,8 1171108,1 1190431,4 
Власний капітал, млн грн 91606 105728,3 106525,9 97560,1 -24005,6 -44367,2 
питома вага в капіталі, % 9,8 10,0 9,6 8,5 -2,0 -3,7 
Позиковий капітал, млн грн 839184,7 956259,7 1006493,6 1051072,7 1195113,7 1234798,6 
питома вага в капіталі, % 90,2 90,0 90,4 91,5 102,0 103,7 

у т. ч. довгострокові 
зобов’язання і забезпечення, 
млн. грн 

130874,8 144983 151796,6 167983,4 199211,5 206383,1 

питома вага, % 14,1 13,7 13,6 14,6 17,0 17,3 
у т. ч. поточні зобов’язання і 
забезпечення, млн. грн 

703828,2 805326,6 848229,4 882789,9 995878,1 1028415,5 

питома вага, % 75,6 75,8 76,2 76,9 85,0 86,4 
Джерело: Розраховано авторами на основі даних [1-3]  
 

Негативні явища у формуванні кінцевих фінансових результатів торговельних 
підприємств можна пояснити суттєвим впливом зовнішніх негативних чинників, пов’язаних 
із загальною політичною та фінансово-економічною ситуацією, що склалася в Україні 
протягом досліджуваного періоду, зокрема, у 2014-2015 роках. Також треба враховувати ту 
обставину, що статистичні дані, починаючи з 2014 року, надаються Державною службою 
статистики без урахування результатів діяльності підприємств, що знаходяться на тимчасово 
окупованій території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони 
проведення антитерористичної операції. 

Протягом досліджуваного періоду спостерігалося поступове підвищення обсягу та 
частки позикових фінансових ресурсів у структурі формування загального капіталу 
підприємств оптової та роздрібної торгівлі України, що супроводжувалося одночасно 
стрімким зростанням рівня середньозважених відсоткових ставок для юридичних осіб за 
отриманими довго- та короткостроковими кредитами від банківських установ (рис. 2).  

Це призвело до того, що починаючи з 2014 року позиковий капітал майже «витіснив» 
власні кошти торговельних підприємств, а висока ціна кредитних ресурсів суттєво вплинула 
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на зниження рентабельності використання оборотних активів, профінансованих переважно за 
рахунок залучених позикових коштів, що спричинило зростання рівня фінансового ризику та 
середньозваженої вартості капіталу та вплинуло на різке зниження рівня фінансової безпеки 
підприємств оптової та роздрібної торгівлі України. 

Є загальновідомим, що за недостатньо високої рентабельності використання активів, 
суб’єкти господарювання, які мають більшу частку позикового капіталу у загальній його 
структурі, швидше втрачають платоспроможність, оскільки виникає від’ємний ефект 
фінансового левериджу, внаслідок перевищення  рівня середньої ставки відсотка за кредит 
над рівнем економічної рентабельності активів, у результаті чого підвищується ризик 
несплати відсотків і повернення боргів кредиторам, відбувається «проїдання» власного 
капіталу, що може стати причиною банкрутства підприємства. 
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Рис. 2. Динаміка обсягу позикового капіталу, залученого підприємствами оптової та 
роздрібної торгівлі України та рівня середньозважених відсоткових кредитних ставок 

для юридичних осіб за період 2010-2015 рр. 
Джерело: Побудовано авторами на основі табл. 1 та даних [4-6] 
 

Підвищуючи ефективність використання власного та позикового капіталу та 
профінансованих за його рахунок різних складових частин оборотних активів, торговельні 
підприємства можуть суттєво впливати на загальні показники своєї фінансово-господарської 
діяльності – рентабельності, ділової активності, ліквідності та платоспроможності, 
стимулювати зростання обсягу чистого прибутку та тієї його частини, яка капіталізується й 
спрямовується на поповнення власного капіталу, що в кінцевому рахунку, сприятиме 
зростанню рівня фінансової стійкості та забезпеченню фінансової безпеки підприємства.  

Формування оптимальної вертикальної та горизонтальної структури активів і капіталу 
є одним із найважливіших завдань в системі управління фінансовою безпекою будь-якого 
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підприємства. Співвідношення між основним та оборотним капіталом, власним та 
позиковим, має принципове значення в розробці стратегії фінансування складових елементів 
активів торговельного підприємства за рахунок різних джерел фінансових ресурсів.  

Ключовими вимогами в розробці та реалізації ефективної політики управління 
капіталом підприємств торгівлі, на нашу думку, повинні стати: пришвидшення темпів 
зростання частки власних коштів у структурі джерел фінансування сукупних активів; 
залучення позикових фінансових ресурсів на кредитному ринку з урахуванням критеріїв 
мінімізації їх вартості та ризику, оптимального співвідношення термінів залучення та строків 
повернення, максимізації рентабельності використання залучених коштів; досягнення 
пропорційності у структурі формування загального капіталу і профінансованих за його 
рахунок активів; формування стратегії стабільного розвитку торговельних підприємств з 
урахуванням мінливої ринкової кон’юнктури та впливу негативних чинників зовнішнього 
середовища. 

На нашу думку, до головних переваг використання підприємствами позикового 
капіталу, належать такі: 

– достатньо широкі можливості залучення, особливо при високому кредитному 
рейтингу підприємства; 

– забезпечення зростання фінансового потенціалу підприємства за умови 
істотного розширення його активів та збільшенні темпів росту обсягів господарської 
діяльності; 

– можливість генерувати  приріст рентабельності; 
Водночас, разом з позитивними рисами використання банківського кредиту є і 

негативні, зокрема такі: 
– ризик зниження фінансової стійкості та платоспроможності; 
– зменшення суми отриманого прибутку на сплачені відсотки за користування 

кредитом; 
– необхідність надання застави або отримання гарантій;  
– залежність вартості залученого капіталу від кон’юнктури фінансового ринку 

[14]. 
Таким чином, торговельні підприємства, що мають на меті отримання банківського 

кредиту, повинні мати високий рівень фінансової стійкості, кредитоспроможності та ділової 
репутації. 
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У статті узагальнено і охарактеризовано основні принципи формування механізму управління 
стратегічним розвитком підприємства, які дають можливість  визначити його особисті функції,  
сформувати  взаємодію в сукупності із іншими механізмами підприємства, що є необхідною умовою 
ефективності життєдіяльності вітчизняних підприємств в конкурентній боротьбі на внутрішньому і 
зовнішньому ринках 

Ключові слова: розвиток, стратегічне управління, потенціал підприємства, ефективність, 
результативність. 

 

В сучасних умовах господарювання вітчизняним підприємствам необхідно все більше 
уваги приділяти проблемам ефективного управління своєю економічною діяльністю для 
забезпечення виживання у довгостроковій перспективі. Таким чином зростає потреба у 
формуванні адекватних стратегій розвитку, що враховують невизначеність зовнішнього 
середовища функціонування підприємства і дозволяють максимально зменшити вплив 
несприятливих соціально-економічних чинників, мінімізував тим самим вірогідність 
несприятливого результату або навіть банкрутства підприємства. 

Отже, правильно обрана стратегія забезпечує досягнення цілей функціонування 
підприємства та сприяє його подальшому розвитку. 

Проблемам розвитку підприємства та управління стратегічним розвитком присвячені 
роботи як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, а саме: Раєвнєвої О. В., Василенко В. О., 
Пономаренко В. С., Тридіда О. М., Кизима М. О. та інших. 

Розвиток підприємства потрібно розглядати в розрізі складових потенціалу 
підприємства, тобто враховувати майновий, виробничий, маркетинговий, фінансовий 
потенціал підприємства тощо. 

Механізм управління розвитком підприємства є найбільш активною частиною 
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системи управління, що забезпечує можливість цілеспрямованого розвитку підприємства і 
представляє собою сукупність [3, с.101]: 

 засобів управління, які включають інструменти і важелі, що відповідають 
орієнтирам, передбачуваним наслідкам, критеріям вибору й оцінки, обмеженням і вимогам 
процесу розвитку підприємства з урахуванням певної стадії циклу його розвитку; 

 організаційних і економічних методів управління, що представляють собою 
способи, прийоми і технології приведення в дію і використання засобів управління. 

Стратегічний розвиток підприємства – складне багатопланове й багатоаспектне 
явище. При побудові механізмів стратегічного розвитку може бути використаний весь 
арсенал економічної науки, теорії стратегічного управління та теорії розвитку. 

У світовій практиці виокремлюють три основних види стратегій розвитку 
підприємства, кожний з яких повністю обґрунтований специфікою виробництва:  

1.  Стратегія зростання. Для неї характерне встановлення щорічного значного 
перевищення рівня розвитку над рівнем попереднього року. Стратегія направлена на 
підвищення об'ємів продажу, прибутку, капіталу, зниження витрат виробництва, підвищення 
оборотності оборотних коштів, підвищення фінансової стійкості.  

2.  Стратегія стабільності. Цю стратегію застосовують, в тих випадках якщо 
керівництво в основному досить положенням фірми. Для неї характерно: збереження об'єму 
виробництва і збуту товарів; зниження витрат виробництва; підвищення оборотності 
оборотних коштів; підвищення фінансової стійкості; зростання прибутку і власного капіталу:  

3.  Стратегія виживання. Ця стратегія вибирається організаціями найрідше. Для неї 
характерне встановлення цілей нижче за рівень, досягнутий у минулому, нестійкий об'єм 
виробництва і збуту товарів, збереження досягнутого рівня витрат виробництва, коливання 
рівня оборотності оборотних коштів, нестійке фінансове положення:  

4.  Стратегія банкрутства: падіння практично всіх показників виробничої і 
господарської діяльності. 

Орієнтовні значення показників подані у таблиці. 
                                                                                                           Таблиця 1 

Значення показників для кожної стратегії розвитку підприємства 
Показники Стійке зростання Стабілізація Виживання Банкрутство 

ІР  ≥0,3 0,1-0,3 0-0,1 <0 
ОРМ, % >8 4-8 4-2 <2 
CATR >2,5 1,5-2 1,5-1,1 <1,1 

ER >0,5 0,3-0,5 0,3-0,2 <0,2 
Km >0,5 0,4-0,5 0,3-0,4 <0,3 
R 0-1 1-1,4 1,4-1,2 >2 

Ra % >6-8 4-6 2-3 <2 
 

де ІР – індекс прибутковості; 
ОРМ – норма операційного прибутку (чистий прибуток/операційний прибуток); 
CATR – оборотність оборотних активів (виручка/оборотні активи); 
ER – коефіцієнт фінансової незалежності (власний капітал/активи); 
Km – коефіцієнт маневреності власного капіталу (власні оборотні кошти/власний капітал); 
Кзк – коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами (власні оборотні кошти/оборотні 
активи). 

Для більшості  підприємств України бажано застосувати стратегію зростання, хоча 
більшість підприємств використовують стратегію виживання. Для кожної стратегії 
розроблюють відповідний комплекс дій з її реалізації. 

 Наприклад, для стратегії виживання керівництву підприємства слід розробити дієві 
заходи по забезпеченню високого рівня продуктивності; організації дієвої ефективної 
системи матеріального і морального стимулювання працівників; використання 
ресурсозберігаючих технологій; мінімізувати собівартість виробництва; скоротити збиткові 
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напрями діяльності та інше.  
Для стратегії стабілізації керівництву підприємства слід активізувати маркетингову 

діяльність, періодично проводити моніторинг ринку, стимулювати збут; диференціювати 
виробництво у напрямі підвищення якості продукції; збільшувати масштаби виробництва; 
застосовувати техніко-технологічну модернізацію; поглиблювати спеціалізацію та 
концентрацію виробництва.  

Для стратегії зростання бажано удосконалювати й активізувати апробацію нових 
перспективних напрямів діяльності, виробництво унікальної для даного ринку продукції; 
диверсифікувати виробництво; проводити та впроваджувати у виробництво результати 
науково-дослідної діяльності, створювати інформаційні центри; реалізовувати інвестиційні 
проекти; поліпшувати якісний склад працівників, сприяти підвищенню кваліфікації, 
матеріального стимулювання.  

Таким чином, управління стратегічним розвитком підприємства – це динамічний 
процес, що базується на використанні потенціалу підприємства, орієнтується на отримання 
довгострокових конкурентних переваг на ринку при своєчасному коригуванні цілей 
функціонування (відповідно до змін, що відбуваються у зовнішньому середовищі) шляхом 
інноваційної спрямованості, зростання обсягів господарювання, реструктуризації 
підприємств або антикризового управління їхнім розвитком тощо. Тому процес 
стратегічного  розвитку підприємства ґрунтується на прийнятті комплексу управлінських 
рішень стосовно деталізації заходів в складі загального напрямку розвитку та координації 
цих процесів. Вибір і формування стратегії дозволяють підприємству визначити напрямки та 
способи руху до цілей. 

Але навіть у випадку створення комплексу необхідних умов для її реалізації з часом 
можуть виникати певні труднощі і проблеми, які є наслідком впливу кризоутворюючих 
протиріч. Врахування визначених обмежень та вирішення поставлених проблем, пов’язаних 
з необхідністю розвитку будь-якого суб’єкта господарювання, розробка та впровадження 
методологічних основ стратегічного управління розвитком підприємства є вимогою часу. 

Для формування організаційно-економічного механізму управління підприємством 
використовують такі принципи:  

1. Принцип інноваційного характеру розвитку системи передбачає опору 
промислового підприємства на високі стандарти роботи та прагнення до нововведень. 
Постійний пошук нових можливостей стимулює розвиток підприємства. Орієнтація на 
інновації допомагає промисловому підприємству ефективно здійснювати свою діяльність.  

2. Принцип системності представляє сукупність взаємодіючих підсистем та ефективну 
взаємодію із зовнішнім середовищем. Робота кожного окремого відділу та підсистеми 
будується таким чином, щоб у визначений термін головна мета підприємства була досягнута.  

3. Принцип урахування інтересів усіх учасників виробничого процесу – це один з 
головних принципів управління. Тільки на основі урахування інтересів всіх економічних 
контрагентів, з якими співпрацює промислове підприємство в процесі свої діяльності, можна 
заснувати тривалу та стабільну взаємодію.  

4. Принцип ефективного та справедливого управління персоналом (повноваження і 
відповідальність; справедливий поділ відповідальності за результати роботи між 
менеджерами та робітниками; корпоративний дух; стабільність; мотивація праці та 
справедлива винагорода за виконання обов’язків).  

5. Принцип дотримання етики бізнесу передбачає чесність і довіру в ділових 
стосунках, дотримання домовленостей та підписаних угод, повагу до партнерів та інших 
учасників взаємодії. Цей принцип покладений в основу довготривалих відносин, бо без нього 
накопичення ресурсів та потенціалу споживчого капіталу неможливе.  

6. Принцип адаптивності. Цей принцип вимагає своєчасної динамічної реакції на 
зміни у зовнішньому та внутрішньому середовищі (зміни запитів споживачів, дії 
конкурентів, видання нових чи редагування існуючих законодавчих актів, кризові явища в 
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економіці, зниження ефективності праці та інше).  
7. Принцип безперервності і надійності виявляється у створенні таких організаційно-

господарських та технічних умов, за яких досягається стійкість і безперервність заданого 
режиму виробничого процесу.  

8. Принцип економічності та ефективності на основі багатоваріантного вибору шляхів 
розвитку. Наявність альтернатив розвитку допоможе обирати більш ефективний та 
економний шлях, краще пристосуватися до змін у зовнішньому та внутрішньому 
середовищах, поліпшувати організацію виробництва, випускати конкурентоспроможну 
продукцію  [3].  

Такі принципи дозволяють визначити місце організаційно-економічного механізму 
серед інших механізмів, його особисті функції та чітко сформувати його взаємодію в єдиній 
ієрархії всіх механізмів функціонування підприємства. 

Методика формування організаційно-економічного механізму стратегічного 
управління підприємствами повинна виконуватись поетапно та передбачає послідовність 
наступних дій:  

І етап – моніторинг соціально-економічного розвитку підприємств. На цьому етапі 
шляхом використання спеціальних методів дослідження необхідно здійснити комплексний 
аналіз результатів господарсько-фінансової діяльності підприємств, вивчити динаміку 
найважливіших кількісних і якісних показників. Це так званий індикатор визначення 
існуючих проблем, тенденцій розвитку та подальших перспектив функціонування 
підприємств, що є основою процесу вдосконалення механізму стратегічного управління.  

ІІ етап – діагностика функціонування організаційно-економічного механізму 
ефективного управління підприємств. Метою проведення діагностики є визначення 
результату функціонування організаційно-економічного механізму, виявлення слабких місць 
і недоліків у його структурі та функціональних зв'язках між елементами. За отриманими 
результатами діагностики можна визначити ступінь недосконалості механізму, виявити її 
причини та окреслити можливі напрями вдосконалення.  

ІІІ етап – оцінювання можливостей вдосконалення організаційно-економічного 
механізму стратегічного управління. Цей етап передбачає: пошук можливостей, оптимальна 
сукупність яких дозволить оптимізувати механізм для досягнення ним мети функціонування. 
На основі отриманих результатів діагностики діючого механізму ефективного управління 
діяльності підприємств визначають можливі напрями його вдосконалення;  

ІV етап – розробка програми вдосконалення організаційно-економічного механізму 
стратегічного управління підприємств. Це детально розроблений план заходів, що мають 
бути вжиті на підприємствах, оцінювання потенціалу та визначення змісту робіт і 
відповідальність за їх виконання. Її зміст обумовлюється результатами оцінювання 
можливостей удосконалення механізму управління.  

V етап – оцінювання запропонованого організаційно-економічного механізму 
стратегічного управління підприємствами, яке передбачає поетапне визначення пріоритетних 
елементів запропонованого механізму для визначення ймовірного ефективного результату 
його функціонування.  

VІ етап – упровадження програми вдосконалення організаційно-економічного 
механізму стратегічного управління підприємствами. Важливим на цьому етапі є підтримка 
організаційної культури та популяризація змін серед працівників підприємств для 
формування сприятливого середовища і підтримки впевненості у досягненні поставленої 
мети [2]. 

Розглянута методика формування організаційно-економічного механізму 
стратегічного управління розвитком сприятиме підвищенню ефективної діяльності 
підприємства у довгостроковій перспективі. 

 Отже, на сучасному етапі реформування української економіки для підвищення 
результативності антикризової діяльності основну увагу слід приділяти удосконаленню 
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стратегічного управління як системі заходів ефективного розвитку промислових 
підприємств. Впровадження механізму управління стратегічним розвитком в практику 
діяльності підприємств досить актуальне питання, вирішення якого є важливою умовою 
ефективності життєдіяльності вітчизняних підприємства в конкурентній боротьбі на 
внутрішньому та зовнішньому ринках. 
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У статті досліджено категорію «санація», її роль у діяльності підприємств. Розглянуто економічну 
сутність та  види фінансової санації, висвітлено недоліки та переваги кожного з них, наведено етапи 
розроблення концепції санації підприємства. 

Ключові слова: санація, досудова санація, стратегія, відновлення платоспроможності, санаційні 
заходи. 

 

На сучасному етапі розвитку національної економіки України, в умовах політичної 
кризи та політичної нестабільності, важливою задачею для будь-якого підприємства постає 
адаптація до нових, складних і жорстких умов господарювання. При співпраці з 
підприємством практичного значення набуває його платоспроможність, вона дає йому 
можливість стабільно фінансувати власну діяльність, що відображається у забезпеченості 
фінансовими ресурсами та характеризує надійність фінансових відносин з іншими 
фізичними та юридичними особами. Основним завданням управління підприємств є 
підвищення платоспроможності підприємства або взагалі її відновлення. 

Платоспроможність підприємства – це його здатність у повному обсязі й у визначений 
термін розрахуватися за своїми зобов’язаннями за допомогою грошових ресурсів та інших 
активів і спроможність здійснювати безперервну фінансово - господарську діяльність [3]. 

Причиною неплатоспроможності підприємств та погіршення фінансової стійкості є 
незадовільний фінансовий стан, що призводить до незапланованих витрат і недосягнення 
необхідного фінансового результату чи навіть банкрутства. Однак, такої негативної ситуації 
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іноді можна уникнути, якщо завчасно вжити необхідних заходів. Одним із засобів подолання 
неплатоспроможності та запобігання банкрутству підприємства є фінансова санація. 

Слово «санація» походить від латинського «sanatio», що переводиться як 
оздоровлення або лікування[3]. 

Метою фінансової санації є мобілізація фінансових ресурсів для: 
� відновлення(поліпшення) платоспроможності та ліквідності; 
� формування фінансового капіталу для проведення санаційних заходів 

виробничо-технічного характеру. 
 Процедура відновлення платоспроможності боржників (процедура санації) в Україні 

регулюється Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання 
його банкрутом» та Господарським кодексом України, а також Положенням про порядок 
проведення санації до порушення провадження у справі про банкрутство. 

Виділяють такі шляхи відновлення платоспроможності боржника: 
� санація до порушення справи про банкрутство (досудова санація); 
� санація при порушенні провадження у справі про банкрутство. 
Згідно із Законом «Про відновлення платоспроможності боржника, або визнання його 

банкрутом» санація – це система заходів, які здійснюються в процесі проведення справи про 
банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом і його ліквідації, 
спрямована на оздоровлення його фінансового стану, а також на задоволення в повному 
обсязі або частково вимог кредиторів за кредитування, реструктуризацію боргів і капіталу і 
(або) зміна організаційної або виробничої структури суб'єктів підприємницької діяльності 
[1]. 

Досудова санація - система заходів із відновлення платоспроможності боржника, які 
здійснюються власником підприємства-боржника з метою запобігання його ліквідації. Такі 
заходи стосуються реорганізаційних, організаційно-господарських, управлінських, 
інвестиційних, технічних, фінансово-економічних, правових питань і здійснюються  до 
початку порушення справи про банкрутство. 

Досудова санація  проводиться до відкриття господарським судом провадження у 
справі про банкрутство. Проведення досудової санації можливе лише за наявності письмової 
згоди на це власників підприємства-боржника (органу, уповноваженого управляти майном 
боржника) та його кредиторів, загальна сума вимог яких перевищує 50% кредиторської 
заборгованості.  

Досудова санація здійснюється у відповідності до плану санації, який, як і у випадку 
із судовою санацією, після його погодження кредиторами, підлягає затвердженню 
господарським судом, який виносить відповідну ухвалу та одночасно встановлює мораторій 
на задоволення вимог кредиторів.  

 У санації при порушенні провадження у справі про банкрутство керуючий санацією 
переймає на себе всі функції управління боржником, а керівництво підприємства просто 
звільняється.  

Для того, щоб розпочати процес досудової санації, не потрібно мати сталого рівня 
заборгованості.  Цієї межі не визначено законодавством на відміну від вимог для початку 
справи про банкрутство, де межею є заборгованість на рівні 300 мінімальних заробітних 
плат. 

 Основними перевагами досудової санації перед санацією при порушенні 
провадження у справі про банкрутство є: 

� невеликі репутаційні втрати; 
� наявність мораторію для задоволення вимог кредиторів; 
� мінімум втручання суду в процедуру санації; 
� необов’язковість призначення керуючого санацією з числа арбітражних 

керуючих та можливість прийняття участі керівництва компанії в процесі санації; 
� більша свобода діяльності; 
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� менша вартість процесу відновлення платоспроможності; 
� відсутність мінімальної суми заборгованості для запровадження процедури 

санації. 
Згідно класичної моделі санації, процес фінансового оздоровлення підприємства 

розпочинається з виявлення й аналізу причин фінансової кризи.  
Наступним етапом санації є проведення причинно-наслідкового аналізу фінансової 

кризи. На підставі первинної інформації (первинні бухгалтерські документи, рішення зборів 
акціонерів) визначаються зовнішні й внутрішні фактори кризи, а також реальний фінансовий 
стан підприємства. 

Розроблення системи заходів щодо відновлення платоспроможності боржника 
здійснюється відповідно до визначеної санаційної стратегії.  Науковці виділяють два основні 
види стратегії санації: захисну та наступальну. 

Захисна стратегія базується на проведенні ресурсозберігаючих заходів, основою яких 
є скорочення всіх витрат, у тому числі і на персонал, виявлення внутрішніх резервів, відмова 
від освоєння нових ринків, зміцнення дисципліни, узгодження справ із кредиторами.  

Наступальна стратегія означає здійснення заходів реформаторського характеру, 
направлених на диверсифікацію операційної та інвестиційної діяльності підприємства для 
забезпечення притоку грошових коштів ззовні та за рахунок зростання ефективності 
господарської діяльності [2]. 

Відповідно до обраної стратегії розробляють програму санації, тобто систему 
прогнозованих, взаємозалежних заходів, спрямованих на вихід підприємства із кризи. Вона 
формується на основі комплексного вивчення причин фінансової кризи, аналізу внутрішніх 
резервів, висновків про можливість залучення зовнішнього капіталу й стратегічних завдань 
санації. 

Наступним етапом є розробка проекту санації на базі санаційної програми.  Проект 
містить техніко-економічне обґрунтування санації, розрахунок обсягів фінансових ресурсів, 
необхідних для досягнення стратегічних цілей, конкретні графіки та методи мобілізації 
фінансового капіталу, строки освоєння інвестицій та їх окупності, оцінку ефективності 
санаційних заходів, а також прогнозовані результати виконання проекту. 

Протягом трьох місяців від дня винесення постанови про санацію боржника керуючий 
санацією зобов'язаний  подати комітету кредиторів для схвалення план санації боржника. 

План санації повинен містити заходи щодо відновлення платоспроможності боржника, 
умови участі інвесторів (при їхній наявності), термін виплати боржником або інвестором боргу 
кредиторам і умови відповідальності інвестора за невиконання взятих відповідно до плану санації 
зобов'язань. 

Заходами щодо відновлення платоспроможності боржника, у плані санації, можуть бути 
[3]: 

� зміна складу керівників підприємства та стилю управління; 
� інвентаризація активів підприємства; 
� оптимізація дебіторської заборгованості, зниження витрат підприємства; 
� продаж незавершеного будівництва; 
� обгрунтування необхідної чисельності персоналу; 
� продаж зайвого устаткування, матеріалів і залишків товарів; 
� реструктуризація боргів перетворенням короткострокової заборгованості в 

довгострокові позики або іпотеки; 
� запровадження прогресивної технології, механізації та автоматизації 

виробництва; 
� удосконалення організації праці; 
� проведення капітального ремонту, модернізації основних фондів, заміни 

застарілого устаткування. 
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План санації повинен передбачати строк відновлення платоспроможності підприємства, 
яка вважається відновленою за відсутності ознак банкрутства. 

Таким чином, однією з найважливіших характеристик діяльності підприємств у 
сучасних умовах є платоспроможність, адже нині діяльність вітчизняних суб’єктів 
господарювання значною мірою ускладнюється тривалою кризою неплатежів, тому вони 
повинні застосовувати оздоровчі заходи не тільки при наявності загрози ліквідації, а й при 
існуванні короткотривалої неплатоспроможності для її відновлння, розробляючи плани 
оздоровлення для конкретного підприємства, враховуючи їх специфіку діяльності. Це 
дозволить вчасно зреагувати на проблеми, що виникають у їх діяльності  та уникнути 
негативних наслідків. 
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У статті досліджено особливості використання комбінованих посівних агрегатів у рослинництві. 
Економічно обґрунтована їх ефективність у порівнянні з традиційними багатоопераційними технологіями 
обробітку ґрунту. 
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Розвиток галузей агропромислового комплексу в сучасних умовах визначається 
рівнем його технічного забезпечення, що характеризується кількістю засобів, їх якістю, 
продуктивністю, відповідністю світовим вимогам до екологічних характеристик довкілля та 
низкою економічних показників виробництва. 

Однією з багатьох проблем в аграрній сфері, що потребують невідкладного 
вирішення, є інноваційне техніко-технологічне забезпечення виробництва 
сільськогосподарської продукції. Це означає, що матеріально-технічна база аграрного 
сектора має відповідати його організаційній структурі, вимогам новітніх технологій, 
забезпечувати механізоване виробництво з низькою енергомісткістю конкурентоспроможної 
сільськогосподарської продукції та збереження довкілля [1]. 

Багаторічне застосування традиційної системи обробітку ґрунту призвело до 
деградації ґрунтів та зниження їх природної родючості. Тому виникла потреба в докорінному 
перегляді всієї агротехніки та виробленні й реалізації стратегії відтворення машинно-
тракторного парку аграрних підприємств, «відновленні» його агрегатами високого 
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технічного рівня для забезпечення істотного підвищення продуктивності праці, економії 
ресурсів [2]. 

На території всієї Полтавської області ситуація з обробітком ґрунту доволі складна. З 
одного боку, це – понад сторічний досвід науково-виробничих напрацювань, величезна 
кількість довготривалих стаціонарних дослідів, беззаперечні фундаментальні досягнення, 
усталена система впровадження через дослідні станції, семінари, зональні та регіональні 
рекомендації. З іншого, – перманентна економічна криза в сільському господарстві, що 
найбільше вразила технологію вирощування культур і, зокрема, обробіток ґрунту. 

На території Полтавської області землі, залучені до сільськогосподарського обороту, 
обробляють, здебільшого, плугами. Сучасний модельний ряд плугів поповнюється новими 
типами: обертовими, поворотними, плугами зі змінною шириною захвату та з кількістю 
корпусів від 2 до 16. Але оранка як була, так і залишається найбільш енергомістким і 
витратним процесом, шкідливим для ґрунтового середовища. При чому після неї слід 
проводити додатковий обробіток ґрунту (на що витрачається величезна кількість додаткових 
коштів), внаслідок якого істотно погіршуються його водно-фізичні властивості, з’являється 
схильність до висушування та розвитку ерозії. Відбувається порушення екологічної 
рівноваги ґрунтових систем, що призводить до втрати гумусу. Крім того, зростає собівартість 
механізованих робіт, що впливає на кінцевий результат – одержання прибутку [3]. 

У світовій практиці на зміну традиційним багатоопераційним технологіям обробітку 
ґрунту прийшли сучасні, які ґрунтуються на можливості вирощування 
сільськогосподарських культур без передпосівного механічного впливу на стан ґрунту, на 
здатності комбінованих ґрунтообробних і посівних агрегатів за 1 – 2 проходи здійснювати 
весь цикл підготовчо-посівних робіт: основний безвідвальний і передпосівний обробіток 
ґрунту, локальне внесення мінеральних добрив, сівбу, прикочування і вирівнювання поля. 

Сучасні посівні технології ґрунтуються на використанні принципово нових машин з 
високим технічним рівнем. Оскільки вітчизняне машинобудування не виготовляє машин 
потрібного технічного рівня, то, в основному, використовують техніку зарубіжного 
виробництва. 

В Україні, за прикладом країн Західної Європи, набули поширення комбіновані 
агрегати для прямої сівби. Існують різні типи таких агрегатів, що складаються з 
ґрунтообробної та висівної частин. Ґрунтообробні машини, що входять до складу агрегату, 
обладнані лапами-сошниками, які забезпечують сівбу по стерні. Висівна частина являє 
собою бункер для зерна, що монтується на рамі ґрунтообробної машини або має свою ходову 
частину, що дає можливість від’єднання її від культиватора, який може використовуватись 
як окрема машина. Деякі зарубіжні фірми випускають посівні агрегати, в яких ґрунтообробна 
частина має активні робочі органи на кшталт фрез. Агрегати цього типу випускають різних 
видів та комплектації для різних за потужністю енергозасобів [1]. 

Серед вітчизняних фермерів особливо популярний посівний комплекс «Сase SDX-30» 
з шириною захвату 9,1 м. При його експлуатації забезпечене надійне виконання 
технологічного процесу. Продуктивність агрегату становить 4,5 га/год. Надійність машини 
висока. Пневматичні висівні апарати практично не пошкоджують насіння. Коефіцієнт 
готовності – 0,99. Технологічне обслуговування агрегату (встановлення норми висіву, 
глибина загортання насіння) просте та зручне, виконується трактористом без застосування 
допоміжного устаткування. 

Маючи сошники складної конструкції, цей агрегат створює оптимальні за 
агрофізичними показниками умови для проростання насіння у посівній смузі, яку утворює 
під час сівби. У міжрядді стан верхнього шару ґрунту може відрізнятись від його поверхні в 
рядку, залишаючись більш грудкуватим, що знижує не лише ймовірність запливання та 
утворення ґрунтової кірки, а й заростання бур’янами. Тому необхідності у суцільному 
передпосівному обробітку іншими агрегатами немає. 
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Багатофункціональні ґрунтообробні посівні комплекси скорочують кількість проходів 
полем, при цьому на 20-30 % зменшуються витрати праці, паливно-мастильних матеріалів та 
значно скорочуються терміни виконання механізованих робіт. 

Економічна ефективність застосування комбінованих агрегатів при сівбі зернових 
посівним комплексом «Сase SDX-30» порівняно з традиційною технологією сівби наведена в 
табл. 1 [4]. 

Таблиця 1 
Економічна ефективність використання комбінованих агрегатів при сівбі зернових 

Значення показників у розрахунку на 1 га 

Вид агрегату Капітальні 
вкладення, 

грн 

Прямі 
експлуатаційні 
витрати, грн 

Оплата 
праці, грн 

Витрати 
палива, 
грн 

Сумарні 
витрати, 
грн 

Економічний 
ефект, грн 

Традиційна 
схема сівби 
(оранка, 
культивація, 
сівба) 

6125,41 1456,24 114,6 291,6 7987,85 - 

Посівний 
комплекс Case 
SDX-30 

3425,25 1035,21 76 102,6 4639,06 3348,79 

 

Виконані розрахунки виробничої ефективності свідчать, що застосування 
комбінованих агрегатів при сівбі порівняно з традиційним способом має переваги за 
витратами палива в 2,8 раза, витратами праці і матеріаломісткістю – в 1,5 раза. Економічний 
ефект, що полягає в економії витрат на 1 га оброблюваної площі, становить 3348,79 грн. До 
того ж, значно зменшується вплив водної і вітрової ерозії на стан ґрунту. 

Практичний досвід свідчить, що ресурсозберігаючі технології забезпечують стійкий 
розвиток рослинницької галузі в економічній, екологічній та соціальній перспективі. Їх 
застосування покращує родючість ґрунту, захищає від водної та вітрової ерозії, деградації 
водних та земельних ресурсів. Широке впровадження і застосування комбінованих агрегатів 
є відповіддю на збільшення витрат у сільському господарстві. 

Вартість посівного комплексу «Сase SDX-30» становить 160000 USD або 
4000 тис. грн. Звичайно, що таку суму власних коштів сільськогосподарському підприємству 
знайти вкрай важко. У зв’язку з цим, доцільним для сільськогосподарських підприємств стає 
використання кредитних чи лізингових програм для придбання сучасних комбінованих 
посівних агрегатів. 

Торговий дім «АС-Терра» – офіційний представник техніки New Holland в Україні. 
Напрямки діяльності ТД «АС-Терра»: продаж, гарантійне та післягарантійне обслуговування 
техніки, повний асортимент оригінальних запасних частин New Holland, а також їх аналогів 
[5]. Компанія «ОТП Лізинг» спільно з CNHi розробили програму фінансування 
сільськогосподарської техніки New Holland на ексклюзивних умовах (табл. 2, 3). Завдяки їх 
спільній програмі сільськогосподарські підприємства можуть придбати в лізинг або в кредит 
техніку та обладнання на термін від 1 до 5 років. 

Таблиця 2 
Спеціальна програма лізингу сільськогосподарської техніки компанії «ОТП Лізинг» 

Термін фінансування 
Складові програми лізингу 

12 міс. 24 міс. 36 міс. 
Авансовий платіж, % 40 
Ставка фінансування (USD), %  2,49 7,49 8,49 
Ставка фінансування (грн), %  9,99 14,99 15,99 

 

Найбільш зручною для сільськогосподарських підприємств є програма лізингу 
техніки, розрахована на 3 роки. Ставка лізингових платежів на цей період дещо вища 
порівняно з менш тривалими термінами, однак, протягом цього періоду підприємства 
матимуть менші фінансове навантаження по сплаті лізингових платежів. 
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Таблиця 3 
Спеціальна кредитна програма кредиту на сільськогосподарську техніку компанії 

«ОТП Лізинг» 
Термін фінансування 

Складові кредитної програми  
1 рік 1 рік 2 роки 3 роки 4 роки 5 років 

Авансовий платіж, % 30 50 30 
Ставка річна (USD), %  0,1 0,1 5,49 6,89 7,69 8,25 
Ставка річна (грн), %  11,93 11,02 16,37 17,25 17,5 17,7 

 

Порівняльний аналіз виплат по лізингу і кредиту в рамках програми придбання 
техніки від компанії «ОТП Лізинг» поданий у табл. 4. 

Таблиця 4 
Порівняльний аналіз виплат по лізингу і кредиту в рамках програми придбання 

техніки від компанії «ОТП Лізинг» 
Виплати, тис. грн Відхилення кредиту до лізингу 

Термін 
По лізингу По кредиту (+,-) % 

1 рік 2051,77 2293,00 241,23 11,8 
2 рік 405,84 1813,00 1407,16 346,7 
3 рік 401,24 1533,00 1131,76 282,1 
Всього за весь період 
дії програми, тис. грн 

2858,85 5639,00 2780,15 97,2 

% переплати 129,3 141 11,7 х 
 

Як свідчать дані табл. 4, сумарні витрати по кредиту на придбання посівного 
комплексу перевищують витрати по лізинговій програмі на 2780,15 тис. грн. (97,2 %). До 
того ж, відсоток переплат по лізингу на 11,7 в.п. менший від переплат по кредиту. Отже, 
економічно більш вигідною є лізингова програма придбання комбінованого посівного 
агрегату «Сase SDX-30». Крім того, лізинг у сучасних умовах – це один з найпростіших 
способів збільшити і оновити парк техніки при відносно незначних фінансових витратах. 

Отже, застосування нових комбінованих ґрунтообробних агрегатів дозволяє за один 
прохід виконувати кілька операцій, а значить зменшити ущільнення і розпилення ґрунту 
ходовими системами агрегатів. Застосування комбінованих агрегатів і широкозахватних 
машин має велике значення ще й тому, що дає можливість збільшити врожайність за рахунок 
скорочення строків проведення робіт, насамперед, при сівбі ранніх зернових та озимих 
культур. 

Оновлення машинно-тракторного парку сільськогосподарських підприємств новими 
вітчизняними комбінованими агрегатами нового типу, які за один прохід по полю виконують 
кілька технологічних операцій, забезпечить високу якість обробітку ґрунту, збереження 
вологості ґрунтів, суттєво зменшить терміни виконання польових робіт, скоротить витрати 
паливно-мастильних матеріалів і трудових ресурсів і знайдуть застосування в 
агропромисловому комплексі України. 
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CORPORATE CULTURE REENGINEERING SYSTEM 
 

The continuous changes in the contemporary business environment and the constantly increasing competition 
requires introduction of changes within organizations.  Furthermore, change is needed in the main characteristics, 
operations, methods of work, and life of the organization. In search of a solution to this situation, this article presents a 
reengineering system for corporate culture. The article presents the current business atmosphere, contents and meaning 
of the corporate culture and reengineering as phenomena of organizational management, and also presents the 
arguments, which according to the author, lead to the development of such a system that can address the changes 
occurring in the environment.  

Keywords: reengineering, fundamental change, change in corporate culture, continuous improvement, 
corporate culture, corporate culture reengineering. 

 

Introduction 
Organizations must be vigilant and cautious in the assessment of their structure and 

behaviour in order to support their development and adaptation in the dynamic and rapidly changing 
environment.  Change has always been a part of the life within an organization, but in the past it 
was predictable and it was implemented gradually and evolutionally, but today in an unpredictable 
environment, it should be rapid and of revolutionary nature. The rapid spreading of new 
technologies, globalization and constantly changing expectations of the customers are the main 
factors behind this transformation. Contemporary organizations, in order successfully to deal with 
these hard operational conditions, should have flexible strategies focused on reducing to a minimum 
the spending for services or products, as well as be focused on improving the customer satisfaction, 
the quality of services, and job satisfaction.       

The objective of this article is to present the author’s corporate culture reengineering system 
that contains the stages starting from diagnostics of the existing internal environment in the 
organization to monitoring of the changes having occurred after implementing this system, with the 
opportunity for feedback and restart of the process, if required.      

Object of the study is corporate culture being an integral part of the internal corporate life of 
a company.      

Subject of the article is the process of reengineering of the corporate culture, discussed and 
understood as a fundamental change of the corporate culture.  

 

1. Corporate culture – an integral part of an organization  
Every organization has its own unique style of work, which often corresponds to its 

corporate culture. In this research the author assumes that the term corporate culture is defined most 
completely and comprehensively by E. Schein (1984, p.3), namely “…a set of main convictions that 
a certain group invents, discovers or develops, while learning how to deal with the issues of external 
adaptation and internal integration, and in this form to be taught to the new members as the right 
way of acting, thinking and feeling with regards to these issues”.  Having in mind the quoted 
definition, the fundamental thing is understanding culture as a self-training and changing dynamic 
system than not only helps to survive but leads to the organization’s development.   Corporate 
culture is unique in each organization.   

Corporate culture is important for the development of norms and standards within the 
framework of the organization that have an impact on all aspects of the life of employees. One of 
the main advantages of corporate culture is that it helps for building the personality of a company 
and distinguishes it from the rest. Also, corporate culture defines the rules and procedures 
governing employees’ actions and behaviour. Some aspects of the culture exist in the form of 
formal rules and requirements, officially documented on paper, while other aspects of the culture 
are of informal nature and they are learned, understood and applied by the employees with time. 
Corporate culture affects all employees of an organization, but it usually originates from the 
concepts and values of the organization founders. On the other hand, corporate culture may be 
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viewed also as a tool of the organization’s managers used for implementing the organizational 
objectives.    

The present situation demanding from the organizations to implement constant changes on 
all levels, places the managers before the major choice about the change of the corporate culture 
too, in line with the new strategic requirements of the organization.  Considering the required depth 
of the change, on condition that the organization needs a fundamental change, we may bring 
forward the concept about the corporate culture reengineering.   

2. Reengineering – nature and meaning    
In conceptual terms, reengineering may be viewed as a contemporary branch within the field 

of management. It is a natural continuation of the scientific theories and concepts conceived until 
this moment, related to the theory of systems, which defines the organization as a set of interrelated 
processes, as well as quality management which examines in detail the processes within the 
organization.  In retrospect, these activities have laid the foundations of reengineering as a concept 
of radical change of the processes within the organization.   

Michael Hammer gives reengineering an orientation in the field of corporate processes, and 
particularly their predesign. The majority of the scientific theoreticians consider the American 
professor as the founder of the term “reengineering”. A comprehensive and well summarized 
definition of the term is provided by Michael Hammer, in his article in collaboration with J. 
Champy (1993, p.34): “Reengineering is a fundamental reconsidering and radical redesigning of the 
business processes, with the aim to achieve drastic improvement of their critical performance 
indicators – operative costs, quality, customer service and time.” Here, in this definition the authors 
distinctly outline four terms being the conceptual basis of reengineering:  

 fundamentality,  
 radicality,  
 being drastic,  
 and processes. 

The so specified four terms form the meaning and structure of the reengineering concept.  
Being the first, fundamentality is intended to demonstrate the importance, while the other three – to 
form the structure of reengineering itself. 

Other definitions of reengineering by different authors, supporting the idea that 
reengineering is a change or redesign of the organization’s processes, may be summarized in the 
following table (without claiming to be exhaustive):   

Table 1 
Various viewpoints on the term “reengineering” 

Year Authors Definition 

1993 E. Tsang  
A concept of radical change of the processes, elimination of old structures 
and introduction of new information technologies. 

1993 K. Orr  
A concept that is in conflict with the traditional vertical structures, and is 
oriented towards the horizontal management of the organizational 
processes.   

1993 R. Barton 
Fundamental rethinking of the way in which the organization operates its 
business.  

1993 R. Talwar  
Rethinking of the business structures, processes, methods of work, 
management systems and intra-organizational relations, which create value 
for the customer.  

1994 D. Revenaugh Unavoidable challenge for optimization of the business processes. 

1995 
T. Barothy, M. 
Peterhans, K. 

Bauknecht  

A set of strategic and well-planned operations oriented towards radical 
change of one or several cross-functional, i.e. internally or externally 
positioned business processes.   

1997 F. Choi, S. Chan  
A concept focused on the processes that do not add value for the customers 
and due to this reason for them (and for the organization). 

2002 S. Sarkar and A. Lee  Organizational activities for business processes redesign. 
Source: Author’s image 
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The table above presents different definitions of the term “reengineering”. The quoted 
definitions are given in chronological order and show the attitude of different groups of authors 
towards the discussed term. A common feature that is easily distinguished among the listed 
scientific definitions is that all think that reengineering is directly related to improvement of the 
organization’s processes.  As a turning point in the understanding of reengineering may be 
distinguished the definition of D. Revenaugh who points out that reengineering is “inescapable”, 
and this feature is related to the arguments about the continuous change of the environment and the 
continuous development of the business environment. In modern world innovations and the strong 
competition require continuous development and renovation of the organizations. Exactly due to 
this reason, the author of this paper thinks that the feature inescapability is required in specifying 
and clarifying the nature of the term “reengineering”.    Other remarkable moment in the presented 
definitions is pointed out by the team of T. Barothy, M. Peterhans and K. Bauknecht, who view 
change simultaneously as internal and external process for the organization.  The team of F. Choi 
and S. Chan focus on customers. The majority of the scientific papers are directly related to the 
customers and their needs, but neither of the definitions presented up to this moment do not place 
the customer on the central place in its definition and in its understanding of the term 
“reengineering”. According to the author of this article a key role in defining the business processes 
in an organization belongs to the customers, however within the context of reengineering it is 
important to take into account also the processes and activities that are not directly related to the 
customers, but to the goals and strategies of the organizations.  

  On the grounds of the reviewed and analyzed concepts about the nature of reengineering 
the author of the article concludes that the term reengineering is disclosed in rethinking, redesign, 
and improvement of processes, strategies, policies, structures, methods of work, management 
systems and other management methods, both in combination, and separately, aimed at 
improvement of their current status.   Exactly, this definition provides grounds to make the 
conclusion that it is possible to implement reengineering for a separate management method for the 
purpose of improving its current status. Such management method may be corporate culture.  

With regards to the above-mentioned argumentation, the author of this article considers 
that it is possible and payable to draw out and synthesize a corporate culture reengineering 
system.    

 

3. Synthesis of the author’s corporate culture reengineering system   
The corporate culture reengineering system is synthesized thanks to a review and analysis of 

the scientific resources in the field of corporate culture and reengineering. The sequence of 
processes may be presented in the following way. 

The presented flowchart illustrates the author’s corporate culture reengineering system that 
goes through eight phases and twenty-eight stages. Each of the listed stages has its own specifics, 
content and contribution to the way of changing of the organization’s corporate culture.  The 
corporate culture reengineering system goes through a specified algorithm of specific actions that 
may be changed depending on the situation upon implementation, the organization’s individuality 
and the desire of the team implementing the reengineering process. The objective of the presented 
algorithm of separate phases and stages is to enhance commitment, and downsize the resistance to 
the reengineering of the corporate culture, to clarify to all concerned how and towards what new 
corporate culture the organization is oriented, what will be the benefits from the changes both for 
the individual employee, and for the entire organization as well.  

The system of corporate culture reengineering is aimed at changing fundamentally the 
present corporate culture of the organization in compliance with the strategic views of the senior 
management, the requirements of the constantly changing environment, and the market dynamics. 
The consistent use of the system will ensure effective achievement of the desired objective. 

The following exposition will discuss in detail the separate phases of the reengineering 
system, as well as recommendable tools will be drawn for their implementation. 
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Figure. 1. Corporate culture reengineering process  
Sources: Author’s image 
    

4. Guidelines for the use of the developed corporate culture reengineering system  
І. Initiation of the process of reengineering of the corporate culture  
This phase consists of five separate stages intended to initiate a process of reengineering of 

the corporate culture within the organization. A stage begins if a certain set of prerequisites exists in 
the organization that worsen its situation, or due to which it is not in the status desired by its 
managers. The full process of reengineering occurs upon realizing the need of fundamental change 
of the corporate culture with which to achieve permanent awareness and acceptance of the new 
strategic orientation, caused by the changed market situation or the new requirements of the end 
consumers. The stages within the first phase of the system are in the following order: 

1. Realizing the need of reengineering of the corporate culture; 
2. Support by the management; 
3. Support by the employees; 
4. Setting up a commitment team; 

V. Action plan development  

1. Involving employees in the corporate culture reengineering process   
2. Development of systematic and adequate trainings 
3. Organizing activities involving the commitment team  
4. Communication channels management  
5. Monitoring the execution of the assigned tasks.  

VІ. Prototype and testing the new corporate culture  

1. Stimulation 
2. Partial Implementation  

VІІ. New corporate culture implementation  

1. Implementation of the new corporate culture within the entire organization  
2. Initiation of a continuing measurement  

VІІІ. Continuous improvement  

1. Monitoring  
2. Making a change if necessary  

І. Initiation of the corporate culture reengineering process  

1. Realizing the need of reengineering of the corporate culture  
2. Support by the management  
3. Support by the employees  
4. Setting up a commitment team  
5. Gathering a team for implementing the corporate culture reengineering process  

ІІ. Diagnostics of the organization  

1. Diagnostics of the corporate culture current situation  
2. Diagnostics of the reasons demanding reengineering of the corporate culture  
3. Diagnostics of the targeted corporate culture  
4. Analysis of the results  

ІІІ. Strategic orientation  

1. Defining the objectives of reengineering of the corporate culture  
2. Coordinating the need for reengineering of the corporate culture with the strategic orientation of the organization.  
3. Analysis of the resources necessary for implementing the reengineering of the corporate culture   
4. Risk and impact assessment  

ІV. Corporate culture redesign  

1. Comparative analysis of corporative culture with top organizations  
2. Development of new concepts for corporate culture  
3. Development of alternatives of corporate culture  
4. Assessment and selection of corporate culture  
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5. Gathering a team for implementing the corporate culture reengineering process.  
ІІ. Diagnostics of the organization 
Diagnostics, above all, comprises of a set of cognitive methods and procedures for finding 

out the status of corporate culture by measuring specific, instantaneous values of certain parameters. 
The main objective of the diagnostic phase is finding out the deviations of the actually functioning 
corporate culture from the requirements and parameters of its desired model. The stages of this 
phase presented on Fig.1 are flowing in a consecutive manner. 

Good practices show that the end result of the culture diagnostics is the successful 
achievement of its change with minimum resistance, with a great degree of transparency and 
awareness about the entire process, and outlining the advantages and future of the organization.   

ІІІ. Strategic orientation 
At the strategic orientation phase, the vision, strategic intentions and strategic differentiation 

are developed, regarding the implementation of the corporate culture reengineering process. The 
development of a new corporate culture requires established strategic focus and strong links within 
the entire organizational system.  This phase consists of four stages: 

• Defining the goals of corporate culture reengineering  
• Coordination of the need of reengineering of the corporate culture with the strategic 

orientation of the organization  
• Analysis of the resources necessary for implementing the corporate culture 

reengineering  
• Risk and impact assessment  
IV. Corporate culture redesign  
In the corporate culture redesign process the efforts are focused onto the fundamental 

change and the way of understanding, implementing and conveying corporate culture in a given 
organization in order to accomplish a better end performance of the organization.  This change in 
corporate culture should affect all organization employees. Organizations are oriented to process 
redesign in order to increase revenues, to improve performance, efficiency and adaptability, and 
finally to increase the customer satisfaction. 

In its nature the redesign process is in fact an improvement and redesign of the 
organization’s approach. The good redesign practices are focused on streamlining the difficulties 
and change implementation. The corporate culture redesign process is oriented towards the 
development of a new corporate culture that is better than the old one, and is aimed at the 
organization’s performance and efficiency improvement in general.  

The fourth phase of the corporate culture reengineering system takes a central place and 
consists of four stages: 

1. Comparative analysis of corporative culture with top organizations  
2. Development of new concepts for corporate culture  
3. Development of alternatives of corporate culture  
4. Assessment and selection of corporate culture 
V. Development of action plan  
The action plan is developed by the dedicated team implementing the corporate culture 

reengineering process. The plan consists of activities and actions oriented towards acceptance of the 
new corporate culture my means of staged implementation and acquisition of the new values, norms 
and habits by the staff.   Events must be envisaged intended to overcome the current corporate 
culture, for example:  more internal communication, staff and manager training, achieving 
involvement by leaders’ and managers’ personal example. On the other hand, actions must be 
planned to overcome the arising barriers of the staff before the forthcoming change.  It is necessary 
to plan activities for establishment and recognition of the new corporate culture.   

The stages comprising this phase are five:  
1. Involving the employees in the corporate culture reengineering process, selecting specific 

events ensuring this involvement.   
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2. Development of systematic and adequate trainings for improvement of the continuity of 
the new corporate culture, provision of transparency, and opportunity for implementing organized 
trainings.    

3. Organizing activities involving the commitment team; integrating the team’s activities 
into the action plan in order continuously to ensure the employees’ commitment to the new 
corporate culture implementation.     

4. Communication channels management – the actions oriented towards communication 
channels management will ensure safety and trustworthiness in implementing the new corporate 
culture. This is aimed at overcoming untrue rumors and tales about the new corporate culture.   

5. Monitoring the execution of the assigned tasks; this stage is intended to ensure control 
over the implementation of the developed plan for introduction of the new corporate culture. 

The action plan development process goes through three phases: 
• planning, 
• preparation, 
• introduction. 
Important point that ought to be mentioned is that according to the system’s author, this 

stage may provide feedback to the previous phase, i.e. corporate culture redesign.  This feedback 
may establish inconsistency and current need for change of a specific detail. If such is case, the 
corporate culture redesign phase must be restarted. 

VI. Prototype and testing the new corporate culture  
The purpose of testing the new corporate culture is to check the extent to which it 

corresponds to the organization’s strategic orientation and to what extent it will be useful for 
improving the performance and efficiency of the organizational results. Testing data may be 
collected by means of various methods: research tests, assessment tests, establishment tests, and 
comparative tests.   

The need for implementing this phase is expressed in the fact that it helps for finding out the 
issues that may occur in implementing the new corporate culture, and provides opportunity for 
feedback to the corporate culture redesign phase. In this way, it is possible to eliminate the 
weaknesses in a faster and cheaper manner. 

The phase of the prototype and testing of the new corporate culture is divided into two main 
stages:  

1. Stimulation 
2. Partial implementation 
VII. New corporate culture implementation  
This phase is a natural continuation of the applied tests and developed action plan, i.e. this is 

the phase of the new corporate culture implementation. The deployment of the planned and 
envisaged action plan is carried out exactly here, after carrying out the planned preliminary events 
and activities that help for reaching this phase of the corporate culture reengineering system.  In the 
opinion of the author of this article, within this phase, parallel to the action plan implementation, 
two main stages are carried out too:   

1. Implementation of the new corporate culture within the entire organization in this stage in 
fact is the actual implementation of the action plan and the planned steps in it.  

2. Initiation of continuous measurement – this stage envisages assessment of the 
accomplished results, and in fact, it is a continuous measurement. The results of the occurred 
changes are assessed, and how they affected the organization. Also, assessment is made of the 
degree of success of the new corporate culture implementation. Analysis is made of the actions 
undertaken, i.e. from employees’ value system analysis to analysis of the administrative measures 
taken. Also, the degree of accomplishment is determined of the preliminary set objectives of the 
corporate culture reengineering process.  
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VIII. Continuous improvement  
In the core of this phase is the development of a system of activities that allow  to carry out 

continuous monitoring and make changes, if required.  Actually, these are the two stages 
comprising the phase. The aim here is not to allow deviation from the sought characteristics, and to 
create a constant feedback about the status of the corporate culture. In this way, the implemented 
reengineering investment will be guaranteed, and opportunity will be provided for timely discovery 
of a required change that would cost much less investment for the organization. The author of the 
article thinks that the continuous improvement may provide feedback to the system’s first phase – 
Initiation of the corporate culture reengineering process, and then the senior management and the 
reengineering team will decide which stages they consider as implemented and do not require 
additional work, and which ones have to be redone.  

  Conclusion  
With regards to the developed and presented corporate culture reengineering system, the 

following more significant summaries and conclusions, which the author of the article has reached, 
may be emphasized: 

• The corporate culture reengineering system is intended to change fundamentally the 
current corporate culture of the organization in line with the strategic views of the senior 
management, the requirements of the constantly changing environment, and the market dynamics. 

• The implementation of reengineering of the corporate culture is necessary in order to 
provide organizational development, stabilization and adaptation to the environment conditions. 
Reengineering is imperative in discovering significant changes in the external environment or in the 
cases of disturbance within the organization.    

• A significant contribution to the implementation of the corporate culture 
reengineering belongs to the managers who by their support provide the needed resources, access to 
information, time and efforts to the respective team, as well as they are an example for the other 
employees of the organization.   

• It is recommendable for the change implementing team to use both internal 
employees and external consultants:   

o in studying the culture – in order to make an unbiased study of the current 
culture;    

o for the assessment of culture – in order to make an objective opinion on the 
culture; 

o for the corporate culture redesign – in order to propose adequate alternative 
solutions independent from the current corporate culture, for the development of a new 
corporate culture;  

o for the development of the action plan – to develop unbiased plan for 
implementation of the fundamental change in the corporate culture.   
• The redesign of the corporate culture must be based on in depth analysis of the 

current status of the corporate culture and analysis of the prerequisites prompting the need for a 
change. 

• The diagnostics toolkit for the current corporate culture must be based both on the 
analysis of its elements and manifestation among the employees of the organization, and on the 
examined corporate records and financial results.   

• The desired changes in the established corporate culture may be implemented by 
trainings, activities and events related to the change, by administrative changes, strategic changes, 
staged transformation of the values and the other elements of the corporate culture as a result of the 
changes.   

• The successful implementation of the reengineering of the corporate culture requires 
the coordination of the required changes in the corporate culture, with the changes in the strategic 
orientation of the organization. 
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• Development of a detailed action plan is required, comprising of all the actions, 
events and procedures supporting the implementation of the new corporate culture in the 
organization, which should be organized in a system that exhibits the stages, members in charge, 
required resources, and also to be fitted into a timeline. 

• Economically, it is advisable to carry out a prototype and testing of the new 
corporate culture, by means of simulation and partial implementation.   

• The new corporate culture implementation must be constantly measured and assessed 
for the accomplished results, in order to monitor the effects and impact of the new corporate culture.  

• After implementing the new corporate culture it is necessary to outline activities 
focused on its establishment and recognition.   

• It is necessary to ensure continuous monitoring and opportunity for feedback, if 
required, in order to guarantee the accomplishment of the desired results. 
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У статті досліджуються сутності понять - ефективність і ефект, визначається їхня роль в 
інвестиційно-інноваційній діяльності, вивчено значну кількість традиційних підходів до їх визначення, а також 
визначено необхідність подальшого дослідження показників, що характеризують ефективність управління 
інноваційно інвестиційною діяльністю. 
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Підвищення ефективності діяльності підприємств є дуже важливим завданням для 
України в сучасних умовах, які характеризуються наявністю економічної кризи, значним 
рівнем конкуренції, потужним інноваційним процесом. На сучасному етапі розвитку 
економіки ця проблема стає ще більш актуальнішою у зв'язку з посиленням впливу 
конкуренції на національному та міжнародному ринках, зменшенням доступності 
сировинних ресурсів, значним поширенням підприємницьких ризиків [1]. 

Одним з вагомих елементів розвитку сучасного суспільства є інноваційна діяльність, 
тому проблеми оцінки інноваційних досягнень набувають особливої актуальності. 

Визначення ефекту та ефективності має важливе як наукове, так і практичне значення. 
Значна кількість науковців у своїх наукових працях при вивченні питань оцінювання 
інноваційно-інвестиційної діяльності вважають доцільним розрізняти поняття «ефект», 
«ефективність». Питанням щодо висвітлення багатоаспектної сутності ефективності 
присвячено праці таких вітчизняних і зарубіжних вчених як: С.М. Ілляшенко, В.Е. 
Андрійчук, В.М. Ячменьова, В.О. Коюда, І.Л. Лисенко, В.Г. Афанасьєв, Т.Й. Товт та інші [2, 
6, 7, 9]. 

Аналіз опублікованих праць з даної проблематики дозволяє зробити висновок, що й 
досі не сформовано цілісної системи поглядів щодо змісту категорій «ефективність» та 
«ефект». 

Відсутність єдності поглядів та наявність суттєвих розбіжностей у тлумаченні даних 
термінів дає підставу розглянути та узагальнити теоретичні підходи представників різних 
напрямів економічної думки щодо сутності цих понять. 

Таблиця 1 
Визначення поняття «Ефективність» різними авторами 

Джерело Визначення 

В.Г. Андрійчук  
Ефективність - це досягнення максимального  ефект за мінімального 
витрачання ресурсів [2]. 

Т.М. Пономаренко  
Ефективність - отримання максимального  корисного ефекту при  
мінімальній  величині  витрачених ресурсів; ступінь досягнення поставленої 
мети [3]. 

Д. В.Бродська,     І. Ю. 
Калмикова  

Ефективність - забезпечення необхідних умов функціонування 
підприємства, як співвідношення результату  та  витрат, продуктивність 
також відображає співвідношення результату та витрат ресурсу [4]. 

О. М. Скібицький та ін. 
Ефективність відображає відношення ефекту до витрат, які його викликали, 
або, навпаки, витрат до ефекту [5]. 

В.О.Коюда,     Л.А. 
Лисенко  

Ефективність - це характеристика об'єкту (процесу, проекту,  явища), що 
розкриває міру повноти  та якості досягнення цілей на основі системи 
показників [6].

Т. Й. Товт 

Ефективність можна трактувати як кількісну характеристику об'єкта 
(проекту, програми, процесу та ін.), що характеризує його кінцеву 
результативність і відображає ступінь досягнення поставлених цілей за 
допомогою системи показників [7]. 

В.М. Ячменьова  

Ефективність - це комплексне  поняття, яке відображає перш за все ступінь 
досягнення намічених цілей; це завжди певне співвідношення (результату з 
цілями або результату з витратами на його отримання), тобто величина 
відносна й визначається за певний період часу [8]. 

Джерело: складено за [2-8] 
 

Погляди вчених на сутність ефективності змінювалися в часі. Вважається, що вперше 
термін «ефективність» в значенні «результативність» почав використовуватися в 
економічній літературі у ХVІІ ст. – в роботах В.Петті, одного із засновників класичної 
політекономії. Д.Рікардо наступним використав цей термін і надав йому нового 
специфічного значення – «відношення отриманого результату до певного виду витрат». З 
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того часу поняття «ефективність» набуло статус економічної категорії і продовжувало 
розширяти своє застосування. А вже з кінця ХІХ ст. цей термін стали використовувати і для 
оцінки різноманітних дій. Цей вплив простежується у працях вчених-економістів кінця 20-х 
рр. ХХ ст., коли сутність економічної ефективності розглядалась по аналогії з природничими 
науками, тобто технічною ефективністю. Отже, аналізуючи праці вчених можна 
стверджувати, що ефективність є загальнонауковою проблемою, але базується вона на 
досягненнях саме економічної науки [10]. 

Визначення ефективності, які у цей час найбільш вживані в економічній літературі, 
наведено у табл. 1. 

В.Г. Афанасьєв ефективність пов'язує як з необхідністю забезпечення вирішення 
намічених завдань, так і з поліпшенням співвідношення між результатами і витратами [9]. 

У наукових дослідженнях щодо даної проблематики автори [2, 3, 4] вважають, що 
«ефективність» - це відношення ефекту (результату) до витрат або ресурсів, що були 
витрачені на його отримання. Тоді як В.О. Коюда, І.Л. Лисенко, Т.Й. Товт трактують це 
поняття як досягнення певних результатів [6, 7]. 

В.А. Лапідус вважає, що ефективність підприємства оцінюється за допомогою 
індикаторів її зростання, якими є «показники діяльності підприємства (наприклад, об'єм 
продаж товарів і послуг, продуктивність, прибуток, задоволеність споживачів тощо)» [11]. 

Дискусійними є пропозиції, викладені авторами Н.Ю. Кубіній, Л.В. Бугір, В.В. 
Кубіній, які пропонують визначати ефективність двома способами: 1) як результативність, 
ступінь досягнення цілей, яка є якісним виміром правильності та ефективності здійснення 
стратегічного менеджменту (тобто знову наявне синонімічне трактування сутності понять 
«ефективність» - «результативність»); 2) як рентабельність стратегічного менеджменту, 
тобто ступінь наближення цілей до витрат, які здійснені для реалізації цього наближення, що 
оцінюється як похідна» [12]. 

За влучним визначенням М.В. Ніколаєва, «ефективність є однією з важливих 
загальних категорій і в той же час ключовим поняттям господарської практики. У ній 
виражається сукупність найбільш загальних, істотних і стійких зв'язків і відносин з приводу 
отриманих результатів господарської діяльності і здійснених на виході витрат, втілюється 
узагальнений підсумок використання чинників виробництва, якості і плідності їх з'єднання. 
Як економічна категорія ефективність дає єдину якісно-кількісну характеристику 
результативності господарювання. Вона властива всьому відтворювальному процесу в 
цілому і всім його фазам: виробництву, розподілу, обміну і споживанню, і знаходить своє 
вираження і реальне втілення в діяльності будь-якої господарської ланки і господарських 
систем усіх рівнів, хай це окрема фірма, підприємство, домогосподарство, галузь, регіон або 
вся економіка в цілому» [13]. 

Фактично визначення економічної ефективності діяльності підприємства полягає в 
оцінці його результатів. Такими результатами можуть бути обсяги виготовленої продукції в 
натуральному чи вартісному (за оптовими цінами або за собівартістю) вираженні або 
прибуток [14]. 

Вищевказану кількість визначень щодо поняття «ефективність» можливо виділити за 
окремими підходами: теоретико-сутнісним, методологічним, цільовим і системним (табл. 2). 

Розуміючи під економічною ефективністю відносну величину - співвідношення 
корисного результату та витрат факторів виробничого процесу з метою оцінки використання 
певного результату, ефективність інноваційної діяльності слід визначати конкретну 
спроможність до створення інновацій, які дозволяють збільшувати виробництво товарів та 
послуг, створюють комфортні умови життя людей [16]. 

Для врахування різносторонності прояву результатів інноваційної  діяльності 
підприємства (ІДП) запропоновано виділити основні складові її ефективності: економічну, 
науково-технологічну, маркетингову, соціальну, фінансову, ресурсну й екологічну (рис. 1) 
[17]. 
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Таблиця 2 
Традиційні підходи до визначення суті ефективності [15] 

Теоретико-сутнісний підхід 
Автор(и)  Суть ефективності (згідно даного підходу)  

В. Габор  "Ефективність – це категорія, що характеризує продуктивність будь-
яких затрат, комплексне відображення кінцевих результатів 
використання засобів виробництва і робочої сили  

Методологічний підхід 
С. Покропивний, В. Колот  "Ефективність – відносний показник, що співвідносить отриманий 

ефект з витратами або ресурсами,використаними для досягнення 
цього ефекту, один із показників оцінки фінансово-господарської 
діяльності".  

М. Ільчук, Т. Іщенко  "Ефективність – це зіставлення економічного результату (вигод від 
бізнесу) з витратами для досягнення цього результату. 

Цільовий підхід 
Л. Пархоменко  "Ефективність відображає дію об’єктивних економічних законів, 

виступає формою вираження мети виробництва,означає 
результативність, міру одержання корисності.  

Ф. Савченко  "Ефективність відображає рівень досягнення об’єктивної мети 
матеріального виробництва,здійснення його основних виробничих 
функцій.  

Системний підхід 
В. Адрійчук  "Ефективність – це результативність певного процесу, дії, що 

вимірюється співвідношенням між отриманим результатом і 
витратами (ресурсами), що його спричинили з врахуванням умов 
зовнішнього і внутрішнього середовища. 

 

 
Рис. 1. Складові ефективності інноваційної діяльності підприємства 

Умовні позначення:  
– зв'язок «об’єкт» – «характеристика об’єкту»;  
– зв'язок між складовою ефективності ІДП та сферою діяльності підприємства, в якій 

найбільше проявляються відповідні результати інноваційної діяльності.  
 

Економічний ефект інноваційної діяльності оцінюється системою вартісних 
показників і проявляється в підвищенні економічної ефективності роботи підприємства, 
раціональному використанні ресурсів, збільшенні прибутку від реалізації продукції, 
покращенні використання виробничих потужностей, впровадженні корисних винаходів [18]. 

Соціальний ефект інноваційної діяльності, сприяючи розвитку суспільства та 
задовольняючи його потреби, проявляється насамперед у досягненні якісно нового рівня 
життя населення, підвищенні рівня освіти та створенні нових нематеріальних цінностей й 
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оцінюється в основному якісними показниками. Хоча оцінити соціальний ефект складно, 
його окремі компоненти можуть бути оцінені вартісно через розрахунки показників рівня та 
способу життя, здоров’я суспільства тощо. 

Екологічний ефект — це результат, який характеризує вплив інноваційної діяльності 
суб’єктів господарювання на довкілля і який оцінюється за допомогою системи відносних 
показників, які характеризують зменшення забруднення навколишнього середовища та 
збільшення обсягів виробництва екологічної продукції [19]. 

Таким чином, ефективність визначає відношення результату (ефекту) до витрат, що 
забезпечує його отримання. Вона розкриває характер причинно-наслідкових зв'язків 
виробництва. 

Отже, можна зробити висновок, що ефективність є складним, багатогранним, 
комплексним поняттям, для визначення якої необхідно враховувати низку умов, чинників, 
підходів. 

Врахувавши вищенаведені думки вчених, можемо сказати, що поняття «ефективність» 
має різні підходи щодо її визначення. Переважає точка зору, згідно з якою ефективність – це 
відношення результатів до витрат (ресурсів), що були витрачені на його отримання, тобто 
так зване «традиційне» визначення. Причому, вживання термінів «ефективність» і 
«результативність» йде паралельно. Але між цими термінами є різниця, отже, при їх 
застосуванні потрібно враховувати суть поняття «ефект» і «результат», від яких і походять 
вищевказані терміни [10]. 

Поняття «ефективність» тісно пов'язане з поняттям «ефект». Сам термін «ефект» (від 
лат. еffectus – дія, результат) - в широкому розумінні означає результат будь-якого процесу. 
Тому і ефект і результат можливо розглядати як тотожні поняття. Але, у деяких випадках ці 
терміни розмежовують. При цьому під умовним поняттям економічний результат мають на 
увазі загальний результат (зокрема, виручка, дохід), а під поняттям економічний ефект – 
чистий результат (зокрема, прибуток). Тому, згідно цієї трактовки, ефективність – це 
здатність приносити ефект, результативність процесу, проекту тощо, які визначаються як 
відношення ефекту, результату до витрат, що забезпечили цей результат.  

Ефект може бути як позитивним, коли зміни є корисними, так і негативним, коли 
зміни деструктивні, або нульовим, коли змін немає. Визначення ефективності виробництва 
полягає в оцінці його результатів. Під результатом взагалі розуміють остаточний результат 
(висновок), що завершує собою будь-який процес. Діяльність підприємства буде 
безрезультативною, якщо вона не завершується виключно вигодою для підприємства. Отже, 
результатом поточної діяльності підприємства є виготовлення продукції або надання послуг, 
які воно повинно здійснювати відповідно до його статуту. 

У загальному розумінні, ефект – це результат, досягнутий від будь-якого заходу. 
Ефект в інноваційній діяльності – це кінцевий результат впроваджувальної діяльності в 
одному з економічних вимірах – матеріальному або грошовому, який може бути виражений 
через підвищення якості продукції; скорочення часу виробництва та обігу; вивільнення 
ресурсів тощо.  

В тлумачному словнику В.С. Калашника «ефект» трактується як результат яких-
небудь причин, заходів, дій [20], є також і більш розгорнуте визначення категорії «ефект», 
яким є досягнутий результат у матеріальному, грошовому та соціальному вираженні [21]. 

За висновками Т.В Перехреста економічний ефект визначається як різниця між 
вартісною оцінкою результатів і вартісною оцінкою сукупних витрат ресурсів на всіх етапів 
реалізації або здійснення заходів [22]. 

Здійснивши аналіз існуючих підходів до визначення понять «ефективність» та 
«ефект», можна стверджувати, що вони відіграють важливе значення у інноваційної - 
інвестиційної діяльності підприємства. Завдяки своїй складній внутрішній структурі, 
динаміці вони не мають однозначного визначення, тому знаходяться у постійному пошуку та 
вдосконалені. 
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Вивчення проблематики питання ефективності дозволяє зробити висновок, що на 
сьогоднішній день відсутнє однозначне визначення поняття ефективності. Крім того, 
складність та багатовимірність цього поняття сприяє продовженню досліджень в умовах 
науково-технічного, економічного та соціального розвитку економічної системи країни. 

Необхідним є подальше дослідження методичних підходів до оцінки системи 
показників, які характеризують ефективність управління інноваційно - інвестиційною 
діяльністю. 
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У статті визначено авторське тлумачення системних взаємозв’язків організаційної культури і 
управління людськими ресурсами як  основними складовими стратегічного управління. Обгрунтовано 
використання конкретного категоріального апарату у визначені системних зв’язків елементів стратегічного 
управління. Запропоновано перелік дій довготривалого характеру щодо реалізації сучасних підходів до 
широкого впровадження стратегічного управління у практику українських організацій. 

Ключові слова: системні взаємозв’язки, організаційна культура, стратегія, управління людськими 
ресурсами, категорії стратегічного управління. 
 

Постановка проблеми.  Очевидною проблемою сьогодення в економіці є потреба у 
запровадженні системи стратегічного управління, яка уявляє собою  загальну концепцію 
того, як досягаються головні цілі організації, зважуються проблеми, що стоять перед нею, і 
розподіляються необхідні для цього обмежені ресурси. Стратегія повинна бути внутрішньо 
цілісною, спільною із середовищем, збалансованою по ресурсах, реальною, у міру 
ризикованою, повинна органічно поєднувати довгострокові та короткострокові цілі, тобто 
забезпечувати втілення кадрової політики. В сучасних умовах дефіциту кваліфікованих 
працівників  на ринку праці загострюється боротьба та змагання суб‘єктів господарювання за 
професійні кадри. У досягненні цієї мети, тобто забезпечення підприємств 
висококваліфікованим персоналом, що не тільки демонструє ефективну трудову поведінку, 
але й стає відданим своїй організації, постає завдання не тільки залучити персонал на 
підприємство, але й розвивати та утримати його у довгостроковій перспективі. Світова 
практика доводить, що потужним інструментом для досягненн цієї мети є організаційна 
культура. 

Аналіз останніх досліджень. Розвиток наукових підходів щодо дослідження ролі 
організаційної культури в процесі управління персоналом знайшов відбиття в працях 
зарубіжних та вітчизняних  науковців, а саме: К. Камерона, Т. Пітерса, Р. Уотермена, Є. 
Шейна, Є. Померанцевої, Т.Соломанідіної, О. Тихомирової, А. Воронкової, О. Грішнової,  А. 
Колота, Д. Ліфінцева, Г. Назарової, І. Петрової, М. Семикіної, С. Пасєки, І. Терона,  О. 
Харчишиної, Г. Хаєта й ін. У той же час, аналіз досліджень і публікацій свідчить з одного боку, 
про наявність великої кількості поглядів щодо указаної проблеми, а з іншого боку – про те, що 
у багатьох випадках думки науковців віддзеркалюють лише ті аспекти, у яких вони є визнаними 
фахівцями (психологічні, соціальні, управлінські і т.і.). 



 79

Очевидно, що наявність різних думок науковців і практиків свідчить не тільки про 
розмаїття думок, але й про наявність певних прогалин у методологічному і методичному 
забезпеченні реалізації складної і багатопланової системи стратегічного управління, у якій 
основними складовими є управління людськими ресурсами і організаційна культура.  

Постановка завдання. Дана обставина викликає нагальну необхідність визначення 
системоутворюючих взаємозв’язків організаційної культури і управління людськими 
ресурсами як  визначальних складових стратегічного управління. Для досягення визначеної 
мети було виокремлено рішення відповідних завдань, а саме: вивчення та узагальнення 
думок учених різних галузей наук щодо сутності організаційної культури та управління 
людськими ресурсами; визначення власного авторського бачення ролі і взаємозв’язків 
організаційної культури і управління людськими ресурсами як компонентів  системи 
стратегічного управління організаціями; формування відповідних висновків і пропозицій. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Спробуємо провести аналіз думок 
визнаних учених з урахуванням необхідності викремлення елементів системного 
взаємозв’язку організаційної культури і управління людськими ресурсами.  

Відомий дослідник Е. Шейн довів, що організаційна культура –   це система 
«…колективних базових уявлень, які набуваються групою при вирішенні проблем адаптації 
до зовнішнього середовища і внутрішньої інтеграції, які довели свою ефективність і тому 
розглядаються як цінність і передаються новим членам групи в якості правильної системи 
сприйняття, мислення і відчуття відносно названих проблем» [1, с. 31-32].  У даному 
визначенні можна виокремити два аспекти, які мають відношення до стратегічного 
управління, а саме – необхідність адаптації до зовнішнього середовища і внутрішна 
інтеграція членів організації відповідно до її розвитку у майбутньому. Це, безперечно, 
важливі аспекти, але вони не можуть слугувати у якості комплексного визначення 
компонентів стратегічного управління людськими ресурсами, оскільки не несуть 
управлінського впливу з боку керівників. 

Т. Питерс і Р. Уотермен розкрили зв'язок між культурою і успіхом в роботі 
підприємства, а саме: «вивели» ряд вірувань і цінностей організаційної культури, які привели  
ці компанії до успіху: 1) віра в дії; 2) зв'язок зі споживачем; 3) заохочення автономії і 
заповзятливості; 4) розгляд людей як головного джерела продуктивності і ефективності; 5) 
знання того, чим керуєш; 6) не займатися тим, чого не знаєш; 7) проста структура і 
невеликий штат управління; 8) одночасне сполучення гнучкості і жорсткості в організації [2, 
245-247]. Вивчивши досвід 62 провідних американських компаній вони зробили висновок, 
що більшість з них утримують відповідні структурні підрозділи і запроваджують спеціальні 
програми, спрямовані на діагностику і вдосконалення організаційної культури, відносини 
між керівництвом і працівниками будуються за принципом «продуктивність –  від людини» 
[Там же, с. 297]. У роботі указаних учених також можна зазначити декілька складових 
стратегічного управління: одночасне сполучення гнучкості і жорсткості в організації та 
розгляд людей як головного джерела ефективності. Тобто має місце деяка обмеженість 
стратегічного бачення розвитку організацій. 

К. Камерон та Р. Куін довели, що культура організації проявляється в тому, що для неї 
є цінним, який стиль її лідерства, мова та символи, процедури та повсякденні норми, а також 
в тому, як визначається успіх. Іншими словами, все те, що визначає унікальність характеру 
організації [3, с. 52]. Така думка є досить звуженою, на наш погляд, і не може розглядатися у 
якості системної характеристики стратегічного управління. 

Необхідно зазначити, що українські науковці приділяють проблемам  організаційної 
культури значний інтерес, про що свідчать чисельні публікації в фахових виданнях.  

Зокрема, Г. Назарова  розглядає питання визначення показників (чинників впливу) 
рівня організаційної культури в умовах нової парадигми управління, що заснована на 
інноваційному управлінні та пріоритетній ролі працівника у виробничому процесі [4, с.290]. 
Таке тлумачення щодо визначення впливу організаційної культури на ефективність 
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стратегічного управління, безперечно, наближає до більш чіткого виокремлення 
взаємозалежностей організаційної культури і управління людськими ресурсами, але й 
потребує визначення відповідного методологічного підходу. 

О. Грішнова зазначає, що «..не лише цінності суттєво впливають на функціонування 
корпоративної культури системи, але й корпоративна система впливає на цінності працівника. 
Наприклад, якщо в  компанії однією з найважливіших цінностей є розвиток, то цінності персоналу 
такої компанії мають проявлятися у прагненні до розвитку. Розвиток і саморозвиток має стати 
цінністю переважної більшості працівників компанії»  [5, с. 238]. Взаємний вплив, на який указує О. 
Грішнова, дійсно є важливою, але далеко не єдиною компонентою функціонування ефективної 
організаційної культури 

На більш системний зв'язок культури зі стратегічним управлінням указує А. Колот, який 
стверджує, що розвиток  культури пов’язаний з визначенням базових цінностей, 
знаходженням способів соціальної згуртованості співробітників, встановленням певного 
типу відносин між членами організації, а також із зовнішнім середовищем [6, с.14].   

Фахівець у сфері організаційної культури М. Семикіна надає відповідну оцінку 
реального стану організаційної культури в Україні, що слугує суттєвою перешкодою 
переходу вітчизняної економіки до стратегічного управління. За її думкою «..для більшості 
українських підприємств наявна організаційна культура ввійшла у протиріччя із завданнями 
адаптації до вимог конкурентного середовища. Недоліки і проблеми формування 
організаційної культури негативно відбиваються на мотивації персоналу до ефективної 
праці, стані соціально-трудових відносин, особливостях трудового менталітету, що, у свою 
чергу, стає однією з відчутних перешкод у забезпеченні ефективної діяльності підприємств» 
[7, с. 238].  

В.Усачова більш чітко, хоча і досить стисло, визначає співвідношення основних 
компонент стратегічного управління. Вона стверждує, що «організаційна культура і система 
роботи з персоналом виступають один для одного чинниками внутрішнього впливу, 
оскільки, з одного боку, зміни організаційної культури викликають необхідність відповідної 
зміни роботи з персоналом, з іншого, − напрями роботи з персоналом, що  розвивають 
організаційну культуру, у свою чергу, отримують її як основу свого подальшого 
вдосконалення» [8, с.7]. Але в системі стратегічного управління це уявляє лише оперативний 
і тактичний рівні управління людськими ресурсами, які є підгрунтям вищого – стратегічного 
рівня, і потребує більш обгрунтованого методологічного підходу. 

За думкою І. Терон «…якісна організаційна культура  задає систему координат та задіяних 
інструментів взаємодії, які визначають вектор розвитку цінностей, норм, формування структури 
мотивації, стандартів трудової поведінки та узгодження інтересів персоналу» [9, с. 640]. На наш 
погляд, дане уявлене є дещо обмеженим і не може розлядатися як системна компонента стратегічного 
управління. 

У колективній монографії «Корпорації: управління та культура» доведено, що 
установлені особливості персоналу як носія культури викликають необхідність постійної 
адаптації його поведінки до змін умов функціонування підприємства, які складають основу 
його культури. Методи адаптації культури підприємства співзвучні з методами підтримки 
культури. Це зміна уваги менеджера з управління персоналом, а саме: «…зміна стилю 
управління конфліктом або кризою; перепроектування ролей і зміна фокусу у програмах 
навчання; зміна критерію стимулювання; зміна акцентів у кадровій політиці; зміна 
організаційної символіки і обрядовості» [10, с.309]. Можливо, дана робота ближче за інші 
підійшла до визначення чинників, що можуть стати у нагоді при визначенні методологічних 
піходів до формування відповідних стратегій управління людськими ресурсами. 

О. Харчишина виокремлює організаційну культуру як важливу складову ефективного 
розвитку організації. Вона підкреслює, що в організаційній культурі кристалізуться найбільш 
успішні, життєздатні, перевірені досвідом зразки мислення, поведінки, прийняття рішень та 
взаємовідносин, які підтримуються і в процесі природного розвитку організації, і свідомими 
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зусиллями керівників і власників. Саме це дає підстави вважати, що культура підприємства є, 
по суті, найціннішим і незамінним мотиваційним ресурсом розвитку [11, с.7].     

Необхідно зауважити, що дехто з науковців цілком слушно, на наш погляд, зауважує 
на роль організаційної культури в управлінському впливі на персонал організації. За думкою 
С. Пасєки, до складових корпоративної культури, окрім правил та сталої практики, 
додаються звичаї в галузі корпоративного управління [12, с. 96].  І. Петрова наголошує, що 
до цих визначень необхідно додати управлінський контекст організаційної культури, зміст 
якого автор вбачає в тому, що організаційна культура, по-перше, є окремою підсистемою 
сучасних засобів управління організацією; та по-друге, процес її формування не може бути 
неформальним, на рівні вільного утворення цінностей та звичаїв, а має бути об’єктом 
доцільного управлінського впливу [13, с.77]. 

Таким чином, аналіз наукових поглядів свідчить, що в економічній літературі сьогодні 
проблема організаційної культури та управління людськими ресурсами потребує 
поглибленого вивчення з позицій співвідношення указаних понять та їхнього місця у системі 
стратегічного управління, оскільки практика менеджменту персоналу ставить нові задачі 
щодо зростання ролі нематеріальних активів підприємства, а відтак їх важливої складової – 
організаційної культури.  

Розглянемо деякі варіанти співвідношень цих понять, що використовуються у 
науковому лексіконі більш за все. 

1. Організаційна культура і управління персоналом виступають одне до одного 
чинниками внутрішнього впливу. Відповідно до загальноприйнятого тлумачення чинник – 
це причина, рушійна сила будь-якого процесу, що визначає його характер або окремі його 
риси. Але таке тлумачення не дозволяє визначити місце кожного з понять в процесі 
стратегічного управління, оскільки їх можна трактувати і як однопорядкові, і як такі, що 
мають самостійне уособлене значення. 

2.  Організаційна культура як самостійна підсистема – це  важливий чинник впливу на 
ефективність стратегічного управління. Існування даного тлумачення має право на 
використання, але з боку методологічного підходу не надає системних зв’язків категорійного 
апарату стратегічного управління. 

3. Організаційна культура як інструмент (метод) управління персоналом. Дійсно, 
управління персоналом розглядається як сукупність механізмів, принципів, форм і методів 
впливу на формування, розвиток і використання персоналу організації, реалізованих як низка 
взаємозалежних напрямків і видів діяльності. Отже, управління персоналом виступає 
одночасно і як система організації, і як процес, і як структура. Відповідно до вказаного, 
можна стверджувати, що під системою управління персоналом розуміється сукупність 
методів, процедур і програм впливу організації на своїх співробітників з метою 
максимального використання їхнього потенціалу.  

У той же час, нашою метою є визначення більш чіткого методологічного підходу до 
указаних понять та їх місця у системі стратегічного управління організацією.  

Якщо використовувати відповідну методологію щодо визначення співвідношення 
організаційної культури і управління персоналом, можна запропонувати схему, що дозволяє, 
на нашу думку, надати більш чітке уявлення місця і взаємозв’язку указаних вище понять у 
системі стратегічного управління (рис. 1). У той же час, наданий взаємозв’язок потребує 
додаткового розгляду щодо визначення місця організаційної культури й управління 
людськими ресурсами в системі категоріального апарату. 

Зрозуміло, що обмежений обсяг статті не надає можливості детального викладу 
сутності і системного змісту таких категорій стратегічного управління як закони, принципи 
управління, цілі стратегічного управління і відповідні стратегії, методи та методики і 
технології, що мають використовуватися для досягнення   визначених  цілей. Тому  ми  
виокремимо  лише  частку  указаних категорій, а саме «цілі — стратегії — методи — 
прийоми». Якщо використовувати загальноприйняте розуміння того, що мета визначає 
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організаційну структуру організації, систему й механізм управління і є  системотворчим, 
системоорганізуючим чинником, можна використати наступну послідовність. Якщо має 
місце чітке уявлення мети, виникає необхідність вибору відповідної стратегії, яка визначає 
перспективні напрямки й траєкторію руху організації в часі й просторі; організує форми, 
технології, методи, способи й прийоми діяльності людей. 

 
Рис. 1. Системний взаємоз’язок стратегічного управління людськими ресурсами і 

організаційної культури 
 

При цьому необхідно зауважити, що стратегія по-перше, − це динамічна модель 
доцільної, системної діяльності людей, яка враховує вплив факторів зовнішнього й 
внутрішнього середовищ, і, по-друге – це функція управління, що відокремилася. Таким 
чином, стратегічне управління людськими ресурсами указує на загальний напрямок руху 
компанії на шляху до досягнення своїх цілей за допомогою управління людьми. У свою 
чергу, мета управління персоналом – це забезпечення  ефективної  організації  людських  
ресурсів у межах окремого підприємства чи установи. В умовах ринкової економіки нове 
розуміння управління персоналом полягає в тому, що замість відомої схеми управління 
А.Файоля (планування, організація, розпорядництво, координація, контроль) починає 
функціонувати більш складна модель, яка базується на взаємозв’язку управлінських процесів 
і операцій, цілей та ресурсів організації. Узагальнення вітчизняного і зарубіжного досвіду 
дозволяє сформулювати глобальну мету управління персоналом: формування, розвиток і 
реалізацію з найвищою ефективністю трудового потенціалу організації. Програмною ж 
метою в організації роботи з персоналом повинне стати оволодіння механізмом управління 
трудовою (індивідуальною, психофізіологічною, тощо) діяльністю людини у суворій 
відповідності принципам ефективного використання її особистісного потенціалу і 
формування особистості, яка володіє колективною психологією, високою кваліфікацією, 
розвиненим почуттям співвласника організації та високою відповідальністю. Наголосимо, 
що головним методом (інструментом) реалізації такої системи є саме організаційна культура, 
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яка одночасно виступає і як одна з найважливіших стратегій усієї системи стратегічного 
управління людськими ресурсами. 

Таким чином, організаційна культура може розглядатися як цілісний та ефективний 
інструмент управління персоналом тільки в умовах наявної сформованої структури 
домінуючих ціннісних орієнтирів та наявності визначеної ієрархії ціннісних орієнтирів 
трудового колективу, що і буде складати сутність культури організації.  

Найчастіше система управління процесом формування й розвитку організаційної 
культури входить до завдань відділу управління персоналом і підпорядковується, відповідно, 
директорові з управління персоналом. Це пояснюється специфікою функцій-завдань 
організаційної культури, які пов'язані з функціями системи управління персоналом, і успішна 
їхня реалізація вимагає тісного співробітництва.  

Управління організацією здійснюється людьми, причому як суб'єктом, так і об'єктом 
управління є  персонал. Однак, на сьогодні в Україні дуже мало організацій, які мають  
спеціальні служби, що займаються формуванням і впровадженням корпоративних цінностей. 
У той же час, багато організацій мають широке поле щодо формування корпоративних 
цінностей, тому керівництву українських підприємств ще необхідно усвідомити значимість 
організаційної культури, яку все частіше називають нематеріальною основою розвитку й 
успіху будь-якої організації.  

Ефективність організаційної культури, її стратегічне спрямування, а отже, 
спроможність до розвитку (рівень адаптивності) можна визначити, виходячи з того наскільки 
досягнута її основна мета.  Головною метою організаційної культури є забезпечення 
самоорганізації соціально-економічної системи за допомогою персоналу. Рівень розвитку 
організаційної культури можна визначити за допомогою якісних показників: наявність 
спеціальної групи (служби, менеджерів з персоналу, менеджерів-культурологів), розвиненої 
системи заохочення та стимулювання робітників, придатних формувати та розвивати  
корпоративну культуру і т. ін. Як було зазначено авторами, ведучу роль у формуванні 
організаційної культури майже завжди приймають на себе керівники-лідери. Щодо 
позитивного впливу на окремого робітника, організаційна культура може проявлятися в 
формуванні цінностей професійної діяльності, саморозвитку, самореалізації,  самонавчання 
що й  є ознаками конкурентоспроможності персоналу підприємства.  Отже, стає зрозумілим 
що організаційна культура – це культура організації соціально-економічної системи. 

Сутність культури організації відображається саме в її функціях, завдяки реалізації 
яких культура виступає одним із соціальних механізмів управління соціально-економічними 
процесами підприємства. Основні функції організаційної культури: змістовна, виховна 
освітня, розвиваюча, мотиваційна, інтегруюча, охоронна, нормативно-регулююча, змінююча, 
адаптивна, комунікативна, селективна, стабілізуюча, оптимізуюча, відтворювальна [15, 
с. 263]. Оскільки організаційна культура присутня у всіх сферах діяльності персоналу 
підприємства, її функції повинні бути реалізовані у всіх функціональних блоках системи 
управління підприємством, у тому числі управління персоналом.  

Важливо відзначити, що багато функцій організаційної культури тісно стикаються з 
функціями системи управління персоналом. Організаційна культура, впливаючи на кожний 
функціональний блок системи управління, відображає ідеологію управління організацією, 
тобто створює фундамент процесу управління – його ідеологію.  

Приклади провідних компаній світу, таких як Microsoft (США), Bayer (Німеччина), 
Toyota,  Mitsubishi (Японія), GlaxoSmishKline, HSBC (Велика Британія) свідчать, що існуть 
відмінності у базових цінностях і формолюванні місії, що є досить природним. У той же час, 
детальне вивчення базових корпоративних цінностей та місій указаних компаній надають 
можливість виокремити схожі риси базових корпоративних цінностей, а саме: споживачі, 
прагнення до розвитку і постійного вдосконалення, інноваційність і відкритість, зв’язок з  
суспільством і соціальна відповідальність. Але хочемо звернути увагу на те, що наявність 
указаних цінностей формується саме завдяки ефективній системі управління персоналом, бо 
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їхнім носієм завжди є конкретні особистості. Зрозуміло, що без системної (зауважимо – 
цілеспрямованої) роботи щодо пошуку, залучення, використання та розвитку (і соціального 
також) членів трудового колективу формування ефективної організаційної культури як 
чинника впливу на успішну діяльність будь-якої організації практично унеможливлюється. 

Висновки та перспективи подальших досліджешь. Таким чином, викладене вище  
дозволяє сформувати наступні висновки:  

1. Проблема організаційної культури та управління людськими ресурсами потребує 
поглибленого системного вивчення з позицій співвідношення указаних понять та їхнього 
місця у системі стратегічного управління, що має стати підгрунтям більш чіткого 
усвідомлення низки дій у середньо- та довгостроковій перспективі щодо суттєвого 
підвищення ефективності організаційної діяльності в умовах невизначеності і швидких змін 
зовнішього середовища. 

2. Узагальнення думок науковців різних галузей щодо співвідношення понять 
організаційної культури і стратегічного управління людськими ресурсами, що 
використовуються у науковому лексіконі більш за все, призвело до напрацювання 
авторського бачення системних взаємозв’язків указаних понять, що надано на рис. 1. 

3. Оскільки стратегічною метою в організації роботи з персоналом повинне стати 
оволодіння механізмом управління трудовою (індивідуальною, психофізіологічною, тощо) 
діяльністю людини у суворій відповідності принципам ефективного використання її 
особистісного потенціалу і формування особистості, яка володіє колективною психологією, 
високою кваліфікацією, розвиненим почуттям співвласника організації та високою 
відповідальністю, головним методом (інструментом) реалізації такої системи є саме 
організаційна культура, яка одночасно має виступати і як одна з найважливіших стратегій 
усієї системи стратегічного управління людськими ресурсами. 

4. Відсутність чіткого усвідомлення необхідності задоволення нагальної потреби усіх 
рівнів суспільного виробництва у переході до стратегічного управління вимагає розробки 
масштабної програми дій щодо застосування  сумісних напрацювань закордоних та 
вітчизняних науковців і практиків в Україні. 

Подальші дослідження у цьому напрямку мають, на нашу думку,  добру перспективу з 
огляду на ефективність досягнутих результатів при умові об’єднання зусиль науковців 
різних галузей задля забезпечення системних і комплексних підходів до формування і 
реалізації стратегічного управління на всіх рівнях суспільного виробництва в Україні. 
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В роботе проанализированы популярные приложения для планирования задач. Выделены их 
недостатки и достоинства. С учетом проведенного анализа было обосновано создание нового приложения для 
планирования задач и времени, которое использует метод помидора, Kanban планирование, метод Брайана 
Трейси и метод Стивена Кови для более эффективного тайм-менеджмента. 

Ключевые слова: тайм–менеджмент, планирование задач, планирование рабочего времени, метод 
помидора, Kanban планирования, метод Брайана Трейси, метод Стивена Кови. 

 

Планирование задач – это процесс управления задачами через их жизненный цикл 
(далее ЖЦ). Этот процесс включает в себя планирование, отслеживание и отчетность. 
Планирование задач может помочь человеку достичь поставленной цели [1, 79]. 

Цель – это желаемый результат, который стремится достичь организация, 
подразделение, должностное или физическое лицо. 

Задача – проблемная ситуация с явно заданной целью, которую необходимо достичь. 
На рис. 1 приведены диаграмма состояний задач, через их ЖЦ [2]. 
При планировании задач выделяют следующие типы задач [3]: 
• «жесткая» задача - это задание, связанное с конкретным моментом времени (доклад 

в 12.00); 
• «гибкая» задача - это задание не связано с конкретным моментом времени (узнать 

время доклада); 
• «бюджетируемая» задача - это задание, которое является большим по своему 

объему, наиболее приоритетное, которое не предусматривает жесткого времени для их 
выполнения, но требует большого временного ресурса (подготовить доклад - 4:00). 
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Программное обеспечение (ПО) по планированию задач - позволяет пользователю 
автоматизировать и ускорить процесс управления задачами. ПО по планированию задач 
представляет собой электронную версию традиционного бумажного расписания [6]. 

 
Рис. 1.Диаграмма состояний задачи 

 

Этот тип ПО помогает упорядочить дела, улучшить пунктуальность, повысить 
производительность и освобождает время от создания шаблона планирования [4]. 

Приложение для планирования задач должно предоставлять следующие 
функциональные возможности: 

• добавление, редактирование и удаление задач; 
• добавление приоритетов к задачам; 
• возможность создания групп (целей) задач; 
• распределение задач по группам (целям) 
• добавление даты выполнения задачи. 
Приложение для планирования задач предоставляет информацию по: 
• выполненным задачам; 
• потока задач (задачи без даты исполнения); 
• задачам в неделю 
• статуса задачи. 
Должны присутствовать следующие атрибуты задачи: 
• название; 
• дата выполнения; 
• время выполнения; 
• приоритет. 
Анализ существующих программных продуктов на рынке 
На данный момент существует много программных продуктов (далее ПП) для 

планирования задач, рассмотрим самые популярные среди них, а именно: ANY.DO, 
Wunderlist, Nirvana и Clear [5]. 

1. Сравнение функциональных возможностей 
Сравнение функциональных возможностей, приведенных выше ПП для планирования 

задач приведены в таблице 1. 
2. Оценка эффективности ПП для планирования задач, их стоимости и 

применяемости 
Приведенные выше ПП хоть и похожи по функциональным возможностям, но могут 

не подойти всем пользователям. В этом пункте рассмотрены преимущества, недостатки ПП и 
сделаны выводы, для какого круга пользователей они могут быть более полезны. 
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2.1. Any.DO 
Стоимость приложения - бесплатно / подписка 4.99 $ - за месяц. 
Преимущества приложения: 
• «легкий» интерфейс; 
• возможность группировать задачи в папки; 
• добавление приоритетов к задачам; 
• возможность просмотра задач, которые нужно выполнить сегодня и завтра; 
• возможность неограниченного использования приложения без подписки; 
• возможность добавления и просмотра задач «без» времени. 

Таблица 1 
Сравнение функциональных возможностей приложений 

Приложение Any.do Wunderlist Nirvana Clear 
Группировка задач + + + – 
Приоритет задач + – – + 
Просмотр выполненных задач + + + + 
Просмотр задач на неделю – + + – 
Просмотр задач без времени + – + – 
Время необходимое на выполнение задачи – – + – 
Дата исполнения + + + + 
Комментарии к задаче + + + – 
Поиск задач + + + – 
KANBAN планирование – – – – 
Возможность offline просмотра + + – + 

Недостатки приложения: 
• отсутствие интуитивно понятного интерфейса; 
• невозможностью просмотра задач, которые нужно выполнить на этой неделе; 
• невозможностью просмотра всех задач по неделям; 
• при добавлении новой задачи, она автоматически попадает в папку по умолчанию; 
• фон задачи не меняется, в зависимости от приоритета; 
• отсутствие возможности добавлять время необходимое на выполнение задачи. 
Рекомендации: приложение лучше всего подходит для людей, которые привыкли 

планировать не большое количество задач (10-30) на один или два дня вперед. Отсутствие 
возможности просмотра задач на неделю, автоматическое добавление задач в папку по 
умолчанию и отсутствие визуального отображения приоритета делает невозможным 
использование приложения для планирования крупных проектов. 

2.2. Wunderlist 
Стоимость приложения - бесплатная / подписка 4.99 $ - за месяц. 
Преимущества приложения: 
• возможность группировать задачи в папки; 
• просмотр задач на эту неделю; 
• возможность неограниченного использования приложения без подписки; 
• возможность добавления комментариев к задаче; 
• возможность добавления и просмотра задач «без» времени. 
• добавление фона в список задач; 
Недостатки приложения: 
• «удобство» интерфейса; 
• отсутствие градаций приоритетов; 
• при большом количестве задач приложение начинает «притормаживать»; 
• отсутствие возможности добавлять время необходимое на выполнение задачи; 
• невозможностью просмотра списка выполненных задач (только по папкам). 
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Рекомендации: приложение лучше всего подходит для людей, которым нужно 
планировать большое количество задач (50 и более) по папкам (целям). Отображение задач, 
которые нужно выполнить на этой неделе позволяет более наглядно следить за ними. Но, 
перегруженный интерфейс, отсутствие приоритетов и просмотра задач по неделям делает 
использование приложения менее эффективным. 

2.3. Nirvana 
Стоимость приложения - бесплатно. 
Преимущества сервиса: 
• добавление времени необходимого на выполнение задания; 
• просмотр задач по неделям; 
• возможность группировать задачи в папки; 
• возможность добавления комментариев к задаче; 
• возможность добавления и просмотра задач «без» времени. 
Недостатки сервиса: 
• отсутствие клиенту для ОС; 
• отсутствие offline просмотра задач; 
• отсутствие приоритетов задач. 
Рекомендации: сервис лучше всего подходит для людей, которые работают над 

крупными проектами. Возможность просмотра задач по неделям, добавление необходимого 
времени на выполнение задания и группировать задачи в папки позволяет более эффективно 
планировать свой рабочий день. Но отсутствие возможности offline просмотра задач ставит 
под угрозу ваш рабочий день при отсутствии доступа к сети. Отсутствует приоритетов задач 
уменьшает эффективность планирования своего рабочего дня. 

2.4. Clear 
Стоимость приложения - 9.99 $. 
Преимущества приложения: 
• «легкий» и удобный интерфейс; 
• управление жестами с touchpad; 
• просмотр списка задач; 
• количество приоритетов зависит от количества задач; 
• возможность добавления и просмотра задач «без» времени. 
• группировка по папкам. 
Недостатки приложения: 
• невозможностью просмотра задач на сегодня / неделю; 
• отсутствие возможности добавлять время необходимое на выполнение задачи; 
• управление приложением с помощью мыши; 
• отсутствие бесплатной версии; 
• сортировка списка задач только по преимуществам, а не по времени; 
• цена приложения не соответствует его функциональным возможностям. 
Рекомендации: приложение лучше всего подходит для пользователей, которые 

привыкли планировать свои задачи используя поток задач. Большое количество приоритетов 
позволяет более наглядно планировать задачи по папкам (целям). Но, возможность 
просмотра задач на сегодня / неделю, не возможность изменения настроек сортировки 
списка задач и цена делает невозможным использование его для эффективного планирования 
большого количества задач. 

Обоснование создания нового программного продукта 
Для каждого пользователя ПО планирования задач, важно получать максимально 

возможное количество функций и иметь наглядное отображение задач для повышения своей 
производительности. Отсутствие приоритетов (Wunderlist), невозможность просмотра задач 
по неделям (Any.do, Clear) и отсутствия возможности offline просмотра списка задач 
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(Nirvana) не позволяют по максимуму использовать возможности планирования задач, как 
ПО. 

Предлагаемое новое приложение позволит строить более наглядную иерархию задач, 
используя метод Брайана Трейси. Отображать все задачи в виде доски с стикерами (Kanban 
планирование). Возможность добавления временных интервалов для каждой задачи (метод 
помидора). Возможность просмотра всех задач по неделям (метод Стивена Кови). Наглядное 
отображение недель, в которых не выполнены задачи и дата их выполнения появлялась 
автоматически. 

Архитектур приложения приведена на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Архитектура приложения для планирования задач 

 

Описание элементов архитектуры: 
• локальная БД - содержит контакты созданные пользователем 
• обработчик БД - содержит методы для работы с локальной БД; 
• графические ресурсы - содержат стикеры задач в формате * .png; 
• главное окно - отображает все задачи в виде доски с стикерами (Kanban 

планирование) 
• обработчик главного окна - содержит методы для отображения всего списка задач, 

создание недель и целей в главном окне; 
• окно задач без недели - отражает выполнены или поток задач в виде списка; 
• обработчик окна задач без недели - содержит методы для отображения задач в окне 

задач без недели; 
• окно задач недели - отражает задачи в виде списка, отсортированного по дням; 
• обработчик окна задач недели - содержит методы для отображения задач в окне 

задач недели; 
• окно задач - содержит поля задачи; 
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• обработчик окна задач - содержит методы для создания, редактирования, удаления 
задач; 

• окно целей - содержит поля целей; 
• обработчик окна целей - содержит методы для создания, редактирования, удаления 

целей; 
• окно недель - содержит поля недели; 
• обработчик окна недель - содержит методы для создания, редактирования, удаления 

недели. 
Для корректного функционирования программы, нужно, чтобы система, в которой 

запускается программа, отвечала следующим требованиям: 
• Windows 7, 8, 8.1; 
• .NET FRAMEWORK не ниже версии 4.5.1; 
• 800MHz Процессор; 
• 512 МБ оперативной памяти; 
• Видеоадаптер, который поддерживает DirectX 9; 
• Минимум 20 MB на жестком диске; 
• Мышка и клавиатура. 
Выводы 
В результате проделанной работы была осуществлена разработка приложения для 

планирования задач. Были проведены все необходимые исследования: рассмотрена 
предметная область планирования задач; определены основные понятия; требования к ПО по 
планированию задач, проанализированы существующие ПП по планированию задач на 
рынке, выделены их функциональные возможности, преимущества и недостатки, а также 
приведены рекомендации для какой категории пользователей эти ПП подойдут лучше. 
Выделив основные недостатки приведенных приложений было обосновано создание нового 
приложения по планированию задач с использованием метода помидора, Kanban 
планирования, метода Брайана Трейси, а также метода Стивена Кови. 

После разработки нового программного продукта по планированию задач, были 
определены системные требования к компьютеру для корректной работы приложения. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ 
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The article deals with the approach to the assessment of the effectiveness of personnel adaptation management 
to strategic changes in the enterprise activity using Pareto optimality criterion that allows harmonize social and 
economic interests in human resource management. 

Keywords: assessment of management effectiveness, adaptation of personnel to changes in the activity of the 
enterprise, Pareto optimality criterion. 

 

У статті розглянуто підхід до оцінки ефективності управління адаптацією персоналу до 
стратегічних змін в діяльності підприємства з використанням критерію оптимальності Парето, що дозволяє 
узгодити соціальні та економічні інтереси при управлінні персоналом.  

Ключові слова: оцінка ефективності управління, адаптація персоналу до змін в діяльності 
підприємства, критерій  оптимальності Парето. 

 

В процесі проведення стратегічних перетворень в діяльності підприємства дуже 
важливим є обґрунтування та вибір підходу до оцінки ефективності управління змінами. 
Багато наукових праць присвячені цій проблемі, де особливу увагу фахівці приділяють 
людському чиннику, як найбільш непередбачуваному та складному, тому що при втіленні 
масштабних змін в діяльності підприємств досить часто  виникає опір з боку працівників, що 
призводить до зниження ефективності управління  персоналом зокрема та підприємством в 
цілому. Саме тому потрібно ретельно аналізувати цю проблему та застосовувати 
комплексний, системний підхід для її вирішення. 

 Кожне підприємство з позиції системного підходу в управлінні розглядається у 
сукупності підсистем: управлінської, виробничої, соціальної, економічної та ін., кожна з яких 
має певні цілі та критерії оцінки їх досягнення.  Коли ж мова йде про інтеграцію інтересів 
всіх підсистем й відображення цього в оцінці ефективності управління підприємством в 
цілому, виникають труднощі. Так, наприклад, одна з ключових економічних цілей  
зниження витрат підприємства (у т. ч за рахунок витрат на персонал) вступає у протиріччя з 
соціальною ціллю  задоволеність працівників роботою на підприємстві, що може приводити 
до зниження продуктивності праці, збільшення плинності кадрів.  

Найбільш загострюється протиріччя між економічною та соціальною підсистемами у 
період проведення стратегічних змін, коли від працівників вимагається  розширити або 
змінити функціональні обов’язки, поведінку тощо,  та водночас не зменшувати (або навіть 
збільшити) продуктивність праці. Щоб згладити ці протиріччя, розробляється стратегія 
управління персоналом, головним завданням якої є забезпечення адаптації працівників до 
вимог відповідних програм перетворень.  



 92

В попередній роботі [1] було запропоновано підхід до кількісної оцінки рівня 
адаптивності персоналу до стратегічних змін та визначено діапазон його значень від 1 до 3,5 
(де 1 відповідає низькому рівню, а 3,5дуже високому рівню). На перший погляд, чим 
вищій рівень адаптивності персоналу до змін, тим вища якість управління персоналом, що в 
свою чергу, повинно відтворюватись у певних показниках роботи персоналу. Однак, в той же 
час, забезпечення високого рівня адаптивності вимагає витрат (навчання персоналу, заміна 
кадрів, збільшення винагороди, тощо). Отже, мова йде про ефективність забезпечення такої 
адаптації та збалансування соціальних та економічних інтересів в управлінні персоналом.  
Іншими словами, потрібно з’ясувати,  до якої міри збільшення рівня адаптивності персоналу 
до змін призводить до покращення загального функціонування персоналу підприємства та 
сприяє підвищенню загальної ефективності діяльності цього підприємства.  

Для вирішення цієї задачі, на нашу думку, доцільно застосувати Критерій Парето 
(Pareto optimum), який  дозволяє визначити, чи покращують запропоновані певні зміни 
загальний стан певної економічної системи. Даний критерій застосовується під час рішення 
таких задач, коли покращення загального економічного стану досліджуваної системи означає 
покращення певних показників при умові, щоб інші показники не погіршилися, а також, коли 
реалізується композиційний (покроковий) підхід до побудови плану розвитку даної 
економічної системи, який враховує інтереси підсистем, з яких вона складається [2 с. 275-
276] .  

На рис.1 показан можливий стан системи управління персоналом у координатній 
площині, яка по вісі X відтворює комплексний показник ефективності управління 
персоналом підприємства (Кп), а по вісі Y рівень адаптивності персоналу до стратегічних 
змін (Yadapt). Розрахунок показника Кп базується на використанні методу БОЕРО, який 
запропоновано А.П. Егоршиним у роботі [3] . 

Точка А – умовний початковий (вихідний) стан системи управління персоналом 
підприємства. Покращити цей стан можуть тільки ті управлінські рішення, які приведуть цю 
систему в будь-яку точку, що лежить всередині фігури APF1GFP1 та на її межах (точки С, 
P,F1,G,F,P1). 
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Рис 1. Концептуальний підхід до оцінки ефективності управління адаптацією персоналу 
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Точка P – максимальна увага менеджменту підприємства (та кадрового менеджменту 
як його складової) спрямована на людський фактор, тобто на якість кадрового складу. 
Пріоритетні (ключові) показники, на яких концентрується увага керівництва – показники 
соціальної результативності (кваліфікаційний рівень працівників, професійний розвиток 
працівників, рівень мотивації до змін та ін.). Але, в цій ситуації витрати на персонал ще не 
виправдовуються (принаймні на даному етапі стратегічних перетворень), продуктивність та 
рентабельність персоналу є низькими водночас із низькою плинністю кадрів; економічний 
результат діяльності підприємства наразі не покращується, а, можливо, і погіршується (це 
залежить від складності стратегічних перетворень, які мусить реалізувати підприємство). 
Такий стан системи управління персоналом (Кп=95, Yadapt=3,5) може свідчити, в кращому 
випадку, про те, що  керівництво обрало стратегію інвестування в людський капітал із 
очікуванням «відкладеного» економічного ефекту, а в гіршому випадку – про занадто 
ліберальний стиль управління, тобто потурання. 

Точка P1 – має місце протилежна ситуація в порівнянні з точкою Р. А саме, 
керівництво приділяє максимальну увагу виробничо-економічним та фінансово-економічним 
показникам (дохід, прибуток, рентабельність персоналу, продуктивність персоналу та ін.) і 
мінімальну увагу людському фактору та якості кадрового складу (Кп=120, Yadapt=1,5). 
Плинність кадрів в цій ситуації вельми висока по причині жорсткого та виснажливого 
режиму праці (на кшталт Тейлоровської, так званої, системи «вижимання поту»). Високі 
показники продуктивності та рентабельності персоналу досягаються за рахунок 
інтенсивності та напруженості праці, а також авторитарних методів управління в сполученні 
із сприятливою для роботодавця ситуацією на ринку праці. Така стратегія менеджменту 
може бути ефективною в обмежений, відносно короткостроковий час. Зі зміною галузевої 
кон’юнктури ринку праці, що, в свою чергу, рано чи пізно буде обумовлено зміною 
макроекономічної ситуації, підприємство, яке обрало таку стратегію управління персоналом, 
навряд чи буде успішним та конкурентоспроможним, оскільки найновіші технології та 
найсучасніше обладнання самі по собі без висококваліфікованого, правильно вмотивованого 
та лояльного фірмі персоналу не здатні принести успіх компанії.   

Отже, відрізок РР1 уявляє з себе максимальний діапазон можливого «покращення за 
Парето». Точки цієї лінії уявляють з себе множину Парето, або ефективну межу (термін 
визначено автором - В. Парето). 

Оскільки за наведеним критерієм оптимальності Парето зацікавлені підсистеми 
підприємства (в нашому випадку – наймані працівники та керівництво) можуть досягти 
найкращого компромісного результату (недосяжного для кожної з цих підсистем окремо) 
тільки у взаємодії, то відрізок F1F зацікавлює їх в цій взаємодії. За термінологією Парето цей 
відрізок називається «ядром економічної системи». Чим тісніше пов’язані підсистеми 
(інтереси персоналу та керівництва), тим менше різниці між «ефективною межею» РР1 та 
«ядром економічної системи» F1F, яке в нашому випадку є ядром (зоною) ефективності 
системи управління адаптацією персоналу до стратегічних змін (далі система УАПСЗ). 

Чітка ідентифікація в координатах Кп; Yadapt зони ефективності системи УАПСЗ 
дозволяє обрати єдиний найкращий план (програму) адаптації персоналу підприємства до 
стратегічних змін  – точка G (Кп=110, Yadapt=3). 

Слід відзначити, що можливими є певні відхилення вправо-вліво від точки G, але 
обов’язково тільки в межах відрізку F1F, оскільки метою УАПСЗ в кількісному вимірі є 
забезпечення значення комплексного показника ефективності управління персоналом 
підприємства Кп на рівні не нижче 105 балів.  

На нашу думку, вищевикладений концептуальний підхід до оцінки ефективності 
УАПСЗ на основі критерію ефективності Парето, який надає можливість певного маневру 
(люфту) при розробці ефективної програми адаптації персоналу до стратегічних змін, є 
найбільш доречним та адекватним відносно предмету даного дослідження.  
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Досліджено основні складові моделі Кука і описано механізм їх взаємодії та впливу на організаційну 
культуру і ефективність. Результат роботи моделі візуалізовано і формалізовано. Надано тлумачення 
індексів і зазначені шляхи їх коригування. 

Ключові слова: організаційна культура, ефективність, модель Кука 
 

В умовах посилення конкуренції і скорочення життєвого циклу продукту, більшість 
організацій прийшли до висновку, що стандартні методи ведення діяльності і строгий 
контроль більше не є ефективними способами управління. Ось чому все більше організацій 
приділяють увагу внутрішнім чинникам і умовам, які впливають на ефективність їх 
діяльності. Одним з таких факторів є формування ефективної організаційної культури, що 
сприяє закріпленню та посиленню лідерських позицій організації. 

Питаннями організаційної культури, займаються всесвітньо відомі компанії Towers 
Perrin, Human Synergistics, Bertelsmann Foundation і т.д., а також зарубіжні та вітчизняні 
вчені: Д. Денисона [1], Р. Кука [2], Р. Куїна [3], Т. Пітерса [4], В. Сате [5], О. Стеклова [6], О. 
Тихомирова [7], Р. Уотермана [4] та ін. 

Організаційна культура стала одним з основних невичерпних ресурсів для підвищення 
ефективності діяльності організації, відповідно, дуже важливо, щоб існуюча організаційна 
культура відповідала обраної бізнес-стратегії. Одним з інструментів, здатних оцінити цю 
відповідність і виявити фактори та причини, які найбільшою мірою впливають на 
ефективність діяльності організації, може служити модель OCI/OEI. Однак параметри і 
результати роботи даної моделі мало висвітлюються в сучасній вітчизняній літературі. 

Модель Р. Кука OCI/OEI є комбінацією методик organizational culture inventory (OCI) і 
organizational effectivness inventory (OEI), які блискуче доповнюють одна одну. Ця модель 
надає надійну і достовірну інформацію про стан організаційної культури на даний момент, 
про бажаний стан організаційної культури, про фактори, які створюють і зміцнюють поточну 
культуру, і результати, які є продуктом цієї культури [8].  
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OCI вимірює цінності і норми. OEI вимірює внутрішні причини, які впливають на 
культуру, і визначають результати, які є продуктом цієї культури (рис. 1) . На основі 
відповідей учасників модель описує, як поточна культура розвивалася (через причинні 
фактори), де існують відмінності між цінностями (ідеальна культура) і нормами (поточна 
культури), а також вплив сформованої організаційної культури на результати [8]. 

 
Рис. 1. Взаємодія складових моделі OCI / OEI Кука 

 

OCI використовується для оцінки поточного та ідеального станів організаційної 
культури [9]. 

OEI вимірює фактори, згруповані за п’ятьма категоріями, що безпосередньо вплинули 
на операційну культуру [10]: 

• структури - відображають, яким чином елементи впорядковані і з'єднані для 
створення організації; побудову організації (наприклад, рівень централізації, формалізації та 
спеціалізації) і ступінь, в якій така побудова сприяє або обмежує залученість і повноваження 
окремого члена організації; 

• системи - це набір взаємопов'язаних факторів - таких як людські ресурси, 
інформація, бухгалтерський облік, системи контролю якості - які організація використовує 
для підтримки ключової діяльності та вирішення проблем. Управління персоналом, 
заохочення, покарання і система цілепокладання - одні з найсильніших чинників для 
формування та перенаправлення операційної організаційної культури, які впливають на 
продуктивність і довгострокову ефективність організації; 

• технологія передбачає методи, за допомогою яких організація перетворює вкладені 
витрати в результати: організація праці на робочому місці, складність роботи і ступінь 
взаємозалежності серед учасників; 

• навички і якості учасників організації - особливо тих, хто займає керівні позиції - 
впливають на операційну культуру організації, продуктивність і довгострокову ефективність 
організації. Прикладами таких навичок і якостей служать: комунікації, лідерство, джерела 
влади і впливу, методи для вирішення конфліктів; 

• місія і філософія – наскільки чітко через ці механізми організація доносить свої 
цінності учасникам. 

Коли системи організації, структури, технології та навички/якості знаходяться у 
відповідності із задекларованими цінностями, баченням, місією, філософією і цілями, стан 
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організаційної культури наближений до ідеального і бажані результати досягнуті. 
Розглянемо трохи докладніше з яких позицій вивчається кожна з категорій. 

1. Місію і філософію OEI оцінює з точки зору двох складових [10]: артикуляція місії - 
наскільки місія і філософія ясно визначені, ілюстровані, повідомляються керівництвом і 
зрозумілі службовцями; зосередженість на турботі про клієнтів - наскільки учасники 
організації розуміють, що вони відповідальні за ідентифікацію і задоволення потреб 
споживача/клієнта. 

2. Структури OEI розглядає в таких аспектах [10]: загальний вплив (ступінь впливу, 
що чиниться учасниками всіх рівнів організації); поширення впливу (наскільки вплив є 
ієрархічним і сконцентрованим нагорі); повноваження (якою мірою людям надають владу, 
ресурси, можливість набуття досвіду і працювати автономно); залученість працівників (як 
активно люди на всіх рівнях беруть участь у формуванні організації і досягненні місії). 

3. Системи OEI аналізує у трьох розрізах: управління персоналом, заохочення і 
покарання, цілепокладання [10]. 

Систему управління персоналом розглядають з точки зору ступеня, в якому вона 
максимізує продуктивність і розвиток службовців. Зокрема, управління персоналу 
оцінюється через: 

• відбір і призначення: наскільки процедури відбору персоналу і призначення на певну 
посаду є раціональним і об'єктивними (а не політичними і суб'єктивними); 

• навчання і розвиток: як новий і наявний персонал забезпечується різними типами 
профорієнтації та навчання, яке сприяє як їх особистому розвитку, так і внеску в організацію; 

• повагу до учасників: наскільки чесно і справедливо обходяться з людьми, як в 
цілому, так і щодо можливостей, пов'язаних з особистісним розвитком. 

Заохочення і покарання вивчається в контексті: 
• справедливе заохочення: ймовірність, що заохочення буде засновано на оцінці 

роботи (продуктивності) та об'єктивних критеріях, а не особистих чи суб'єктивних факторах; 
• використання винагороди: вірогідність, що хороша робота буде помічена і 

винагороджена позитивними способами; 
• використання покарання: вірогідність, що помилки будуть виявлені і швидше 

спричинять покарання, ніж будуть проаналізовані та виправлені. 
Цілепокладання включає: 
• ясність мети: цілі є "ясними і певними", а не невизначеними або неоднозначними; 
• досяжність мети : наскільки мета є "справедливо стимулюючої", а не занадто легкою 

або навпаки такою, що складно досягти; 
• спільне цілепокладання: наскільки "спільно" працівниками та їх начальниками 

встановлені цілі, замість одностороннього декларування цілі однією зі сторін; 
• прийняття цілі: наскільки цілі "повністю прийняті", або не прийняті учасниками. 
4. Щодо технології, OEI розглядає, наскільки розвинена організація праці на робочому 

місці, щоб сприяти індивідуальній мотивованості, продуктивності і взаємозалежності 
співробітників. Дослідження технології включає [10]: 

• автономність: якою мірою співробітникам їх посада дозволяє мати свободу щодо 
планування робочого часу і робочих процесів; 

• професійна різноманітність: якою мірою посада включає варіативність завдань і 
вимагає широкого спектра навичок і компетенцій; 

• зворотній зв'язок (з виконуваною роботою): наскільки виконання своєї роботи надає 
учасникам інформацію про результати їх діяльності (продуктивності); 

• ідентифікація завдання: наскільки займана посада та відповідна їй робота 
дозволяють учасникам виконувати завдання від початку до кінця, наскільки повно й чітко 
окреслені поставлені завдання; 

• значимість: якою мірою учасники розглядають виконувану роботу значущою і 
такою, що впливає на інших людей (не важливо усередині організації або за її межами); 
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• взаємозалежність: наскільки спільно учасники повинні приймати рішення і 
співпрацювати з іншими, щоб виконати свою роботу. 

5. Навички та якості OEI оцінює у контексті комунікацій, лідерства та джерела влади 
[10]. 

Комунікації - та ефективність, з якою ідеї, думки, відносини, і інформація проходять 
по горизонтальних і вертикальних каналах в організації. 

Оцінка комунікацій включає: 
• низхідні потоки комунікації: ефективність, з якою інформація про організацію (її 

політика, нові стратегії, зміни в процедурах) відправлена і отримана службовцями; 
• висхідні потоки комунікації: ефективність, з якою інформація, що виходить від 

службовців, потрапляє до людей на вищих посадах; 
• комунікації для вивчення: як добре комунікації відображають системні орієнтири, 

які включають "картину в цілому", взаємозалежність і вивчення. 
Лідерство аналізується в рамках наступних позицій: 
• спрощення взаємодії (орієнтир на людей): якою мірою керівники заохочують своїх 

підлеглих працювати в команді і надавати підтримку і співпрацю; 
• спрощення завдань (орієнтир на завдання): наскільки керівники полегшують роботу 

підлеглих, допомагаючи їм вирішувати проблеми і впроваджуючи кращі процедури; 
• уточнення цілей (орієнтир на завдання): наскільки керівництво встановлює та 

інформує про бажані результати; 
• увага (орієнтир на людей): наскільки керівний персонал особисто прихильний і 

уважний до безпосередніх підлеглих. 
Джерело влади розглядається в двох розрізах: 
• особисті засади влади (позитивне): керівництво має владу на підлеглих за рахунок 

своїх особистих навичок, досвіду, знань, умінь, компетенцій (влада експерта); керівництво 
має владу за рахунок поваги , яку відчувають підлеглі (референтна влада); керівництво має 
владу завдяки готовності до впливу з боку підлеглих (влада обміну); 

• організаційні засади влади (від нейтрального до негативного): влада керівництва за 
рахунок контролю над бажаними результатами (влада винагороди), офіційного положення 
(легітимна влада), або покарання тих, хто не підпорядковується (примусова влада). 

Результат OEI оцінює за 12 параметрами, які ототожнюються з довгостроковою 
ефективністю. 

Ці результати згруповані в три основні категорії: 
1. Індивідуальні результати. В рамках даної категорії розглядається дві групи індексів 

[11]. 
Позитивні індекси. 1. Ясність ролей: наскільки ясні уявлення отримують учасники 

щодо того, чого від них очікують. 2. Мотивація: наскільки сили, що впливають на 
працівників ззовні і зсередини, сприяють тому, що б їх поведінка відповідала досягненню 
цілей організації. 3. Задоволення: наскільки позитивну оцінку дають службовці ситуації що 
склалася на робочому місці. 4. Намір залишитися: які плани працівників щодо їх 
майбутнього в організації. 

Негативні індекси на індивідуальному рівні включають: 1. Конфлікт ролей: наскільки 
суперечливі очікування організації та чи очікується від працівників робити речі, що 
суперечать їх власним уподобанням. 2. Ненадійність роботи: чи є побоювання у працівників 
щодо тривалості їх зайнятості в організації. 3. Напруга: чи є у працівників відчуття, що 
організаційні вимоги , тиск або конфлікти вибивають їх з нормального стану комфорту. 

2. Результати групи [11]: 1. Взаємодія і співробітництво всередині підрозділів: 
наскільки добре люди в підрозділах працюють спільно, підтримують один одного, 
пристосовуючи свої дії, якщо необхідно, щоб полегшити виконання завдання на рівні групи. 
2. Координація між підрозділами: як тісно здійснюється взаємодія, щоб скоординувати дії 
між підрозділами і мінімізувати затримки, невідповідності, порушення. 3. Якість на рівні 
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відділу: наскільки вірять учасники що обслуговування, яке надається їх власними 
підрозділами (як внутрішнім, так і зовнішнім клієнтам) є найвищої якості. 

3. Організаційні результати [11]: 1. Якість на рівні організації: наскільки самі 
учасники вірять, що організація надає клієнтам високоякісні послуги та продукти. 2. 
Адаптація до зовнішніх чинників: як ефективно організація помічає і реагує на зміни 
зовнішнього середовища. 

Підсумковим результатом роботи моделі є візуалізація результатів оцінки культури та 
ефективності організації, які можуть бути використані для швидкого визначення причин і 
ефектів будь-яких прогалин і неузгодженості організаційної культури. 

При роботі з моделлю важливо не просто знати характеристики факторів і результатів 
(як і норм і цінностей), а й розуміти, як вони взаємодіють один з одним (рис. 2), що означає 
високу або низьку оцінку кожного з них. При цьому результати оцінки причинних факторів 
мають безпосередній вплив на ефективність і культуру. Розглянемо можливу інтерпретацію 
високих і низьких значень по кожній з груп факторів. 

 
Рис. 2. Візуалізація результатів роботи моделі Кука 

 

1. Місія і філософія. Ясні і добре зрозумілі місія і філософія - передумова до 
досягнення відповідності між організаційними цінностями, причинними факторами, та 
операційної культурою. Коли місія і філософія ясно сформульовані і зрозумілі, заявлені 
цінності будуть підтримані і знайдуть відображення в поводженні і рішеннях кожного 
учасника організації - включаючи керівництво [12]. 

В цілому, високе значення показника місії та філософії свідчать про: високу 
інтенсивність культури (тобто високу ступінь згоди серед учасників щодо цінностей і 
очікувань); спільні зусилля для досягнення організаційних цілей; довгострокову 
організаційну ефективність. 

Навпаки, низьке значення місії та філософії вказують, що організації та її лідерам 
потрібно: більш ясно визначити і сформулювати бачення, місію, і цінності організації; 
докласти більше зусиль для винагороди і зміцнення поведінки, яке відповідає цим цінностям; 
створити механізми, які дозволять людям у всій організації конструктивно змінювати і 
покращувати систему. 

2. Структури, які збільшують вплив, повноваження і причетність учасників на всіх 
рівнях, сприяють довгостроковій ефективності [12]. 

Високе значення загального впливу, повноважень, і залученості (і низькі бали для 
поширення впливу) асоціюється з: конструктивною операційною культурою; здатністю всіх 
учасників робити зміни і удосконалення; високими рівнями прибутковості, якості та 
інноваційності. 
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Обернена ситуація вказує на необхідність: організаційної модернізації (зміна 
ієрархічної і можливо бюрократичної структури); навчання керуючого персоналу розподілу 
повноважень і використання влади; поширення релевантної інформації по всій організації. 

3. Системи. Високе значення систем управління персоналом, справедливого 
заохочення, використання винагороди, визначення мети (і низьке значення використання 
покарання), свідчать про: сильну конструктивну операційну культуру; взаємоповазі і 
впевненості серед учасників; мінімальному страху і побоюваннях; сильної залученості 
працівників організації; високому рівні індивідуальної мотивації та продуктивності; 
ефективному вивченні організації та її успішній роботі. 

Низькі бали з управління персоналом вказують на те, що організація і її менеджери 
повинні: розглянути і оцінити системи управління персоналом; ідентифікувати і змінити всі 
суб'єктивні або довільні процедури; збільшити інвестиції в навчанні та професійний 
розвиток службовців. 

Низькі бали за винагороду і заохочення (і високі бали за покарання) вказують на 
потребу в: стандартах діяльності, заснованих на об'єктивних компетенціях і/або поведінці; 
навчанні менеджменту та вищого апарату управління системам заохочення і зворотного 
зв'язку; системах моніторингу, які забезпечать як позитивний, так і негативний зворотній 
зв'язок. 

Низьке значення цілепокладання зазначають необхідність: об'єднання організаційних 
цілей з індивідуальними; збільшення участі службовців при формуванні цілей пов'язаних 
безпосередньо з їх трудовою діяльністю; встановлення ясних і вимірних цілей [12]. 

4. Високе значення показників категорії «технологія» збільшує ймовірність того, що: 
робота є значущою і надзвичайно мотивує службовців; індивідуальні результати і результати 
організації будуть високі; плинність кадрів і незадоволеність роботою буде низькою. 

З іншого боку, низькі бали вказують на потребу у: реінжинірингу; створенні 
автономних або напівавтономних робочих груп; делегуванні повноважень [12]. 

5. Значення показників навичок і якості для культури та ефективності. Високе 
значення комунікацій, лідерства, і особистої підстави влади (і низький бал організаційного 
підстави влади), є позитивними і означають, що в організації: ефективні вертикальні 
комунікації, що охоплюють всі рівні; велика узгодженість у відносинах між управлінським і 
неуправлінським персоналом; ефективне вирішення завдань і прийняття рішення у всій 
організації; ефективна робота в команді і співробітництво; висока задоволеність і мотивація з 
боку підлеглих; більш згладжене прийняття змін. 

Низькі значення комунікацій вказують на потребу в: зміцненні довіри; встановленні 
або модифікації формальних каналів комунікації; вивченні ефективних стилів 
міжособистісного спілкування; неформальному спілкуванні з ініціативи менеджменту 
(управління через інтерес до того, що відбувається навколо). 

Низькі бали показників лідерства вказують на потребу в: ефективній рольовій моделі 
управління верхівкою організації; системі оцінки результатів діяльності, яка підкреслює те, 
як менеджери та керівники добиваються результатів; супутній системі, заснованої на 
справедливій оцінці роботи менеджерів або оцінці їх потенціалу; програмі особистого 
розвитку та навчання управлінських кадрів. 

Низькі бали особистих підстав влади (і високі бали організаційних підстав влади), 
вказують на: необхідність робити акцент на вивченні та роботі в команді, а не звинуваченнях 
і конфронтації; актуальність навчання керівного персоналу у сфері комунікацій та 
переговорів; можливість більшої участі співробітників на всіх рівнях організації у 
встановленні цілей, плануванні, і контролі над ефективністю діяльності організації [13]. 

Значення «результатів» безпосередньо впливають на можливі зміни і подальший 
розвиток. Розглянемо можливе тлумачення високих і низьких значень по кожній з трьох 
категорій [13]. 
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1. Індивідуальні результати. Високе значення позитивних індексів бажане і означає: 
значне зусилля персоналу досягти індивідуальних і організаційних цілей; прихильність і 
лояльність до організації; схильність робити те, що необхідно, щоб виправити проблеми, з 
якими стикається організація. 

Низькі бали позитивних індексів - небажані, це вказує на те, що потрібні: зміни, щоб 
створити більш конструктивну і орієнтовану на людей культуру; більш ясна постановка 
цілей і краще заохочення за їх досягнення; програми, які сприяють більш ефективним 
міжособистісним відносинам; аналіз завдань і робіт, щоб визначити необхідні компетенції та 
ресурси; переорганізація праці на робочому місці. 

Водночас, низькі бали негативних індексів бажані і свідчать про поведінку, 
орієнтовану на результат; індивідуальне здоров'я і добробут; низькі показники нещасних 
випадків і помилок. 

Тоді як високе значення негативних індексів - небажане і пов'язано з неефективними 
індивідуальними зусиллями, помилками і психологічними симптомами напруги. Потенційне 
"лікування " включає: програми зміни культури; втручання у вирішення конфліктів; 
індивідуальні програми управління стресом. 

2. Груповий результат. Високе значення показника може бути пов'язано із: 
задоволенням персоналу і скороченням напруги і стресів; низьким відсотком нещасних 
випадків, затримок і переробок; обслуговуванням високої якості і задоволенням клієнта. 

Низькі бали вказують на те, що необхідними є: аналіз робочого процесу і 
взаємозалежностей; розвиток структур і ролей (посад) для управління взаємозалежностями; 
навчання у галузі комунікацій, зворотного зв'язку та командної роботи; системи винагороди, 
які зміцнюють ефективність роботи підрозділів та їх взаємодія. 

3. Організаційні результати. Високе значення даної категорії свідчить про: зростання 
обсягу продажів; зовнішню оцінку якості обслуговування. 

Низькі бали організаційних результатів вказують на потребу в: установленні процедур 
і норм, спрямованих на поліпшення обслуговування; оцінці і можливому реінженіринзі 
основних процесів; навчанні службовців і менеджерів роботі з клієнтами; перегляді системи 
винагороди, щоб посилити прагнення до досягнення мети. 

Висновки. Дана модель маловивчена у вітчизняному науковому середовищі, що 
збільшує потенціал подальшого дослідження, адаптації та застосування в сучасних 
розвинених організаціях та дослідницькій діяльності. У той же час, що дуже важливо для 
вітчизняних компаній, результат роботи моделі візуалізовано і формалізовано. Крім того, 
використання моделі Кука OCI/OEI сприяє: досягненню ідеальної культури для організації; 
визначенню найбільш важливих прогалин між поточною і бажаною організаційною 
культурою; визначенню найбільш важливих важелів для переорієнтації культури та 
підвищення ефективності; виявленню конструктивних та ефективних підрозділів, які могли б 
служити прикладом для інших структурних одиниць; постійному моніторингу, коригування 
та підтриманню заданого рівня організаційної культури та ефективності. 
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МОТИВАЦІЯ ЯК ВАЖІЛЬ УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ 
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In article the external and internal motives of activization of activities of workers are considered. Specialists 
from the point of view of their value for innovative process are classified. Components of groups of the personnel 
potential from a line item of innovative activity are determined. 
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Виявлені зовнішні та внутрішні мотиви активізації діяльності працівників. Класифіковано фахівців з 
точки зору їх цінності для інноваційного процесу. Визначено складові груп кадрового потенціалу з позиції 
інноваційної активності. 

Ключові слова: кадровий потенціал, інноваційне підприємство, мотивація, стимули, важелі 
управління. 
 

Основою розвитку інноваційного підприємств є використання інноваційної праці, яка 
представляю собою трудову діяльність з високою часткою інтелектуальної, наукової, творчої 
компоненти і яка здатна задовольняти суспільні потреби з більш корисним ефектом. 
Ключовою функцією інноваційної діяльності виступає генерація ідей. Суб'єктами 
інноваційної праці є працівники, які здатні створювати нові знання і активно їх 
використовувати. Результатом такої роботи є нові ідеї, образи, що визначаються, перш за все, 
творчими здібностями до певного виду діяльності, активністю людини, умовами реалізації 
цих здібностей в суспільстві [6]. 
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Головну роль у спонуканні до творчої активності новатора відіграють як його 
внутрішні, так і зовнішні мотиви. При цьому свідома дія особистості завжди спрямована на 
певну мету, якої вона хоче досягти. Мотив і мета тісно пов'язані між собою, оскільки мотив є 
причиною постановки тих чи інших цілей. Слід зазначити, що будь-яка дія здебільшого 
викликана не одним, а кількома мотивами, які перебувають у певній субординації. Творчій 
діяльності новаторів притаманні особливості мотиваційної сфери [1]. 

Серед зовнішніх мотивів важливу роль відіграє система управління організацією, яка 
може пригнічувати талант або сформувати умови його розвитку, розроблення і 
запровадження ним творчих ідей у життя. Крім того, зовнішніми мотивами творчої 
активності є попит у сферах споживання і виробництва на нові товари та послуги, а також 
безпосередньо досягнення науки і техніки. 

Внутрішні мотиви заохочують творчих працівників до задоволення таких особистих 
потреб, як: самовираження через реалізацію особистісного потенціалу; належність до 
професійної групи (інженерного корпусу, науковців, винахідників); визнання іншими 
членами організації, суспільства професіоналізму, компетентності, значущості особистості; 
матеріальна незалежність і впевненість у майбутньому; гарантування особистої безпеки. 

Однак внутрішніх і зовнішніх мотивів недостатньо для синтезу оригінальної 
інноваційної, технічно здійсненної ідеї. Крім відповідних організаційних умов, необхідні 
індивідуальні якості дослідника і перш за все – натхнення, захопленість процесом творчості 
у пошуку рішень інноваційних ідей [2]. 

Впровадження нововведення в організації є складним процесом, який спрямований на 
зміну сформованої організації робіт, звичних методів роботи, становища працюючих. Тому 
співробітники часто чинять опір змінам, відчуваючи страх у можливій втраті стабільності в 
організації, свого становища, зниження доходів тощо. Крім опору працюючих, перешкодами 
до нововведень може бути і сформована в організації неефективна або нездорова культура. 
Подолання опору нововведенням в організаціях і посилення новаторської діяльності 
досягається спеціальними заходами мотивації персоналу. Для цього використовуються 
заходи матеріального і морального заохочення працівників, прояв уваги керівництва до 
нових ідей, що висуваються співробітниками, створення умов для їх реалізації тощо [3].  

Мотивація, як функція управління, являє собою процес, який складається з комплексу 
заходів щодо активізації діяльності людини або колективу, спрямований на досягнення 
індивідуальних або спільних цілей організації. Вона реалізується через систему стимулів, 
тобто стимулювання виступає засобом, за допомогою якого можна здійснювати мотивування 
[6].  

З точки зору цінності фахівців для інноваційного процесу доцільно їх розділити на 
наступні типи (рис.). 

1-й тип – «творчі особи» – це працівники, які активно розробляють нові ідеї та 
проекти незалежно від того, наскільки позитивно чи негативно сприймаються їх пропозиції, 
а також спонукають інших співробітників, активізуючи їхню творчість. Такий тип 
співробітників найбільш рідкісний і найцінніший, оскільки не потребує додаткового 
стимулювання і активно реалізує дві компоненти: творчу і психологічно мотивуючу.  

2-й тип – «активні креатив-працівники» – активно виробляють нові ідеї, займаються 
творчим процесом незалежно від умов, але не впливають на інших. 

3-й тип – «володіють високим творчим потенціалом» – пропонують свої ідеї та 
розробки, і якщо вони не знаходять позитивного відгуку керівництва, перестають проявляти 
ініціативу.  

4-й тип – «здатні до творчого процесу» – мають творчий потенціал, але починають 
проявляти активність, якщо очікують отримати винагороду за свої розробки.  

5-й тип – «мають творчі здібності» – не проявляють творчої активності, починають 
діяти тільки в разі спонукального впливу, конкретних керівних вказівок або настанов.  
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працівники

Володіють 
високим 
творчим 

потенціалом

Здатні до 
творчого 
процесу

Мають творчі 
здібності 

Здатні й 
готові до 
навчання 

Мають 
приховані 
творчі 

здібності 

Не здатні до 
творчої 

діяльності 

Творчу активність не 
потрібно мотивувати і 
вона проявляється за 
будь-яких умов. 

Недолік – в окремих 
випадках діють 

відповідно до власних 
устремлінь, не цілком 
беручі до уваги вимоги 

підприємства

Для своєї активізації 
потребують створення 
необхідних умов: 

атмосфери, мотивації, 
адміністративного 

впливу тощо 

Припускають, окрім 
сприятливих умов, 

необхідність 
організації процесу 

навчання або 
самонавчання

Важко відокремити 
один від одного, 

зазвичай 
сприймаються як 
єдина спільність 

Рис. 1. Складові груп кадрового потенціалу з точки зору інноваційної активності 
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6-й тип – «здатні і готові до навчання» – прагнуть до творчості в умовах високої 
мотивації, але відчувають нестачу знань і професіоналізму. 

7-й тип – «мають приховані творчі здібності» – творчі здібності, про які не 
підозрюють самі робітники, можуть проявитися в умовах спонукання чи змагання. 

8-й тип – «не здатні до творчої діяльності» – не проявляються як креативні працівники 
ні за яких умов. 

Найбільш цінними типами творчих працівників за запропонованою класифікації є 
перший і другий типи в силу того, що їх творчу активність не потрібно мотивувати і вона 
проявляється за будь-яких умов. Однак потрібно зауважити, що такі типи зустрічаються 
найрідше, тому цінність їх є особливо значущою. Серед недоліків слід відзначити те, що 
вони в окремих випадках діють відповідно до власних устремлінь і вподобань, не цілком 
беручи до уваги установки і вимоги підприємства. Третій, четвертий і п'ятий типи для своєї 
активізації потребують створення необхідних умов: атмосфери, мотивації, адміністративного 
впливу тощо. Шостий і сьомий типи, крім цього, припускають необхідність організації 
процесу навчання або самонавчання. Восьмий тип найчастіше важко відокремити від 
сьомого, тому вони зазвичай сприймаються як єдина спільність [6]. 

При відсутності мотиваційних механізмів і систем стимулювання творчості 
інноваційна складова в результатах трудової діяльності вкрай низька. Вона підтримується 
тільки першим і другим типом творчих працівників з представлених категорій  на рисунку. 
Для посилення інноваційної складової праці та активізації творчого потенціалу персоналу 
необхідно передбачити комплекс винагород за творчу діяльність [5]. 

Безсумнівно, значна кількість нових ідей може потребувати перевірки, опрацювання, 
обґрунтування, і найчастіше це пов'язано зі значними витратами, включаючи тимчасові 
витрати, організацією дослідного виробництва тощо. Але в разі підтвердження ринкової 
цінності ідеї – прибуток від неї здатен багаторазово перекрити витрати. Більше того, значна 
частка оригінальних ідей, як правило, їх не потребує, а є лише результатом розумових і 
творчих зусиль окремих фахівців. При цьому отримується інноваційний ефект здатний 
значно підвищити продуктивність компанії та відчутно посилити її конкурентні позиції на 
ринку [7]. 

Компанії, які орієнтовані на інноваційний розвиток, активно займаються 
розширенням компетенцій персоналу, його адаптивністю до нових економічних умов, 
оскільки саме такі компанії будуть конкурентоспроможними. Все це вимагає ефективної 
роботи HR-департаменту, в обов'язки якого входить формування команди, що відповідає 
інноваційному характеру розвитку компанії, здатної розвивати і розвиватися разом з нею [4]. 

Для цього співробітники повинні бути не лише фахівцями високого рівня, а й мати 
«інноваційне мислення». Насамперед, це вміння самостійно генерувати ідеї в процесі роботи, 
а також здатність бути відкритим до всього нового, переймати досвід колег з інших 
компаній, і на основі всього цього вміти вибудовувати стратегію розвитку своєї діяльності. 
При цьому займатися розвитком персоналу необхідно безперервно: як його професійних і 
особистісних якостей, так і лояльності до роботодавця. 

Кадровий потенціал характеризується мінливістю, що закономірно пов’язана з його 
активністю як відповідною реакцією на зміну умов зовнішнього середовища і внутрішньої 
структури підприємства. Для вирішення завдання удосконалення управління кадровим 
потенціалом підприємства необхідно використовувати ключові важелі впливу на нього в 
поєднанні з комплексом методів багатомірного факторного аналізу. Метод головних 
компонент як один з методів багатовимірного факторного аналізу ґрунтується на виявленні 
серед чисельної кількості показників структури кадрового потенціалу найважливіших, які 
обумовлюють стан кадрового потенціалу конкретного виробничого середовища. 
Застосування такого підходу обумовлено необхідністю обліку найбільшої кількості 
різноманітних якостей, що в сукупності складають кадровий потенціал працівників. 
Характерною рисою цього підходу є групування персоналу за рівнем кадрового потенціалу 
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підприємства на такі можливі групи: «скарб» підприємства; «резерв» підприємства; «норма» 
підприємства; «працівники-аутсайдери»; «баласт» підприємства (рис.) [8]. 

Формування таких груп і, відповідно, вибір кадрової стратегії та системи мотивації їх 
діяльності, можна здійснити, використовуючи класифікацію фахівців з точки зору цінності 
для інноваційного процесу, представлену на рисунку.  

«Скарб» формують фахівці першого та другого типу, які представляють найбільшу 
цінність для підприємства. До «резерву» підприємства доцільно віднести робітників третього 
та четвертого типів. «Норму» підприємства складають працівники п’ятого і шостого типів, 
які разом з «працівниками-аутсайдерами» (сьомий тип) після створення на підприємстві 
сприятливих умов для навчання й самонавчання і додаткової мотивації, зможуть увійти до 
«ядра» кадрового потенціалу.  

Таким чином, до групи «скарб» входять творчі особи та активні креативні працівники, 
які не потребують додаткового стимулювання і активно реалізують творчу і психологічну 
мотивацію; група «резерв» поєднує працівників, які володіють високим творчим 
потенціалом, здатні до творчого процесу та мають творчі здібності. Ці дві групи складають 
«ядро» кадрового потенціалу, які здатні генерувати нові ідеї без стимулювання або за умови 
певного заохочення. 

Спостереження за «працівниками-аутсайдерами» та ліквідація кадрового «баласту» 
повинно стати першочерговими завданнями кадрової роботи інноваційного підприємства. 
Для вирішення цих завдань необхідні: вдосконалення методів визначення невідповідності 
кадрів необхідному рівню; формування своєрідних банків даних «працівників-аутсайдерів» і 
кадрового «баласту»; робота з «працівниками-аутсайдерами», що мають приховані творчі 
здібності, проявляють їх за умов спонукання та потребують підвищення знань і 
професіоналізму. В результаті реалізації цих заходів працівники повинні поліпшити 
характеристики кадрового потенціалу і переміститися в групу «норма» підприємства. Така 
оцінка за умови своєчасного та доцільного використання важелів управління кадровим 
потенціалом підприємства має стати основою для прийняття конкретних рішень щодо 
стратегічної кадрової програми. 
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In the report are reviewed some issues related to nationality and the flag of the ship. The international 
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The nationality of the ship and the flag under which it floats cannot remain unaffected when 
the legal relations, related to maritime merchant ships are being studied. The nationality of the ship 
ensures the application of the legal system of the state of the flag in the relations arising in 
connection with the ship. The UN Convention on the Law of the Sea requires an actual connection 
between the state and the ships flying under its flag. The actual connection (genuine link) between 
the ship and the country in which it is registered means that this registration not only has a formal 
character, but the state of the flag actually exercises its jurisdiction and control over this ship15. 

The term nationality as an individualizing sign of the ship is born back in the middle ages. 
One of the first requirements for ships to carry the national flag is noticed at the French Ordonnance 
of 1373. The conditions under which to a sea-going vessels is recognized English nationality are 
provided initially in the Act of navigation of Cromwell from 165116. 

The First time an attempt for international unification of the prerequisites for nationality of the 
ships was made by the Institute of International Law at its session in 1896. On this occasion is 
expressed a view that the sovereign right of the states to determine the conditions of nationality of 
their ships is limited due to the need for effective control and regulation of relations in connection 
with the navigation17. 

According to some authors, the nationality of the ship is the provided by international law to 
guarantee freedom of the high seas18, which is one of the fundamental principles of the maritime 
law. 

The provision of Article 1 of the Treaty on International Trade Maritime Law of the Sea, 
signed in Montevideo on 19/03/1940 establishes that the nationality of the ships is governed by the 
law of the country which authorized the use of its flag. A right is granted to the state, which gives 
its nationality to the ship to arrange everything which refers to the acquisition and the transfer of the 
ownership of the same, the liens and other real rights or measures aimed at informing the third 
parties interested in these matters (Article .2). The proving of that nationality is done with the 
corresponding certificate, lawfully issued by the competent authorities of that Member State 
(Article 1, sent.2)19. 

The questions on the nationality of the ships were subject to regulation and the Geneva 
Convention on the High Seas of 1958. 

With the adoption of the UN Convention on the Law of the Sea in 1982 basically are being 
reproduce, but also updated the provisions of the previous Convention. 

The provision of Art. 90 states that: „Every state, whether coastal or land-locked, has the right 
to sail ships flying its flag on the high seas”. In a provision is embodied one of the principles of the 

                                                 
15Cit. Гуцуляк, Б., Международное морское право (публичное и частное)., Феникс.,2006., с.49 
16Cit.  Rienow, R. The test of the nationality of a merchant vessel. London. 1937, p.141. 
17See Meyers, H. The Nationality of Ships. Hague, 1967, p.267. 
18See. Коломбос, Д., Международное морское право, 1975 г., с.253. 
19Text of the Treaty see: Bulletin of normative and other acts on foreign trade, Ministry of Foreign Trade, S. February-March 1973, 

p.137. 
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international public law of sovereign equality of States in use of the high seas, manifested by 
recognizing the equality of flags. In the high seas any flag does not enjoy any privilege or advantage 
over other flags. This equality is two-way, because it occurs both in terms of rights and in terms of 
obligations20. 

The flag shows what the nationality of the ship is, but it is not the sole and absolute criterion 
to give this information because it is possible a foreign flag to be illegally raised or a ship contrary 
to the international law to fly under two or more flags, using them for convenience. 

The nationality of the ship distinguishes the effect of the sovereignties of the different states. 
Thus, it provides the coexistence of the countries in the maritime spaces and through it international 
responsibility may be assigned to the state of the flag or it can grant it the right to carry out 
protection in terms of the ships flying under its flag. The institute is important for the 
implementation of a number of international obligations on the part of the state of the flag like 
ensuring the implementation of the international maritime conventions; maintaining of order and 
safety of navigation, etc.21. This means that the nationality of the ships is a concept legally relevant 
for the public international law also. 

Not only international law though needs this concept, but the domestic law needs it also 
because the relationships that occur on board of a ship should be subject to certain legal order of the 
state under whose flag is entitled to fly a certain ship. 

It should be distinguished between „a nationality of the ship”, and „the citizenship of the 
natural persons” and „the nationality of legal persons” since the latter are legal entities and the ship 
is a movable property - a subject to the law22. 

In our legal literature there are authors who accept that the concept of „citizenship” of the ship 
is equivalent to the term „nationality” of the ship. This opinion cannot be supported due to reasons 
already mentioned. 

The need for the existence of the institution of the nationality of the ships in maritime 
relations is conditioned by the circumstance that this connecting factor ensures a constant, 
unchanging applicable law guarding the interests of the state of the flag. 

On the other hand, each state grants to ships flying under its flag certain privileges which the 
vessels of other countries do not enjoy. Therefore, through to the ship is provided a particular 
protection - domestic and international of a certain country, and some privileges also. The term 
„nationality of the ship” must be understood „as the subjugation of the activity in the using of the 
ship of the sovereignty of a certain state”.23 

The terms „flag” and „nationality” of the ship are not synonymous, although there are 
perceptions and cases are known in the maritime practice in which, when the flag of the ship and 
nationality are not regarded as formulas of connections or principles, they are used as equivalent24. 

The flag is only a symbol of the nationality of the ship. It is not an absolute criterion on the 
fact under whose nationality floats a certain ship. The right of the ship to fly the flag of a country is 
a rebuttable presumption which shows the country under whose flag it flies. Of course, this criterion 
is not indisputable because, as already noted, abuses may happen, as well asa ship to be flying the 
flag of a country which has not given permission for it, like flying the flags of two or more 
countries. 

The International maritime law categorically announced it as unlawful. In this respect the 
norm of Article 92 „Status of ships” of the UN Convention on the Law of the Sea of 1982: „1.Ships 
shall sail under the flag of one State only and, save in exceptional cases expressly provided for in 
international treaties or in this Convention, shall be subject to its exclusive jurisdiction on the high 

                                                 
20See Стефанова Сл., Международно морско публично право. С. 1988 г., с.140-141. 
21See. Сталев С. Националността на кораба и морското международно право. - Проблеми на морското право, 2(10)/1984г., С., 

с.37-49. 
22See Вартоломеев, О. Международно-частноправни морски облигационни отношения. С. 1977, с.49-50 
23Cit. Жудро, А., Джавад,Ю. Морское право, М., 1974 г., с.103 
24Compare: Vartolomeev, O., principle of the flag in the new Bulgarian maritime legislation - Lectures for postgraduate studies in 

international maritime law and marine private practice.p., 1988, s.161. 
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seas. A ship may not change its flag during a voyage or while in a port of call, save in the case of a 
real transfer of ownership or change of registry. 

2.A ship which sails under the flags of two or more States, using them according to 
convenience, may not claim any of the nationalities in question with respect to any other State, and 
may be assimilated to a ship without nationality”. 

It is clear that the international legal provision expressly obligates ships to fly the flag of a 
single country. 

This is enshrined in the UN Convention on the conditions for registration of ships of 1986, 
where Article 4, Point 3 states that ships can sail under the flag of one state only. This is fully 
justified because the jurisdiction of the state of the flagex tends on the board of the ship. It shall 
enjoy the protection of that country. Otherwise there would be a legal chaos and a conflict of 
interests of the different countries. 

UN Convention on the Law of the Sea of 1982 establishes the cases in which the flag of the 
ship can be changed: at transferring of the ownership or when changing the registration. 

This is explicitly enshrined also in Article 4, point 5 of the UN Convention on conditions for 
registration of ships. 

Therefore, these two circumstances, ownership and registration of ships have importance in 
clarifying the concept of „nationality” of the ship. 

The flag is one outward sign which indicates which country extends its jurisdiction over a 
ship. Indeed, the right to carry a flag is a consequence of the nationality of the ship. 

UN Convention on the Law of the Sea of 1982 determines the consequences which may arise 
from the fact that a ship is flying the flags of two or more countries - namely, to be treated like a 
ship without nationality. 

The conditions for acquisition of Bulgarian nationality of the merchant ships, external 
manifestation of which is the wearing of the national flag is defined in Chapter II, Section I 
"Bulgarian Nationality of Vessels" from CSA, namely art. 27 „Bulgarian flag” Para. 1 Under the 
banner of the Republic of Bulgaria sail only ship: 

1.The flag of the Republic of Bulgaria shall be flown solely by a vessel: 
 which is owned by the Bulgarian State; 
 which is owned by a Bulgarian natural or legal person; 
 more than one-half of which is owned by a Bulgarian natural or legal person; 
 which is owned by a natural or legal person of the Member State of the European Union, 

subject to the condition that Bulgarian natural or legal persons or natural or legal persons 
of a Member State of the European Union, who or which are established in the Republic 
of Bulgaria, are authorized to fulfil the technical, administrative and other requirements 
of Bulgarian legislation with regard to vessels; 

 which is chartered under bareboat charter terms by the persons covered under Items 1 to 
4, for the term of validity of the contract. 

 6The flag of the Republic of Bulgaria may furthermore be flown by a vessel used for 
tourism, sports, angling or entertainment, which is owned by a natural person from a 
country which is not a Member of the European Union, who holds a permanent 
residence permit for the Republic of Bulgaria. (Article 27, paragraph 3 of the MSA). 

According to paragraph 2 of Article 27 of the MSA, to the physical and legal persons from of 
a Member State of the European Union shall be afforded treatment which is not less favourable than 
the treatment afforded to Bulgarian natural and legal persons with regard to registration of vessels. 
The legislature provides them a national regime, i e they would have rights and obligations as if 
they were Bulgarian natural or legal persons. 

Another important question is whether nationality arises automatically or must be given 
explicitly by an administrative act of the state25. 
                                                 
25See detailed Stalev, C Придобиване на националност от кораба според българското право., Социалистическо право, кн.9 от 

09/1980г., с.57-63. 
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The two most common approaches are: nationality to be acquired automatically subject to 
certain substantive conditions, such as the acquisition of right of ownership26. The other approach 
requires besides the existence of a substantive condition to be issued an administrative act. In this 
case is also obligatory the registration of the ship and the issuance of Certificate of Nationality 
before the occurrence of nationality27. 

An answer to the questions is contained in Article 33 of the MSA, which states that every 
vessel flying the Bulgarian flag shall be entered in the registers of ships in a certain Bulgarian port. 

It can be assumed that MSA acknowledges two solutions. In some cases it can be assumed 
that there is an automatic acquisition of the nationality of the ship with the fact of transferring of the 
ownership. 

In support of this thesis are being brought a few arguments. In Article 36 of the MSA is 
admitted a possibility, a ship acquired abroad to sail with a temporary certificate of sailing, which is 
being issued by the Bulgarian diplomatic or consular representation. This certificate is valid until 
the arrival of the ship to the Bulgarian port in which it will be entered, but not more than 1 year 
from the date of its issuance28. 

Next in Article 40 of the MSA has been granted a deadline for making the entry29. Moreover, 
the act of nationality issued to the Bulgarian ships, engaged in international voyage, certifies the 
ship's right to fly the Bulgarian flag as well as the ownership, ie it only has the function to establish 
certain circumstances. 

The second decision adopted by MSA suggests that for the emergence of Bulgarian nationality 
and thus the right to fly the Bulgarian flag, it is necessary to be made an entry in the register. This 
applies to ships that are owned by a natural person or a legal entity from an EU Member State, 
provided that for the implementation of certain requirements under the Bulgarian legislation would 
be authorized a Bulgarian natural or legal person or a natural person or legal entity from an EU 
Member State, established in the Republic of Bulgaria30 and the ships chartered on the condition of 
bareboat charter by a Bulgarian natural or legal person. 

A similar approach was adopted in the legislation of the Russian Federation. Questions 
concerning the right to fly its flag are governed by the Merchant Shipping Code. Chapter II - 
„Vessels, §2, flag and nationality of the ship”, The right to fly the State flag of the Russian 
Federation shall be granted to vessels owned by: citizens of the Russian Federation; legal entities in 
accordance with the laws of the Russian Federation; the Russian Federation, subjects of the Russian 

                                                 
26 This approach was adopted in England, Japan, Netherlands and Greece. 
27 This approach has been adopted in France, Spain and Italy. 
28Article 36. MSA (Amended and supplemented, SG No. 113/2002, amended, SG No. 92/2011) (1) (Amended, SG No. 109/2013) 

The Executive Director of the Maritime Administration Executive Agency or a person empowered thereby shall issue an interim 
certificate for flying the flag of the Republic of Bulgaria to any vessel which, at the time of acquisition by a person referred to in 
Items 1 to 4 of Article 27 (1) herein or Article 27 (3) herein, is flying a foreign flag and to any vessel which is being built in the 
Republic of Bulgaria. 

(2) (Supplemented, SG No. 109/2013) A certificate referred to in Paragraph (1) of any vessel acquired abroad shall be valid until the 
arrival of the vessel at a Bulgarian port at which she shall be registered but for a period that may not be longer than one year. 
Where the vessel is in a Bulgarian port at the time of acquisition, the certificate referred to in Paragraph (1) shall be issued for a 
period of one year. 

(3) A certificate referred to in Paragraph (1) of any vessel which is being built in the Republic of Bulgaria shall be issued following 
the launch of the said vessel for a period not exceeding one year. 

29Article 40 MSA (Amended, SG No. 113/2002) The application for entry on the register must be submitted within six weeks after 
the day on which the persons obliged to make such applications have learnt of the registrable circumstances. 

(2) Upon acquisition of a vessel abroad, this time limit shall be six weeks after the day on which the vessel has arrived in a Bulgarian 
port for the first time. 

30According to the Additional provisions, p.19 "Established in Bulgaria" shall be: 
(a) (amended, SG No. 55/2004) any natural persons who are citizens of a Member State of the European Union, who have been 

permitted permanent residence in the Republic of Bulgaria; 
(b) (amended, SG No. 55/2004) until the date of accession of the Republic of Bulgaria to the European Union, any natural persons 

who are citizens of a Member State of the European Union, staying on a short-term basis or residing durably within the territory 
of the Republic of Bulgaria, and holding a permit to perform activity under an employment relationship, issued by the Ministry of 
Labour and Social Policy; 

(c) any legal persons registered according to the procedure established by the Commerce Act. 
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Federation; municipal authorities. 
According to paragraph 2 of Article 15 of the Merchant Shipping Code of the Russian 

Federation, On the basis of a decision by one of the federal executive authorities, the right to fly the 
State Flag of the Russian Federation may begranted temporarily to a vessel registered in a Register 
of Ships of a foreign state which haspassed into the possession and enjoyment of a Russian 
charterer under a contract of the charter of vessel without crew (a bareboat charter), if: the bareboat 
charterer of the vessel complies with the requirements to an owner of thevessel in accordance with 
paragraph 1 of  Article 15 of this Code. 

It is clear that the nationality of the ship and the flag under which it flies cannot remain 
unaffected when legal relations connected with maritime merchant ships are being studied. The 
nationality of the ship ensures the application of the legal system of the state of the flag in the 
relations arising in connection with the ship. 

Reasons for loss of nationality of the ship can be of different nature: transfer of title to a 
person who has Bulgarian citizenship or Bulgarian nationality, confiscation of the vessel, its loss 
and others. 

The deletion of the ship from the Bulgarian register is given a constitutive effect in terms of 
the loss of nationality. 

The legal nature of the nationality of a maritime ship lies in the state-owned jurisdiction over 
the ships bearing its flag31. Its function is to ensure the application of the law of the state of the 
flag32. 

The ship's register of each country lists the ships that are registered in the state and which 
therefore fall within the framework of its national jurisdiction. With the entry of the vessel into the 
Register of the ships, the country becomes able of having the authority to exercise power over the 
ship inherent to the jurisdiction of the state of the flag stat and obliges it take international and 
national responsibilities with regard to the ship. 

The link between the ship and state of the flag is strongest when the ship is in the inland state 
waters, its territorial sea or at high sea. This link weakened when the ship is in foreign internal 
waters or territorial sea. This is because there the ship fall under dual jurisdiction. 

The principle is that wherever the ship is, it always obeys the laws of the state of the flag. But 
when it is in a foreign port, it falls under the administrative jurisdiction of the coastal state and shall 
be subject to its laws insofar as they do not exclude and are not in contradiction with the 
international law, the agreements concluded between the state of the flag of the ship and the 
corresponding coastal state. 

This is confirmed by the provision of Art. 2 of the UN Convention on the Law of the Sea, 
which stipulates that the sovereignty of a coastal state extends beyond its land territory and the 
internal waters and on the adjacent belt of sea, called territorial sea. This sovereignty extends to the 
air space over the territorial sea as well as the seabed and its subsoil33. Being in a foreign port, the 
ship is subject to those laws and regulations of the state of flag which have extra-territorial nature, 
ie act regardless of where it is situated. Such rules are for example: laws governing nationality of 
the ship, the rules governing the internal order and organization of the ship, the equipment of the 
ship with crew, labor relations and the like. 

Conversely, the laws of the coastal state to which the foreign ship is subject to, when it is 
situated in its port, these are those whose action is confined only within its territory, ie they have a 
                                                 
31In the international maritime law and in the UN Convention on Law of the Sea exist three meanings of "jurisdiction". For example, 

in Article 27 and Article 28 of this Convention are defined the conditions for the application of criminal or civil jurisdiction of the 
coastal State to a foreign ship that exercises aright of peaceful /safe/passage through the territorial sea of the state. In Article 92 of 
the Convention is specified that ships on the high seas are under the jurisdiction of the state of the flag. Under Article 56, 
paragraph 1, point c, - in the exclusive economic zone, the coastal State has jurisdiction on the establishment and the use of 
artificial islands, installations and other facilities. 

32On jurisdiction in maritime law see more detailСталев, С., Гражданските юрисдикции в морските пространства на НР 
България., Проблеми на морското право, 3/20/1987 г., с.29-36; В тази връзка вж. още: Янков, Ал., Важен етап в 
развитието на морското законодателство., Проблеми на морското право, 3/20/1987 г., p.7- 22. 

33See. Жудро, А., Джавад, Ю., Морское право. М., 1974 г., с.166. 
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territorial character. Such are for example the laws and the regulations governing the customs, 
border, sanitary control rules for loading and unloading works, rendering of services, port fees, the 
navigation rules on the movement of the ships, using of pilots, stay at anchor and other similar 
ones34. 

According to Art. 91 item 1 of the UN Convention on the Law of the Sea of 1982: „Every 
State shall fix the conditions for the grant of its nationality to ships, for the registration of ships in 
its territory, and for the right to fly its flag. Ships have the nationality of the State whose flag they 
are entitled to fly. There must exist a genuine link between the State and the ship”. 

In this respect, art. 94 of the UN Convention on the Law of the Sea of 1982 stipulates that 
every State shall effectively exercise its jurisdiction and control in administrative, technical and 
social matters over ships flying its flag. In particular every State shall: 

 maintain a register of ships containing the names and 
 assume jurisdiction under its internal law over each ship flying 
 its flag and its master, officers and crew in respect of 
 administrative, technical and social matters concerning the 
 ship; 
 every State shall take such measures for ships flying its flag as are necessary to ensure 

safety at sea. 
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У статті досліджено, що ефективності економічної політики частіше всього зводиться до оцінки 
управлінської діяльності з позицій ефективності і результативності.  

Ключові слова: ефект, економічна ефективність, ефективність управління 
 

В сучасних умовах поглиблення інтеграційних процесів в українській економіці, 
переходу до принципів децентралізації економічної політики все більшого значення набуває 
необхідність формування ефективної регіональної промислової політики. Виокремлення, 
обґрунтування і вивчення особливостей та проблем розвитку кожного економічного регіону, 
пошук резервів, шляхів та напрямів покращення стану промислового комплексу регіону 
загалом та окремих його складових дозволяє підвищити ефективність впливу управлінських 
рішень на стан розвитку регіону. 

Проблеми розвитку промислового сектору регіону, а також питання формування 
ефективного механізму управління ним розглядались у наукових працях таких видатних 
зарубіжних вчених, як Й. Г. фон Тюнен, В. Лаунхардт, А. Вебер, А. Льош, У. Ізард. 

У практиці управлінської діяльності зміст поняття «ефективності регіональної 
промислової політики» формується з позицій різних підходів щодо трактування понять 
«економічний ефект», «економічна ефективність» та «результативність (продуктивність)».  

Ефект (від лат. еffectus – «виконання, дія») означає результат отриманий внаслідок 
виконання певних дій або послідовності певних процесів; різниця між отриманими 
                                                 
34See. Райков, Р., Международно морско публично право. В. 1999г., p.42. 
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результатами діяльності та понесеними внаслідок цієї діяльності витратами [12]. Ефект може 
вимірюватися в математичному, соціальному, грошовому вираженні. У тому випадку коли 
отримані результати вимірюються у грошовому еквіваленті говорять про економічний ефект. 

Економічний ефект – результативність економічної діяльності, реалізації економічних 
програм та заходів, що характеризується відношенням отриманого економічного ефекту 
(результату) до витрат ресурсів, які зумовили отримання цього результату [7].  

Відносно терміну «економічна ефективність», то на сьогоднішній день існує значна 
кількість підходів щодо його трактування. Окремі автори під економічною ефективністю 
визначають зіставлення досягнутого результату і понесених затрат; ресурсовіддачу при 
виробництві матеріальних благ; продуктивність суспільної праці; величину ефекту у 
розрахунку на одиницю сумарних витрат тощо [10, с. 152]. 

Так Зінов’єв Ф. В. та Немірович С. Н. визначають економічну ефективність як 
«…співвідношення вартості реалізованої продукції до реальних витрат на їх виробництво», 
тобто асоціюють її лише з ефективністю виробничих затрат [8]. Аналогічними є підходи до 
визначення економічної ефективності у А. Вороніна А. [5], який зазначає, що: «Ефективність 
(економічна) – показник, що співвідносить отриманий результат з поточними витратами, що 
спричиняють цей ефект, або використаними економічними ресурсами» [4]. 

Інша група науковців акцентує увагу не тільки на мінімізації витрат, а визначає 
необхідність досягнення поставленої мети (цілі), як основи ефективності. Так Куденко Г. Є., 
Канарська І. В., Бєлєнцов В. Н., Сєвостьянова С. І. [9] визначають ефективність як 
досягнення мети з найменшими витратами. Кабушкін Н. І. зосереджує увагу на 
управлінському характері ефективності і визначає її як «…ступінь досягнення поставлених 
цілей». На необхідності функціонального підходу щодо визначення ефективності наголошує 
і Мєєрович Г. Ш., який зазначає що: «Ефективність системи – ступінь її пристосування до 
виконання відповідних функцій у процесі певної операції й за певних умов». 

Цікавим є визначення змісту поняття ефективності Раймундаса Раяцкаса  який 
ототожнює його з результативністю: «Ефективність – це поняття, що означає 
результативність функціонування системи якого-небудь роду» [11]. 

У закордонній практиці, для оцінювання управлінський дій застьобується два 
основних терміни: «efficiency» (продуктивність) та «effectiveness» (ефективність).  

Цікавими є висновки стосовно змістового навантаження даних понять зроблені 
відомим економістом Іцхаком Адізесом у праці «Про ефективність, продуктивність та їхні 
наслідки» [1]. Аналізуючи зміст першого поняття (продуктивність, «efficiency») автор 
зазначає, що «…продуктивність визначається тим, скільки «одиниць введення» знадобиться 
для виробництва однієї одиниці продукції. Система є продуктивною, якщо вона може 
виконувати всі свої функції з мінімальною енергією. Щоб стати продуктивним, необхідно 
бути впорядкованим, систематизованим і запрограмованим». Оскільки для зростання 
продуктивності необхідним є максимальне акумулювання всіх наявних економічних 
ресурсів, то система (в тому числі і економіка регіону) може забезпечувати «efficiency» лише 
протягом короткострокового періоду і тим менш інноваційною та ефективною вона стає у 
довгостроковому періоді. 

Теоретичне навантаження наступного терміну «effectiveness» (ефективність) автор 
визначає як можливість системи створювати те «…для чого була створена система, – 
забезпечувати необхідну функцію» [1]. Адізес наголошує на тому, що ефективність 
формується шляхом проб та помилок: «Для того, щоб стати ефективним, треба постійно 
випробовувати різні способи – поки не буде знайдено правильного варіанта» [1]. Основою 
ефективності системи у довгостроковій перспективі є її інноваційність. Загальний висновок 
зроблений автором є наступним: якщо система «…не готова жертвувати продуктивністю, то 
принесе в жертву свою ефективність». 

На відмінності змісту понять «ефективність» та «результативність» наголошує і Пітер 
Друкер. На думку автора, відмінності полягають у виборі шляху досягнення економічного 
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ефекту: «результативність» означає «робити правильні речі» (doing the right things), а 
«ефективність» – «робити речі правильно» (doing things right) [6]. Крім того, автор зазначає, 
що ефективність та результативність не повинні оцінюватися лише фінансовими 
показниками, оскільки ці показники не спроможні охопити всі види економічної діяльності. 
До прикладу досить складно оцінити в грошовому вигляді окремі види управлінської 
діяльності.  

У праці «Економікс» К. Р. Макконнелла, С. Л. Брю зазначається, що: «Економічна 
ефективність характеризує зв’язок між кількістю одиниць рідкісних ресурсів, які 
застосовуються у процесі виробництва, й отриманою в результаті кількістю якого-небудь 
продукту» [2].  

Професор Пол Хейне запропонував наступне визначення ефективності: «Ефективність 
– це позитивний чинник, який найбільш послідовно підноситься економістами. Це не 
повинно дивувати, оскільки ефективність (effectiveness) і економічність (еfficiency) – майже 
синоніми. Обидва терміни характеризують «результативність» використання засобів для 
досягнення цілей» [13]. На думку автора ефективність залежить від оціночних фізичних та 
технологічних параметрів. «Ефективність визначає відношення оцінки результату до оцінки 
витрат». 

Отже, в залежності від виду діяльності оціночні параметри, а відповідно і зміст 
ефективності, суттєво відрізняються. Оскільки основним об’єктом дослідження виступає 
результативність та ефективність управлінської діяльності в одному з секторів регіональної 
економіки, то подальші дослідження доцільно спрямувати у бік уточнення змісту поняття 
«ефективність управління». 

 

Рис. 1. Модель «внесок-продукт», розроблена ЄС [3, c. 69] 
 

Одним з найбільш поширених тлумачень змісту даного поняття є наступне 
визначення: «Ефективність управління – це результат, співставлений із витратами на його 
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досягнення (причому витрати включають як прямі витрати на систему управління, так і 
витрати на реалізацію управлінських рішень)» [5, c. 230].  

На сьогоднішній день оцінка ефективності економічної політики частіше всього 
зводиться до оцінки управлінської діяльності з позицій ефективності і результативності. Так, 
шведський економіст Е. Ведунг рекомендує для оцінки економічної політики 
використовувати показники результативності (як стан досягнення поставленої мети) та 
ефективності (зіставлення та аналіз витрат і вигід у грошовому виразі, а також оцінка 
використання ресурсів для досягнення поставлених цілей).  

Автором, для візуалізації визначених понять використовується модель «внесок-
продукт», яка була розроблена представниками Європейського Союзу для оцінювання 
проектів (рис. 1). 

У моделі виділяються три основні показники: 
 продуктивність – як зіставлення витрат (внесок) та отриманого прибутку;  
 ефективність (результативність за витратами) – як зіставлення витрат (внесок) та 

отриманих результатів (ефектів); 
 результативність (досягнення цілей) – як зіставлення визначених цілей та 

отриманих результатів. 
Під продуктом в моделі визначають певний фізичний результат, який формується 

внаслідок певних дій та який можна визначити кількісно. 
Кінцевий результат означає певну користь, яка визначена метою певних заходів та який 

визначається як покращення певних якісних і кількісних характеристик.  
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Необхідність вирішення соціально-економічних проблем в умовах економічної кризи 
актуалізує проблему переходу нашої країни на інноваційний шлях розвитку, для успішної 
реалізації якої всі складові елементи національної економіки повинні стати активними 
учасниками розробки та практичної реалізації різного роду нововведень, що забезпечують 
соціально-економічний ефект.  

Досягти цього можна тільки тоді, коли інноваційна політика буде в центрі уваги не 
тільки держави, а і кожного регіону, галузі, кожного суб’єкта господарювання. В сучасних 
умовах перспективи економічного розвитку регіону багато в чому залежать від інноваційної 
політики, оскільки в умовах посиленої конкуренції виграють саме ті регіони, які 
забезпечують сприятливі умови для розвитку інноваційної діяльності [1, с. 22].  

Питанням формування регіональної інноваційної політики як 
інструменту формування державного регулювання економіки приділяють увагу 
значна кількість іноземних та вітчизняних вчених: М. Портер, Л. Федулова, Л. 
Гурієва, М. Долішній, Є. Бойко, С. Іщук, М. Федотов, А. Румянцев, Є. Жихор, Н. 
Верхоглядова, Є. Вилгін, О. Луцків. Роботи вказаних та інших науковців мають значну 
теоретичну та практичну цінність.  

Однак ускладнення суспільно-економічних відносин на макро- та мезорівнях привело 
до поглиблення змісту поняття «регіональна інноваційна політика». 

У сучасній економічній літературі розрізняють два основних аспекти регіональної 
інноваційної політики: регіональна інноваційна політика, здійснювана центром по 
відношенню до своїх регіонів, тобто система цілей і завдань органів державної влади по 
управлінню політичним, економічним і соціальним розвитком регіонів, країни, а також 
механізмів їх реалізації; регіональна інноваційна політика як діяльність органів 
регіонального управління за рішенням соціально-економічних та інших завдань розвитку 
регіону. 

Відповідно до другого аспекту ключовою умовою інноваційного розвитку для 
регіонів є наявність ефективної інноваційної системи, на базі й в межах якої має бути 
забезпечена продуктивна взаємодія основних суб’єктів інноваційної економіки – бізнес-
структур різного типу і масштабу, науково-освітніх інститутів і органів влади та специфіка 
науково-технічного і виробничого потенціалу регіону, кадрове забезпечення, соціальні та 
екологічні проблеми інновацій, формування інноваційної інфраструктури. 

Виходячи з цього, необхідними умовами для формування регіональної інноваційної 
політики є: спроможність влади до мобілізації навколо стратегічного орієнтиру – через 
створення ефективної політичної системи та проінноваційного лобі; компенсація 
негативного попиту на інститути інноваційної економіки з боку контрінноваційного лобі та 
підвищення ефективності бюджетної політики щодо її формування; спроможність влади до 
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консолідації суспільства - через відповідне підвищення довіри суспільства до влади; 
введення стратегічного орієнтиру в коло національної ідеї [2].  

В основу регіональної інноваційної політики покладено такі 
принципи: пріоритет інновацій над традиційним виробництвом регіону, забезпечення 
правової охорони інтелектуальної власності, сприяння розвитку конкуренції в інноваційній 
сфері, гнучкість інноваційної політики, інтеграція науки, освіти та підприємницької 
діяльності, забезпечення розвитку інноваційного підприємництва, сприяння розвитку 
міжрегіонального та міжнародного наукового співробітництва [6]. 

Регіональна інноваційна політика в умовах інноваційної економіки має 
визначати основні цілі регіонального інноваційного розвитку, шляхи та механізми 
активізації всіх суб’єктів-учасників регіонального інноваційного процесу, заснованих на 
концепції формування та розвитку високоефективних регіональних інноваційних систем. 

Під регіональною інноваційною політикою розуміється сукупність встановлених  
цілей і пріоритетів розвитку інноваційної діяльності в регіоні, шляхів і засобів їх досягнення 
регіональними органами влади. Регіональна інноваційна політика має розроблятися 
відповідно до мети і завдання національної інноваційної політики та відповідати вимогам 
законодавства, зокрема Законам України «Про інноваційну діяльність», «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», 
«Про державне регулювання у сфері трансферу технологій» та іншим законодавчим і 
нормативним актам [4, с. 153]. 

Виходячи із концепції державної інноваційної політики України, регіональна 
інноваційна політика – це форми і методи стимулювання інноваційної активності в регіоні 
які сприятимуть тому, щоб науково-технічні дослідження та розробки широко втілювалися у 
виробничий результат – нові конкурентоспроможні види продукції, нові технологічні 
процеси, нові організаційні рішення. 

Поняття «регіональна інноваційна політика» слід розуміти як першочерговий елемент 
національної інноваційної політики, який направлено на створення сприятливих умов для 
інноваційної діяльності в регіоні шляхом використання певної системи заходів для 
стимулювання її домінант на основі взаємодії регіональних і державних органів управління 
[2].  

 Регіональна інноваційна політика, має поєднувати інтереси як держави щодо регіонів, 
так і внутрішньо регіональні інтереси, оскільки державна регіональна політика і політика 
органів місцевого самоврядування та виконавчих органів відповідних регіональних утворень 
не мають бути суперечливими: в ідеалі вони мають становити цілісність, а також 
доповнювати та збагачувати одна одну.  

Регіональна інноваційна політика орієнтована на вирішення територіальних проблем, 
поліпшення соціально-економічних показників регіону за рахунок ефективного 
використання його інноваційного потенціалу, задоволення потреб внутрішнього ринку, 
підвищення внеску науково- інноваційної сфери в економіку регіону. Головна мета 
регіональної інноваційної політики полягає у підвищенні рівня інноваційного потенціалу 
регіону, створенні ефективної регіональної системи по виробництву, розповсюдженню і 
споживанню інновацій [4, с. 153].  

Регіональна інноваційна політика спрямована:  
- участь у розробці та реалізації державних і регіональних програм розвитку 

підприємства;  
- фінансову, матеріально-технічну, організаційно-методичну підтримку 

господарюючих суб’єктів;  
- залучення вітчизняних та іноземних інвестицій і кредитів;  
- сприяння інноваційній діяльності підприємницьких структур; 
 - стимулювання розробки і виробництва нових видів продукції;  
- освоєння прогресивних технологій, патентів, ноу-хау;  
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- участь у створенні ринкової інфраструктури, що забезпечує господарюючим 
суб’єктам сприятливі умови. 

Зазначимо, що хоча регіональна інноваційна політика повинна містити нові підходи та 
механізми розвитку, вона повинна, як і будь-яка інша регіональна політика, враховувати 
теоретичний арсенал теорій регіональної політики і формуватися з врахуванням основних 
теоретичних положень макроекономічних теорій та інших теорій регіоналістики. 
Вітчизняними та зарубіжними науковцями було виділено і розглянуто найголовніші ідеї 
регіонального розвитку у цих теоріях, що відповідають стану соціально-економічного 
розвитку регіонів України. На рис. 1. показано теоретичні основи формування регіональної 
інноваційної політики. 

 
Рис. 1. Теоретичні основи формування регіональної інноваційної політики [2] 
 

Першими теоретиками інноваційних процесів по праву вважаються М.Кондратьєв і 
Й.Шумпетер. Обґрунтовувавши теорію «великих циклів», М.Кондратьєв довів, що динаміка 
економічної структури суспільства чуйно реагує на базові нововведення, які спричиняють за 
собою реалізацію вторинних, модернізуючих соціально-економічних нововведень. Його 
основні ідеї були розвинуті Й.Шумпетером. 

Класичні теорії циклічного розвитку і ортодоксальні теорії інноваційного розвитку 
представляються як теорії інноваційної пропозиції, оскільки весь процес впливу інновації на 
економічні процеси бачиться з позиції появи інновації на ринку. 

Сучасними теоріями інноваційного розвитку є теорії управління знаннями як основою 
інноваційного розвитку економіки. На відміну від попередніх теорій, об'єктом сучасних 
теорій інноваційного розвитку стали особливі можливості підприємців так організовувати 
структуру фірми, щоб в процесі розробки нової конкурентоспроможної продукції 
забезпечити оперативність реакції на нові запити ринку. До сучасних теорій інноваційного 
розвитку відносять теорію інтелектуальної технології Ф.-А. Хайека, теорію інноваційної 
економіки і підприємницького суспільства П. Друкера, теорію ТАМО Ф. Янсена, екологічну 
економіку К. Боулінга, П. Ерліха та Д. Медоуса і теорію «підривних» інновацій 
К. Крістенсена  [5, с. 207].  

Отже, нарощення конкурентоспроможності національного господарства залежатиме 
від активного проведення регіонами інноваційної політики та стимулювання ними 
інноваційної активності. 
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В данном исследовании рассмотрены факторы, которые могут рассматриваться в качестве проблем и 
трудностей, стоящих перед внедрением Международных стандартов бухгалтерского учета и 
Международных  стандартов финансовой отчетности в развивающихся странах Африки. Представлены 
различные точки зрения о возможности и целесообразности их перехода на МСФО. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, международные стандарты бухгалтерского учета, 
международные стандарты финансовой отчетности, развивающиеся страны,  Ливия 

 

Глобализация экономических отношений повлекла за собой унификацию правил 
ведения бухгалтерского учета во всем мире. Процесс гармонизации систем бухгалтерского 
учета потребовал разработки и внедрения международных стандартов финансовой 
отчетности (МСФО). Для того чтобы компании  могли конкурировать с иностранными 
фирмами в привлечении иностранных ресурсов, необходима новая система нормативного 
регулирования бухгалтерского учета и отчетности. Реформирование бухгалтерской 
отчетности в соответствии с требованиями международных стандартов становится 
неоспоримой задачей. 

В настоящее время можно говорить как минимум о двух системах финансовой 
отчетности, которые могут называться международными. Это GAAP — Generally Accepted 
Accounting Principles (общепринятые принципы учета) и FRS — Financial Reporting Standards 
(стандарты финансовой отчетности), ранее известные как IAS — International Accounting 
Standards (международные стандарты учета). 

Национальные общепризнанные стандарты бухгалтерского учета (Generally Accepted 
Accounting Principles, GAAP), зародившиеся в США, получили распространение в Канаде, 
Англии, Мексике, Италии и др. GAAP в каждой из этих стран имели свои особенности, но 
везде обеспечивали определенное единство и стабильность подходов к ведению 
бухгалтерского учета и составлению финансовой отчетности; гарантировали ее 
сопоставимость с отчетностью других национальных компаний; достоверность и надежность 
отчетной информации повысились; возросло доверие к ней со стороны разных 
пользователей.  

В GAAP США  не содержится никаких специальных  указаний для тех компаний, 
которые  впервые решают составить свою финансовую отчетность по GAAP США. Однако 
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при  переходе на GAAP США требуется скорректировать  финансовую отчетность за 
предыдущие периоды в соответствии с GAAP США.  

Глобализация экономических отношений повлекла за собой унификацию правил 
ведения бухгалтерского учета во всем мире. Процесс гармонизации систем бухгалтерского 
учета потребовал разработки и внедрения международных стандартов финансовой 
отчетности (МСФО). Для того чтобы компании  могли конкурировать с иностранными 
фирмами в привлечении иностранных ресурсов, необходима новая система нормативного 
регулирования бухгалтерского учета и отчетности. Реформирование бухгалтерской 
отчетности в соответствии с требованиями международных стандартов становится 
неоспоримой задачей. 

 Идея гармонизации различных систем бухгалтерского учета реализуется в рамках 
Европейского сообщества (ЕС). Суть ее заключается в том, что в каждой стране может 
существовать своя модель организации учета и система стандартов, ее регулирующих. 
Главное, чтобы эти стандарты не противоречили аналогичным стандартам в странах - членах 
Сообщества, т. е. находились в относительной "гармонии" друг с другом. 

Для обеспечения гармонизации финансовой отчетности 29.06.73 г. был создан 
Комитет по международным стандартам бухгалтерского учета (КМСБУ) по соглашению 
между профессиональными организациями бухгалтеров Австралии, Канады, Франции, 
Германии, Японии, Мексики, Нидерландов, Ирландии, Великобритании.  

С 1973 по 2001 год  Комитет  выпускал стандарты  под названием International 
Accounting Standards (IAS). В 2001 г. Комитет по международным стандартам финансовой 
отчётности (IASC) объявил о назначении нового Совета по международным стандартам 
финансовой отчётности - International Accounting Standards Board (IASB). 1 апреля 2001 - 
IASB взял на себя ответственность за установление и разработку бухгалтерских стандартов, 
которые обозначил их как International Financial Reporting Standards - IFRS (Международные 
Стандарты Финансовой Отчетности). 

Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО; IFRS International 
Financial Reporting Standards) — набор документов (стандартов и интерпретаций), 
регламентирующих правила составления финансовой отчетности, необходимой внешним 
пользователям для принятия ими экономических решений в отношении предприятия. 

Международные  Стандарты учета (IASs) или Международные стандарты  
финансовой отчетности (IFRS, МСФО) в настоящее время используют почти все развитые 
страны, как Стандарты отчетности. Так, например, Европейский союз принял МСФО в 
качестве  обязательных стандартов отчетности для  консолидированных финансовых отчетов 
корпораций,  перечисленных на европейском фондовом рынке.   

 В США, где сейчас применяются собственные  стандарты бухгалтерского учёта US 
GAAP, в августе 2008 года Комиссией по ценным бумагам и биржам был представлен 
предварительный план перехода на МСФО и отказа от GAAP и предполагалось, что с 2014 
года формирование отчётности по МСФО станет обязательным для всех американских 
компаний.    

На протяжении последнего десятилетия повсеместная распространенность так 
называемых международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) докатилась и до 
развивающихся стран, в результате чего они стали задумываться, не стоит ли им также 
принять у себя эти стандарты.  

Реальность такова, что в настоящий момент около 120 стран мира используют МСФО, 
и  из этих 120 стран 13 приходится на Африку: они уже либо приняли международные 
стандарты в том их виде, в каком они выпускаются Советом по МСФО (т.е. без 
дополнительных изменений), либо адаптировали их под местные особенности бухгалтерской 
практики с учетом социально-экономических потребностей отдельных юрисдикций.  

      В Африке региональной стандартизацией  учета занимается Африканский совет  
по бухгалтерскому учету. Многие международные организации, такие как Всемирный банк, 
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ВТО, Государственное агентство США по международному развитию (USAID) или 
Конференция ООН по торговле и развитию (UNCTAD), традиционно высказываются в 
пользу принятия МСФО в менее развитых странах. 

Есть, однако, много аргументов против того, чтобы это делала Африка, и мы 
попытаемся объяснить и, насколько это возможно, обосновать данные точки зрения 
относительно неприменимости использования МСФО в слаборазвитых государствах 
африканского континента в настоящее время, а также указать на причины, которые 
затрудняют их применение.  

24 августа 2016 г.  председатель Совета по МСФО Ханс Хугерворст  выступил на 
конференции в Найроби, организованной совместными усилиями Фонда МСФО, Пан-
Африканской Федерации Бухгалтеров (PAFA) и Института сертифицированных бухгалтеров 
Кении (ICPAK).  

В  выступлении он отметил,  что Африка становится сейчас регионом с огромным 
экономическим потенциалом. Особая роль в этом отводится   Кении, которая на  всемирном 
экономическом форуме  была названа  “одной из растущих звезд Африки” и выбивается  
«едва ли не в лидеры … и с экономической точки зрения» [11]. 

Глава IASB констатировал,  что большинство рынков капитала активно пользуется 
преимуществами более низкой стоимости привлечения заемного капитала в результате 
внедрения МСФО. Так происходит потому, что почти любой международный инвестор 
прекрасно знаком с ее принципами. Это прекрасная возможность для стран с 
развивающимися рынками капитала превратить это развитие в экономическое развитие в 
целом.  

 Ханс Хугерворст констатировал, что в настоящий момент представители Совета по 
МСФО закончили изучать системы финансовой отчетности 143 стран, которые вместе 
отвечают за 98% мировой капитализации. Около 120 из них теперь требуют применения 
МСФО для всех или почти всех публичных компаний. А 80 стран требуют на обязательной 
основе “IFRS for SMEs” – стандарты, вступившие в силу только семь лет назад.  

Он также отметил, что на африканском континенте очень хороший прогресс 
наблюдается в центральной, восточной и южной ее частях. В прочих областях впечатление 
остается смешанным, особенно в бывших французских колониях – здесь прогресс 
наименьший.  

В свою очередь, Соломон Зори (Solomon George Zori),  соискатель  докторской 
степени в области бухгалтерского учета и налогообложения в Обществе научных 
исследований имени Макса Планка Университета Кельна, Германия  задается  вопросом, 
почему именно Африка должна принять МСФО, и должна ли она это делать вообще [10]. 

Соломон Зори считает довольно странным сам факт, что Африка вообще всерьез 
задумалась о принятии МСФО «с учетом хаотической природы этих стандартов на 
международном уровне и – в отдельных случаях – практически мизерных аргументов в 
пользу принятия МСФО конкретно в африканских странах» [10]  и  приводит  много 
аргументов против того, чтобы это делала Африка,  обосновывая свою позицию    
относительно неприменимость использования МСФО в слаборазвитых государствах 
африканского континента. Проанализировав его  аргументы в пользу неприменимости 
международных стандартов финансовой отчетности в Африке, нами сделаны следующие 
выводы: 

1. Продвигать международные стандарты в тех государствах, где, по сути  нет 
фондового рынка и публичных компаний представляется странным.  Учетная система 
каждой страны традиционно формируется на основе социально-экономического, 
культурного и политического окружения. Некоторые экономические системы кардинально 
отличаются от других – следовательно, необходимо признать, что эти различные 
потребности в учете соответствующим образом определяют и систему отчетности. Поэтому  
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в каждом конкретном случае решение государства о внедрении у себя МСФО – это всегда 
жертва экономики в пользу политики.  

2. Большинство экономически развитых стран мира не желают перенимать 
международные стандарты в том их виде, в каком они выпускаются Советом по МСФО 
(IASB) и приняли МСФО избирательно, т.е. привели свои системы учета в соответствие с 
ними на своих собственных условиях в соответствии со своими экономическими запросами,  
отобрав те стандарты, которые им нужны, и оставив ненужные.  

Что касается Америки, то они до сих пор не могут сказать, будут ли американские 
компании использовать МСФО. И даже в случае положительного решения это не будет 
полным принятием международных стандартов, а конвергенцией с ними.  

Выступая на вашингтонской конференции Американского Института 
сертифицированных бухгалтеров (AICPA), посвященной текущим наработкам SEC и PCAOB 
глава Совета по МСФО Ханс Хугерворст констатировал, что следующие несколько лет вряд 
ли принесут значительный прогресс местному применению МСФО в Соединенных Штатах. 
Однако,  у США значительный интерес в сильной инфраструктуре глобальной экономики, 
важной частью которой являются МСФО [5]. 

То же самое можно сказать про Китай, Индию, Японию, Австралию, Новую 
Зеландию, Канаду и Россию. Для этих стран потеря суверенитета в разработке стандартов 
финансовой отчетности является препятствием, затрудняющим переход на МСФО, ведь если 
они примут стандарты в первоначальном виде, это будет означать потерю влияния на 
конечный результат. 

В то же время, менее развитые страны просто принимают стандарты без внесения 
каких-либо модификаций  (ЮАР, Гана, Нигерия и другие южноафриканские республики), 
что ставит их в неравные условия с странами с развитой экономикой. 

3. И третий аргумент в пользу неприменимости международных стандартов 
финансовой отчетности в Африке – это большое разнообразие социально-экономических 
условий на континенте. Да, в Европейском Союзе существуют определенные отличия между 
странами, но он способен  создавать директивы и правила регулирования, которые 
применяются во всех государствах членах ЕС, что делает более легкой возможность 
существования единой финансовой системы.  

В Африке даже организации регионального значения, такие как ECOWAS 
(Экономическое сообщество государств Западной Африки) и AU (Африканский союз), с 
трудом могут договориться насчет чего-либо, чему можно придать законную силу. 

Что касается степени влияния на создание МСФО, то об этом красноречиво 
свидетельствует  тот факт, что в Совете попечителей Фонда МСФО только один 
представитель Африки из 22 членов, в то время как у США - 5 представителей, у Азии -  6 и 
5 человек отвечают за Европу. И даже когда Африка упоминается вообще, в таких случаях 
имеют в виду прежде всего ЮАР, а не оставшуюся, менее развитую часть континента. 
Современная экономика ЮАР находится в состоянии устойчивого роста.  
ЮАР входит в международную «Группу двадцати» (G20), являющуюся совещательным 
органом глав двадцати крупнейших экономик мира, а также в группу БРИКС (BRICS), члены 
которой характеризуются как наиболее быстро развивающиеся крупные страны. 

Реальную проблему в случае с Африкой являет собой тот факт, что у них отсутствует 
опыт плавного перехода на МСФО. Таким образом, тема принятия и использования МСФО 
не нашла широкого развития  в странах Африки,  в том числе  и в Североафриканской стране 
Ливии.   

Несмотря на явные различия между Ливией, как страной с развивающейся 
экономикой,  и такими развитыми странами как Великобритания и США, Ливия приняла 
системы учета именно этих стран. Это означает, что в значительной степени, принципы 
бухгалтерского учета, стандартов аудита, бухгалтерского образования и бухгалтерской 
профессии были приняты из-за пределов Ливии и применяются без тщательного 
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рассмотрения местных факторов. Эта практика является проблематичной, так как признано, 
что в развивающихся странах с развивающейся экономикой или не представляется 
возможным, или даже нежелательно применять западные системы учета без понимания 
уникальных политических, экономических, социальных и религиозных особенностей  этих 
стран [2, 4]. 

Глобальное распространение практики бухгалтерского учета из развитых стран в 
развивающиеся экономики была инициирована от наднациональных организаций, таких как 
Всемирный Банк, Международный валютный фонд и Организация экономического 
сотрудничества и развития.   

Существенное  воздействие оказывают  профессиональные международные 
бухгалтерские фирмы, которые  ориентируют ведение  бухгалтерского  учета по  западному 
образцу. Так, бухгалтерский учет в Ливии ориентирован в сторону бухгалтерской системы 
Великобритании и США где соответственно применяются  принципы учета GAAP.  

В последнее время Ливия находится в переходной фазе либерализации экономики,  
хотя эта попытка столкнулась  с высоким уровнем неопределенности  в святи с  отсутствие 
практики корпоративного управления.  

Проблема предпочтения относительно применения  МСФО или GAAP в настоящее 
время менее ясна, чем это было ранее потому, что в то время, когда общественное мнение во 
многих развивающихся странах представляет GAAP как „золотую звезду”,  мир принимает 
МСФО в качестве опорной точки [8]. Кроме того, по мнению профессиональных 
бухгалтеров, соблюдение МСФО улучшает понятность и надежность финансовой 
отчетности, способствует снижению  бухгалтерских махинаций,   привлечению иностранных 
инвестиций и как следствие, ведет к  экономическому росту.    

Привлечение иностранных инвестиций, рост конкурентоспособности и 
эффективность на международных рынках капитала в некоторой степени  зависят от наличия 
обязательных стандартов бухгалтерского учета для частных компаний развивающихся стран 
и  способности составителей финансовой отчетности эффективно общаться с инвесторами 
через канал финансовых отчетов [3].  

Реализация соответствующих стандартов в развивающихся странах, сталкивается, тем 
не менее, с определенными проблемами, которые могут замедлить процесс перехода к IASS / 
МСФО.  

Например, эффективность в применении МСФО в развивающихся стран требует 
надлежащим образом подготовленных кадров для того, чтобы стандарты могут быть поняты 
и применены. В настоящее время, отсутствие квалифицированного персонала является 
большой проблемой в  процессе  перехода на МСФО. В Нигерии, например, установлено [1],  
что в этом направлении существует два препятствия на пути полного внедрения МСФО:  
отсутствие учебных заведений, а также устаревшие академические учебные планы,  что  
делает  принятие МСФО более трудным в этой стране [7]. Другим примером является 
Алжир, который, как и другие развивающиеся страны страдает от общей нехватки  
квалифицированных преподавателей по бухгалтерскому учету, имеющих практический опыт  
[6]. 

В  Ливии   образовательные программы  по бухгалтерскому учету были созданы  в 
конце 1950-х по моделям профессиональных организаций и университетов Великобритании 
и США. С тех пор подготовка специалистов по бухгалтерскому учету   не делает позитивных 
шагов в сторону применения  МСФО в связи с ограничением внутренних законов и в целом 
нормативно-правовой базы  [8]. 

Ряд развивающихся  стран Африки, которые являются филиалом Британского 
Содружества, разработали свои системы учета на основании актов британских компаний. 
Однако,  многие из социально-политических, экономических, культурных и экологических 
соображений на которых были основаны эти законы, весьма отличаются от конкретных 
экономических обстоятельств, преобладающих в африканских странах.  
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В настоящее время требования к отчетности  в африканских странах регулируются 
различными регулирующими органами, тогда как   МСФО не признает такие законы 
главенствующими. Решением этой проблемы является    внесение существенных изменений  
в эти законы, что не возможно решить мгновенно.    

Есть мнение, что идею повсеместного внедрения МСФО продвигает «Большая 
четверка» аудиторских компаний, т.е. существенное  влияние  в вопросах применения  к 
IASS / МСФО наблюдается со стороны  внешних аудиторов. В Бахрейне, например, внешние 
аудиторы рассматриваются как источник давления на своих клиентов в пользу принятия 
МСФО [5]. В свою очередь это требует  надлежащих коммуникативных навыков и  знание  
английского языка. Необходимость подготовки финансовой отчетности  на английском 
языке является важным фактором, для  компаний в странах, где английский язык не является 
родным.   

Рассмотрим  факторы, которые могут рассматриваться в качестве проблем и 
трудностей, стоящих перед внедрением Международных стандартов бухгалтерского учета 
(МСБУ) и Международной финансовой Стандарты отчетности (МСФО), ливийских 
компаний, зарегистрированных на ливийском фондовом рынке (LSM) . 

Результаты исследования, проведенные Эсса Эль-Фирджани, сотрудником кафедры 
бухгалтерского учета университета Триполи  [8] в форме анкетирования показывают, что 
большинство компаний зарегистрированных на ливийском фондовом рынке составляют 
финансовую отчетность с учетом существующих законов и финансовых положений, таких 
как Закон о налогах и Ливийское коммерческое право на основе  GAAP. В исследовании был 
сделан вывод, что вызовы, стоящие перед IASS / МСФО в реализация и подготовке 
финансовых отчетов ливийских  компаний заключаются в следующем:  

1)  компании находятся под сильным влиянием существующих законов и финансовых 
положений ограничивающих  применение перед IASS / МСФО, что подтверждается  
мнением 60% респондентов.  Ливийские власти приняли IASS / МСФО в 2006 году для 
листинговых компаний,  без каких либо изменений в сфере действующего законодательства, 
что привело к тому, что компании фактически не применяют эти стандарты; 

2) бухгалтеры не имеют адекватных навыков, способствующих реализации IASS / 
МСФО в святи с тем, что  они не имеют ни малейшего представления об этих стандартах из-
за  отсутствия какого-либо источника для получения подробной информации по данной 
теме; 

3) недостаточный уровень образования по бухгалтерскому учету в Ливии является 
одной из важных причин, почему компании не в состоянии применить IASS / МСФО.  
Учебные программы по бухгалтерскому учету  не включают изучение IASS / МСФО, за 
исключением программ аспирантов, которые предусматривают  ограниченные сведения по  
этому вопросу. Без фундаментальных знаний IASS / МСФО нельзя ожидать от бухгалтеров 
подготовки финансовой отчетности в соответствии с этими стандартами; 

4) подавляющее большинство учетных работников не в состоянии использовать 
английский язык в процессе подготовки отчетов своих компаний, что подтвердили все 
респонденты. Английский язык в Ливии не используется в качестве официального, поэтому 
даже перевод IASS представляет большие трудности;  

5) важной проблемой является  отсутствие принуждения от Ливийского 
Бухгалтерского бюро (LSM), Ливийского Фондового рынка  и внешних аудиторов по 
обязательному использованию IASS / МСФО.  Несмотря на то, что LSM требует, чтобы 
компании, зарегистрированные на ливийском фондовом рынке (LSM) следовали IASS / 
МСФО в ходе подготовки финансовой отчетности, однако не в состоянии навязать свою 
власть на бирже компаний и заставить применять МСФО. Аудиторские отчеты также 
готовятся в соответствии с GAAP без ссылки на IASS / МСФО, что не вызывает вопросов у 
внешних аудиторов. 
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Суммируя все вышесказанное, следует согласиться с Соломоном Зори, что  сейчас для 
Африки самое время остановиться, перевести дух и взглянуть на потенциальные 
возможности отчетной системы, которая наилучшим образом отражает потребности 
пользователей отдельных ее стран. И тут вопрос не в том, готова ли Африка для МСФО, а в 
том, готовы ли МСФО для Африки [10]. 
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В статье определены особенности финансового обеспечения системы государственных закупок, 
проанализировано состояние финансового обеспечения государственных закупок в Украине, обосновано 
основные направления усовершенствования финансового обеспечения государственной закупочной 
деятельности; целью статьи является разработка рекомендаций относительно усовершенствования 
финансового обеспечения закупочной деятельности; для достижения поставленной цели были использованы 
общие и специальные методы: анализа и синтеза, обобщения, аналитический, статистический; предложено 
направления механизмов эффективного и результативного использования бюджетных расходов в сфере 
государственных закупок. 

Ключевые слова: бюджетное финансирование, внутренний контроль над государственными 
закупками, государственные потребности, государственный заказ, результативность бюджетных расходов, 
система государственных закупок. 

 

Актуальность проблемы. Реализация рыночных реформ в Украине требует 
применения   средств   и   механизмов   эффективного    использования государственных 
средств. В системе финансового управления важное место занимают государственные 
закупки, которые влияют на производственно-финансовую активность субъектов рыночных 
отношений. Одновременно, реализация стимулирующей функции возможна только при 
условии построения эффективной системы государственных закупок, что актуализирует 
необходимость усовершенствования институциональных основ закупочного механизма. 

Государственные закупки занимают значительное место в расходной части бюджета 
большинства стран мира, поскольку выступают действенным инструментом управления 
экономикой. При помощи государственных контрактов государства решают проблемы 
социально-экономического развития своих стран, обеспечивают проведение научных 
исследований, создание и внедрения новых технологий и разработок, обеспечение функций 
национальной безопасности. Конкурентный механизм государственных закупок дает 
возможность государственному заказчику осуществлять деловое сотрудничество с 
участниками рыночных отношений, эффективно использовать государственные средства при 
реализации государственных программ в рамках осуществления экономической политики 
государства. Именно поэтому проблема эффективной организации государственных закупок 
является актуальной и для экономической науки, и для хозяйственной практики. 

В совокупности проблем создания эффективной системы государственных закупок 
особенную актуальность имеют вопросы финансового обеспечения и повышения 
эффективности использования финансовых ресурсов. Необходимость их решения возрастает 
в современных условиях развития отечественной системы государственных закупок. Рынок 
государственных закупок в Украине пребывает в процессе реформирования, его уровень на 
много ниже, чем в странах с многолетними рыночными традициями. Именно поэтому 
проблемы финансового обеспечения государственных  закупок являются предметом 
исследования многих украинских и зарубежных ученых. 

В зарубежной и отечественной литературе уделяется много внимания исследованию 
институциональных аспектов развития государственной закупочной деятельности. Прежде 
всего проблемам институциональных отношений между государством и частным сектором 
посвящены труды Т. Веблена, Дж. Доммонса, Р. Коуза, Д. Норта, среди украинских ученых 
необходимо назвать А. Амошу, В. Дементьева, А. Грищенка, В. Сикору.  Проблемы 
взаимодействия государства и бизнеса в своих трудах анализировали Т. Барнеков, Т. 
Боголиб, Р. Бойл, В. Варнавский, Т. Ефименко, М. Мейер, Д. Рич, М. Ролль. 

Вместе с этим, анализ социально-экономических проблем украинского общества 
показал, что формирование института государственной закупочной деятельности требует 
системного подхода. Существует необходимость усовершенствования механизма 
бюджетного финансирования государственных закупок путем введения процедуры 
предыдущего контроля, развития механизма формирования государственных нужд и 
государственного заказа в Украине. Недостаточная разработка этой проблематики в теории 
определили выбор темы исследования. 
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Проблема эффективной организации государственных закупок была актуализирована 
в 1993 г. с принятием Постановления Кабинета Министров Украины «Об  утверждении 
Положения о порядке организации и проведении международных торгов (тендеров) в 
Украине» от 21.10.1993 года №871. Под государственными закупками понимают выполнение 
государством различных функций, ориентированных на повышение централизованной 
управляемости, избежание неконтролированого роста расходов, сокращение расходов 
государственного бюджета, управление материальными потоками при условии их 
соответствия рыночным отношениям. На рис. 1 мы показали место и роль государственных 
закупок в экономической системе. 

  
   
   
  
    
    
  
 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Место и роль государственных закупок в экономической системе 
*Разработано автором. 
 

Существуют  факторы,  которые  мешают  созданию  конкурентного рынка 
государственных закупок в Украине: недостаточное качество государственных институций и 
инфраструктуры; несовершенство конкурентного законодательства; низкий уровень 
правовой культуры и конкурентного поведения; высокий уровень коррупции и 
мошенничества; политическая нестабильность; усложнение конкуренции в малом и среднем 
бизнесе; недостаточный уровень отработки процедур организации государственных закупок. 
Результатом низкого уровня рыночных отношений является отсутствие информации для 
участников рынка о возможности использования конкурентного законодательства для 
защити своих интересов, пропаганды рыночного и конкурентного поведения. Высоким 
остается уровень концентрации региональных и местных рынков, на большинстве рынков не 
созданы равные условия для добросовестной конкуренции. Отрицательно влияют на 
конкурентную среду также сложность разрешительных процедур, высокий уровень платы за 
эффективность украинской экономики, препятствуют ее инновационной переориентации и 
развитию конкурентных отношений. Коррупция и мошенничество  подрывают конкуренцию 
в сфере государственных закупок, предоставляя возможность отдельным субъектам 
государственных закупок осуществлять их неконкурентными способами. Действительным 
инструментом в борьбе с этими явлениями в сфере государственных закупок должно стать 
развитие системы государственных закупок на условиях предупреждения недобросовестной 
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конкуренции, антиконкурентным действиям при осуществлении закупок, коррупционным 
действиям и повышение уровня объективности и открытости процедур государственных 
закупок. 

Поскольку государство использует закупки как важный фактор стимулирования в 
системе управления социально-экономическим развитием страны, при этом важным 
направлением повышения эффективности бюджетных расходов является создание 
действенной системы управления закупками товаров, работ и услуг за государственные 
средства. Мировой опыт показывает, что наиболее рациональным способом организации 
государственных закупок является проведение их на конкурсной основе. 

Эффективность финансового обеспечения развития системы государственных закупок 
может быть достигнута при условии учета принципов, которые не только отображают 
сущность финансового обеспечения, но и лежат в плоскости особенностей государственной 
закупочной деятельности. Среди них: ответственность; эффективность; экономичность; 
равенство и справедливость; открытость и прозрачность; ответственность; конкурентная 
основа проведения; приоритетность социально значимых проектов. При этом все 
перечисленные принципы должны учитываться одновременно, ведь именно их совокупность 
определяет условия эффективности финансового обеспечения развития системы 
государственных закупок и эффективность функционирования в целом. 

Украинское  законодательство, которое регулирует сферу государственных 
закупок, неоднократно менялось, что привело к системному кризису в сфере 
государственных закупок. Заказчик вынужден был тратить деньги на дополнительные услуги 
посреднических коммерческих структур, которые предоставляли консультационные услуги, 
а также услуги размещения объявлений, информации. Негибкость тендерных процедур 
усложнялась необходимостью обращения к большому количеству государственных и 
общественных органов, коммерческих структур, которые выступали посредниками (по 
разным источникам их насчитывалось около 80). К этому додавалась сложность совмещения 
регламентированных законом о государственных закупках тендерных процедур с динамикой 
производственного процесса государственных, казенных, коммунальных предприятий и 
хозяйствующих обществ, в которых государственная частица акций превышает 50% (прежде 
всего, предприятия жилищно-коммунальной сферы, лечебные заведения, организации 
Вооруженных Сил Украины). Остается проблемой наличие во всех составных системы 
госзакупок общественного контроля, нормы которого необходимо согласовывать с нормами, 
определенными ст. 17-1 ч. 1-3 Закона Украины «О закупке товаров, услуг за 
государственные средства» [3] на основе Законов Украины «Об объединении граждан» [4], 
«Об обращениях граждан» [5], «Об информации» [6]. 

На современном этапе развития система государственных закупок в Украине 
функционирует таким образом, что уровень ответственности победителя тендера 
относительно качества товаров,  работ или услуг перед заказчиком является очень низкой. 
Достичь повышения этого уровня можно путем развития добросовестной конкуренции среди 
участников торгов и усовершенствования реестра недобросовестных участников. 

Анализируя статистические данные, трудно дать объективную оценку эффективности 
системе государственных закупок, которая регулирует сферу государственных закупок, 
постоянно меняется относительно ключевых изменений, прежде всего таких: изменения в 
распространении сферы действия Закона на государственные предприятия; изменения в 
предмете закупок – отдельные предметы закупок выводятся из-под действия закона, или 
опять попадают под действие закона. Относительно конкурсных основ организации 
процедур закупок, с 2008 года наблюдалась положительная тенденция к увеличению 
удельного веса стоимости объемов конкурентных процедур. Но в 2010 году после 
вступления в силу Закона Украины «Об осуществлении государственных закупок» этот 
показатель ухудшился [2]. Такая ситуация была вызвана отсутствием отдельных Законов 
Украины, которые имели бы возможность определять особенности осуществления закупок 
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определенных товаров, работ и услуг, предусмотренных в части 4 ст. 2 Закона. На практике 
это привело к значительному увеличению обращений заказчиков к Уполномоченному органу 
относительно процедуры закупки в одного участника, поскольку только эта процедура дает 
возможность осуществить закупку в более короткие сроки. Задержка в проведении 
заказчиками закупок газо, водо, тепло- и электроснабжения может привести к коллапсу в 
экономической жизни страны и социальному напряжению. 
Ежегодно в Украине проводится более 100 тыс. процедур закупок за государственные 
средства, а их объемы превышают 100 млрд. грн. и составляют значительный удел ВВП 
Украины (табл. 1).  

Таблица 1 
Объемы государственных закупок в 2010-2015 годах 

Годы 
Количество проведенных 

процедур закупок 
Стоимость подписанных 
договоров, млн. грн. 

Удельный вес 
государственных закупок у 

ВВП, % 

2010 121 736 142 285,5 19,9% 

2011 101 344 167 297,6 17,6% 

2012 83 313 105 268,3 11,5% 

2013 95 361 172 121,9 15,8% 

2014 134 231 325 101,5 24,7% 

2015 158 682 584 685,4 29,6% 
*Источник: данные Государственной службы статистики. 
 

В общем количественная частица конкурентных процедур превышает 90%, а их 
стоимостная частица имеет тенденцию к росту. Эту тенденцию можно считать в целом 
положительной, поскольку именно применение конкурентных процедур содействует 
сбережению государственных средств. 

Несмотря на такую позитивную динамику, возникает парадокс: увеличение удельного 
веса конкурентных процедур привело к уменьшению уровня интенсивности конкуренции 
(среднего количества участников на один торг), увеличение количества отмененных торгов, 
что позначается на степени удовлетворения государственных нужд (табл. 2). 

Таблица 2 
Динамика основных показателей государственных закупок на протяжении 2010-2015 гг 

Годы 

Среднее 
количество 
участников в 

открытых торгах 

Количественный 
удельный вес 
конкурентных 
процедур, % 

Удельный вес 
стоимости 

конкурентных 
процедур, % 

Удельный вес 
отмененных 
процедур, % 

Удельный вес 
финансирования 
подписанных 
договоров, % 

2010 3,04 92,7 47,3 13,4 66,6 
2011 4,05 91,2 51,9 24,9 55,1 
2012 3,23 97,2 71,5 25,4 61,2 
2013 2,94 97,1 59,3 26,4 44,9 
2014 2,76 91,9 70,1 30,1 41,8 
2015 2,4 86,4 68,4 36,4 36,4 

*Источник: по данным Государственной службы статистики. 
 

Снижение интереса в субъектов хозяйствования относительно участия в процедурах 
закупок объясняется снижением удельного веса финансирования заключенных договоров о 
закупке (фактических расходов), поскольку как показывает статистика, больше половины 
заключенных договоров не финансируются. Очень большая часть отмененных процедур 
закупок считаются такими, которые не состоялись, что свидетельствует о невозможности 
положительного завершения значительного количества процедур закупок. Анализ 
отмененных процедур показал, что основной причиной таких последствий является 
предоставление участниками значительно меньшего количества предложений конкурсных 
торгов, чем определено законодательством, и отклонение всех предложений конкурсных 
торгов, что свидетельствует  об  достаточно  низкой активности потенциальных участников 



 130

и невысокий уровень подготовки своих предложений на торг. 
В структуре источников финансирования государственных закупок большую часть 

составляют средства хозяйственных обществ, в которых государственная часть превышает 
50%, и средства государственных, казенных и коммунальных предприятий (рис. 2). 

 
Рис. 2. Структура распределения объемов государственных закупок в2015 году в 

разрезе источников финансирования 
*Источник: данные Государственной службы статистики. 
 

Как свидетельствует сравнение объемов договоров, заключенных в 2015 году, в 
разрезе предметов закупок: 60,9% составляют договора о закупке товаров, 19,2% – работ, 
19,9% – услуг [7]. 

В 2015 году наиболее активными во время проведения процедур закупок за 
государственные средства были заказники, главными распорядителями которых является 
Министерство энергетики и угольной промышленности, Министерство регионального 
развития и инфраструктуры, Министерство обороны, Министерство внутренних дел. 

Среди договоров, заключенных заказчиками в результате проведения процедур 
закупок за государственные средства 99,56% приходится на договора с отечественными 
субъектами хозяйствования, а 0,44% – на договора с иностранными поставщиками. 
Невысокий показатель участия иностранных  участников можно объяснить тем, что 
иностранные субъекты хозяйствования преимущественно не берут участия в процедурах 
закупок напрямую, а делают это через своих представителей. Кроме того, постоянные 
изменения в отечественном законодательстве и коррумпированность сферы государственных 
закупок не содействует широкому привлечению иностранцев в участии в торгах. 

Финансирование государственного заказа как способ повышения эффективности 
использования средств государственных и местных бюджетов находится на стадии 
формирования его нормативно-правового регламентирования. Это связано не только с 
несовершенством и общей недоработкой государственного законодательства, а и 
отсутствием научно обоснованных норм финансирования государственных закупок. 
Неполное финансирование с государственного или местного бюджетов, отсутствие 
качественного государственного и муниципального заказа как способ повышения 
эффективности использования средств бюджетов разных уровней. 

Финансирование государственных закупок с бюджета является центральным звеном 
всей системы финансирования и софинансирования государственных закупок. С целью 
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оптимизации финансирования и повышения его эффективности и результативности 
отдельными источниками бюджетных ассигнований на государственные закупки должен 
выделятся не только текущий бюджет и бюджет развития, а и бюджет государственных 
целевых программ. 

Установлено,  что  коррупция  в  системе  государственных  закупок может 
привести к таким последствиям: количественных расходов, которые заключаются в 

повышении и снижении объема материалов, которые поставляются, работ и услуг по 
сравнению с необходимым количеством; приобретение товаров и работ в личных целях; 
качественных расходов, которые заключаются в заключении соглашений с нарушением 
технических условий, таких как поставка товаров, выполнение работ и предоставление услуг 
ненадлежащего качества; худшие условия гарантийного и послегарантийного обслуживания; 
за качеством работ, которые выполняются, политических потерь, когда ухудшается 
инвестиционный климат в стране, граждане           теряют доверие к органам государственной 
власти, начинается кризис финансово-экономической системы, нарушаются принципы 
свободной конкуренции. 

Международный опыт показывает, что преодолеть коррупцию в организации 
финансирования государственных закупок можно только при комплексном применении всех 
систем и методов: психологических, технических, регламентирующих и репрессивных. С 
целью оценки уровня коррупции мы предлагаем во время государственных закупок 
использовать показатель коррупционной устойчивости, который учитывает полноту и 
эффективность финансирования государственного заказа, включая психологические, 
технические, регламентирующие и репрессивные мероприятия. Показатель коррупционной 
устойчивости в его абсолютных значениях не имеет всеохватывающего экономического и 
фактологического значения, но его применение как относительной величины посравнению с 
коррупционной устойчивостью страны в целом является целесообразным. 

Современная реформа бюджетной системы предусматривает постепенный переход от 
сметного к  программно-целевому или нормативно-целевому методу бюджетного 
планирования и соответственно дальнейшего финансирования. Это позволит комплексно 
решать проблемы финансирования государственных закупок и, главное, определить 
конечные результаты осуществления бюджетных расходов на государственные закупки. 
Отличия нормативно-целевого метода финансирования от традиционного (сметного) 
заключается в том, что бюджетные ассигнования зависят не от штата учреждения, его 
конечных расходов (фактических) на эксплуатацию государственного имущества, закупок 
материалов и других расходов, а исключительно от объема фактически купленных товаров, 
работ, услуг. Необходимо выделить государственный социальный заказ, который должен 
стать частью бюджетных ассигнований на социальное обеспечение населения. В отличии от 
обычных контрактов на государственные заказы на товары, работы и услуги, договора в 
рамках государственного  социального  заказа имеют свою специфику. Эти отличия отображены 
в табл. 3. 

Таблица 3 
Отличия государственного социального заказа на поставку товаров, работ и 

услуг 
Обычный государственный заказ Государственный социальный заказ 

Договор заключается на пользу самого 
заказчика (госуд.) 

Договор заключается на пользу третьего лица 

Поставщик не зависит от конечной оценки его 
товаров, работ, услуг потребителем 

Основный принцип – зависимость поставщика 
от оценки его деятельности потребителем 

Заказчик и потребитель – одно лицо Заказчик и потребитель – разные лица 
Размещение госзаказа на товары, работы и 

услуги на постоянной или конкурсной основе 
Размещение задач на поставку социальных 

услуг на договорной основе 
Потребители по обычным заказам – и 

юридические и физические лица 
Потребители по государственному  заказу –

физ. лица 
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Непосредственный выбор поставщика потребителем в случае государственного заказа 
возможен только в тех сферах, где нет обязательства государства предоставлять социальные 
услуги бесплатно, и нет проблем, связанных с недостаточной информированностью 
потребителей. Прежде всего такая альтернатива сметному финансированию 
(государственный заказ) возможна и необходима в культуре и спорте, где имеет место 
целевая дотация определенных категорий потребителей социально значащих услуг: детских 
и юношеских клубов, музыкальных и спортивных школ. 

Реализация концепции бюджетирования ориентированного на результат, в плане 
повышения результативности бюджетного финансирования государственных закупок 
означает: разработку показателей эффективности, результативности и оптимальности 
бюджетных расходов; проведение анализа эффективности и оптимальности бюджетных 
расходов на конечный результат, сокращение необоснованного и малоэффективного 
финансирования государственной закупочной деятельности; создание системы мониторинга 
и контроля за социально-экономической эффективностью и результативностью бюджетных 
расходов. 

Основным условием перехода на бюджетирование, ориентированное на результат, 
является значительное расширение прибыльной части бюджетов всех уровней, что будет 
содействовать росту показателя бюджетной обеспеченности выполнения функций 
возложенных на государство, в том числе государственной закупочной деятельности. 
Переход к бюджетному планированию, ориентированному на результат, диктует 
объективную необходимость реформировать структуру государственной исполнительной 
власти для того, чтобы надежнее стимулировать рост эффективности бюджетных расходов и 
действенность управленческих государственных структур, что непосредственно занимаются 
государственными закупками. Эта задача предусматривает, во-первых, создание более 
организованной и упорядоченной исполнительной власти; во-вторых, перераспределение 
управленческих функций между тремя управлениями исполнительной власти 
(государственными, региональными и местными), а также между государственным и 
частным сектором (при помощи аутсорсингу целого ряда услуг и работ, а также продукции, 
которая закупается в сфере государственных заказов); в-третьих, изменение механизмов 
финансирования государственного аппарата, что должно материально стимулировать 
эффективность его работы. 

В современно бюджетно-финансовой системе отсутствует четко разработанная 
система индикаторов оценки качества бюджетных услуг, что существенно снижает 
возможности программно-целевого планирования бюджета с учетом результативности 
бюджетных расходов. Отсутствует сложенная система постоянного мониторинга 
эффективности и результативности бюджетного финансирования и их анализа. Отсутствует 
механизм использования результатов этого анализа при разработке бюджета, а также в ходе 
его выполнения. Нет критериев принятия оптимальных конечных результатов бюджетных 
решений, которые могли бы базироваться или на выборе между различными вариантами  
конечных результатов, и на разных способах достижения одного и того же результата. Пока 
еще не создана методологическая база для оценки результативности предусмотренных 
бюджетных расходов. 

Анализ законодательства Украины дает возможность сделать вывод об отсутствии 
ответственности должностных лиц за нарушение финансовой дисциплины, за потери 
государственных финансов. На сегодня не определено эффективных механизмов возмещения 
вреда, нанесенного государству такими нарушениями. Необходимо усовершенствовать 
организацию процедуры государственных закупок: при планировании, подготовке 
документации, раскрытии оценке предложений, выработке критериев оценки, соблюдения 
технических требований. 

В Украине с 2015 года начала внедряться система объективности и открытости 
процедур государственных закупок; задачи сбалансированности экономических интересов, 
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формирование доверия к органам государственного управления, создания условий для 
развития системы государственных закупок; принципы законодательного обеспечения, 
ответственности, эффективности; экономичность; равенство и справедливость; 
приоритетность социально значимых проектов; мероприятия относительно мониторинга и 
контроля в сфере государственных закупок, действие которых в совокупности должно быть 
направлено на создание, с одной стороны, благоприятной среды для развития национальной 
экономики, а с другой – на усовершенствование механизмов эффективного и 
результативного использования выделенных финансовых ресурсов. Поиск наиболее 
результативных и эффективных вариантов направлен на достижение оптимального 
соотношения между централизованными и децентрализованными источниками 
финансирования. Бюджетные ассигнования являются основным децентрализованным 
способом финансового обеспечения государственных закупок. В связи с этим мы считаем, 
что необходимо больше внимания уделять вопросам определения, утверждения и 
выполнения соответствующих расходов в рамках государственного и местного бюджетов, 
контроля и аудита их использования, аутсорсинга других государственных организаций. 
Оптимизация расходов на государственную закупочную деятельность требует учета таких 
подходов: качественные и количественные  характеристики потребностей государства в 
закупках постоянно меняются; необходимо брать во внимание соотношение потребностей, 
связанных с удовлетворением с социально-экономическим развитием страны; необходимо 
придерживаться принципа концентрации финансовых ресурсов всех уровней на обеспечение 
наиболее важных потребностей государства при одновременном сокращении 
неэффективных бюджетных расходов. 

Выводы. Опыт зарубежных стран свидетельствует, что системы государственных 
закупок в этих странах объединяет приверженность принципам прокьюремента, который 
обеспечивает экономное использование бюджетных средств. Для достижения целей, которые 
стоят перед системой государственного заказа, решающее значение имеет точное и 
правильное выполнение существующих правил и инструкций. Правила размещения 
государственного заказа являются частью экономической политики государства, которая 
проводится при соблюдении основных принципов социально ориентированной экономики. 
Среди них: законодательное обеспечение, эффективность, экономичность, равенство, 
справедливость, открытость и прозрачность, ответственность, конкурентная основа 
проведения; приоритетность социально значимых проектов. В рамках этой концепции 
необходимо искать пути решения конфликтов в интересах экономики в целом, а не 
отдельных ее субъектов. С целью развития институционального механизма обеспечения 
системы государственных закупок и решения проблемных вопросов в этой сфере мы 
считаем, что в законодательную базу необходимо внести ряд важных изменений, 
направленных на ее усовершенствование, прежде всего: внедрение механизма 
осуществления закупок; упрощения применения процедуры закупок в одного участника, а 
именно: отмена необходимости получения согласования уполномоченного органа в сфере 
государственных закупок, а также предоставление заказчикам возможности осуществлять 
конкурентный отбор нескольких участников для проведения переговоров во время 
применения процедуры закупок в одного участника; расширение перечня условий договора о 
закупках, про которому сам договор может меняться сторонами своих обязательств в полном 
объеме;  выведение из под действия Закона «О государственных закупках» [2], которые 
осуществляются предприятиями собственными средствами; введение такой процедуры 
закупок, как электронный реверсивный аукцион, применение которой предоставит 
возможность сделать закупки прозрачными, понятными и упрощенными. 
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В статье проанализировано состояние вексельного рынка в России посредством анализа динамики 
учтенных банками векселей, объемов привлеченных банками средств посредством выпуска векселей, а также - 
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Одним из главных требований современности является выполнение денежных 
обязательств, соблюдение их сроков и объемов. В условиях развития рыночных отношений 
особое значение приобретают денежные обязательства, выраженные векселем. Являясь 
универсальным кредитно-расчетным инструментом, он имеет широкую потенциальную 
сферу применения, охватывающую взаимоотношения между организациями, 
предприятиями, гражданами и банками.  

Роль банков в организации вексельных займов в современных условиях развития 
финансового рынка продиктована, с одной стороны, необходимостью и потребностью 
хозяйствующих субъектов в финансовых ресурсах, с другой - заинтересованностью банков в 
осуществлении доходных вексельных операций. Так, макроэкономическая составляющая 
включает: 

o удовлетворение временной потребности в средствах, обусловленной реализацией новых 
видов продукции, расширением и модернизацией производства; 

o эффективное распределение кредитных ресурсов банков; 
o обеспечение субъектов экономики платежными средствами; 
o воздействие на сферу наличного и безналичного денежного оборота; 
o влияние на смежные сегменты финансового рынка; 
o ускорение вексельного оборота путем создания эффективного механизма оплаты векселей; 
o повышение уровня взаимоотношений участников вексельного обращения.  

Роль банков в организации вексельных программ в микроэкономическом масштабе 
выражается в следующем: 

o финансирование краткосрочных потребностей предприятий в оборотных средствах; 
o повышение качества вексельных обязательств предприятий; 
o налаживание сотрудничества с клиентами. 
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Развитие российского финансового рынка позволяет расширять применение 
эффективных инструментов средне- и долгосрочного финансирования банковской 
деятельности. Вексель является одним из таких инструментов, позволяющих банку, помимо 
диверсификации пассивов, предлагать клиентам новые формы банковского обслуживания [2, 
С. 17]. [3, С. 20]. Вместе с тем российскими экономистами недостаточно активно 
исследуются процессы вексельного обращения, а также практические аспекты выпуска 
векселей коммерческими банками в условиях усиления межбанковской конкуренции и 
глобальной финансовой нестабильности [1, С. 201]. 

Банковский сегмент в настоящее время преобладает на российском вексельном рынке. 
Сохранив за собой статус крупнейших векселедателей, российские банки возобновили 
выпуск векселей и торговлю друг с другом на уровне, близком к докризисному, только к 
концу 2015 года. В качестве иллюстрации этого процесса можно привести данные таблиц 1, 
2 [6, С.322] и рисунка 1 [4].  

Таблица 1 
Динамика учтенных кредитными организациями векселей в 2011-2015гг. 

Учтенные векселя кредитных 
организаций 

Учтенные векселя нерезидентов 

Дата 
Всего, 
млн.руб. с номиналом в 

рублях 
с номиналом в 

иностранной валюте 
с номиналом в 

рублях 

с номиналом в 
иностранной 

валюте 
01.01.2012 330004 255712 16992 2399 1799 
01.01.2013 233854 181494 17678 15 2122 
01.01.2014 398815 249989 88539 0 2002 
01.01.2015 274100 173110 49896 10 2217 
01.01.2016 217951 129280 25582 11 3542 

На протяжении анализируемого периода кредитные организации учитывали векселя 
кредитных организаций и нерезидентов. Что касается векселей федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти Субъектов Российской Федерации и 
местного самоуправления, то операции по их учету не осуществлялись. 
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Рис. 1. Учтенные кредитными организациями векселя за 2011-2015 гг. (млн.руб.). 
В общей сумме учтенных векселей кредитных организаций-резидентов основную 

долю занимают векселя, номинированные в рублях, в отличие от структуры учтенных 
векселей нерезидентов, характеризующейся преобладанием доли векселей, номинированных 
в иностранной валюте. 
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Наибольшую активность в осуществлении операций по учету векселей кредитных 
организаций-резидентов банки проявили в 2013 году, в то время как – по учету векселей 
нерезидентов, номинированных в рублях – в 2011 году, номинированных в иностранной 
валюте – в 2015 году (рис. 1). 

Анализ динамики привлеченных кредитными организациями средств путем выпуска 
векселей показывает, что наиболее привлекательными для инвесторов являются векселя с 
более продолжительным сроком обращения (от 91 до 180 дней) (табл. 2). 

Таблица 2 
Средства юридических и физических лиц, привлеченные кредитными организациями 

путем выпуска векселей в 2014–2015гг. (млн. руб.). 
 01/01 01/04 01/06 01/09 01/12 

2014 год 
на срок от 31 до 90 дней 31 833 27 499 29 465 22 264 30 038 
на срок от 91 до 180 дней 37 122 46 137 39 366 38 258 40 237 

2015 год 
на срок от 31 до 90 дней 42 006 31 082 25 882 28 190 35 569 
на срок от 91 до 180 дней 45 181 46 976 40 456 40 241 46 653 

 

Анализ динамики выпущенных действующими кредитными организациями долговых 
обязательств, показывает, что за 2015 год произошло увеличение суммы выпущенных 
облигаций на 175688 млн.руб. Общая сумма выпуска векселей снизилась на 145021,3 
млн.руб. 

Сумма производных фондовых инструментов также снизилась за период на 600,6 
млн.руб. За анализируемый период изменилась структура вложений кредитных организаций 
в ценные бумаги, наблюдается их преимущественная ориентация на производные фондовые 
инструменты (табл. 3) [5]. 

Таблица 3 
Анализ динамики и структуры объема выпущенных кредитными организациями 

ценных бумаг в 2014-2015гг. 

по 200 крупным кредитным 
организациям 

по 30 крупнейшим 
кредитным организациям 

 
По действующим 

кредитным 
организациям 

тыс.руб. 
в % от действ. 

КО* 
тыс.руб. 

в % от 200 
КО 

2015  

Облигации 1 213 097,7 1 199 394,7 98,9 835 525,0 69,7 
Векселя 1 004 288,0 930 488,1 92,7 669 686,0 72,0 
Производные 
фондовые 
инструменты 

134 660,0 127 335,7 94,6 98 521,9 77,4 

2014  

Облигации 1 037 409,6 1 031 216,5 99,4 748 432,4 72,6 
Векселя 1 149 309,3 1 072 101,8 93,3 838 058,2 78,2 
Производные 
фондовые 
инструменты 

135 266,6 129 608,4 95,8 102 139,7 78,8 

 КО*- кредитная организация 
 Как по 200 крупным банкам, так и по 30-ти крупнейшим банкам наблюдается рост 

объемов выпуска облигаций и снижение по суммам выпущенных векселей и производных 
ценных бумаг. 

 Эмиссия облигаций по 30-ти крупнейшим банкам России составила 69,7% в 2014 году 
от общей суммы выпущенных 200-ми крупными банками облигаций. По выпуску векселей 
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на долю 30-ти крупнейших банков приходится 72,0% и производных бумаг – 77,4% от 
общего объема эмиссии ценных бумаг крупными банками России. 

Таким образом, относительная простота векселя и возможность его использования в 
качестве основы для оказания дополнительных финансовых услуг клиентам коммерческого 
банка формируют определенные перспективы развития банковского сегмента вексельного 
рынка, которые должны обеспечивать дальнейшее удовлетворение временной потребности в 
оборотных средствах во всех сферах экономики, эффективное перераспределение кредитных 
ресурсов, воздействие на сферу наличного и безналичного денежного оборота, влияние на 
смежные сегменты финансового рынка, а также - создание эффективного механизма оплаты 
векселей. Эти процессы, в свою очередь, должны обеспечить повышение уровня 
взаимоотношений участников вексельного обращения в целом.  
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В статье рассмотрены варианты будущей пенсии при формировании страховой и накопительной 
пенсии, только страховой пенсии, при добровольных дополнительных взносах. В расчетах использованы 
пенсионные калькуляторы сайтов Пенсионного фонда России, НПФ «Сбербанк», НПФ «Будущее». Сделаны 
выводы в пользу накопительной пенсии. 
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Ни для кого не секрет, что каждый человек мечтает об обеспеченной старости. И чем 
раньше мы об этом задумываемся и начинаем принимать конкретные шаги, тем больше 
вероятности, что в старости не придется «выживать» на минимальной государственной 
пенсии по старости. 
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Для того чтобы заглянуть в свое пенсионное будущее, воспользуемся пенсионными 
калькуляторами сайтов Пенсионного фонда РФ, НПФ «Сбербанк», НПФ «Будущее» [1, 2, 3]. 
Данные негосударственные пенсионные фонды выбраны согласно рейтингу: НПФ 
«Сбербанк» на 1 июля 2016 г. занимает 1 место по пенсионным накоплениям (340,6 
млн.руб.), количеству застрахованных (4246,7 тыс.чел.).  НПФ «Будущее» занимает 2 место 
по числу клиентов (3724,8 тыс.чел.) и 3 место по объему пенсионных накоплений – 
232,7 млн. руб. [4]. Но у НПФ «Будущее» доходность накоплений в 1 полугодии 2016 г. 
составила «минус» 0,1 %, тогда как в НПФ Сбербанк  «плюс» 11,6%. 

«Основная задача пенсионного калькулятора – разъяснить порядок формирования 
Ваших пенсионных прав и расчета страховой пенсии, а также показать, как на размер 
страховой пенсии влияет: размер Вашей зарплаты, …, выбранный Вами вариант 
пенсионного обеспечения в системе ОПС, и др.» [1].  

Сайт предупреждает, что данные результаты расчета страховой пенсии носят 
исключительно условный характер и не должны восприниматься нами как реальный размер 
нашей будущей пенсии. Для простоты восприятия получаемых результатов все расчеты 
производятся в постоянных условиях 2016 года. Для целей расчета принято, что весь период 
формирования наших будущих пенсионных прав проходил в 2016 году и нам «назначили» 
страховую пенсию в 2016 году с учетом указанных лично нами жизненных планов, а также 
при условии, что мы все годы трудовой жизни будем получать указанную нами заработную 
плату. 

Рассчитаем будущую пенсию по калькулятору Пенсионного фонда [1]. Пол – 
женский, год рождения 1978 г., 1 ребенок, 1,5 года в декретном отпуске. Наемный работник, 
предполагаемый стаж – 31,5 лет (начало работы с 22 лет после окончания ВУЗа, выход на 
пенсию в 55 лет). Официальная зарплата до вычета НДФЛ – 40000 руб. Результат расчёта: 
129 индивидуальных пенсионных коэффициентов, размер страховой пенсии 14 140 руб. при 
формировании страховой и накопительной пенсии; 190 индивидуальных пенсионных 
коэффициентов, размер страховой пенсии 18 643 руб. при формировании только страховой 
пенсии. 

При расчете условного размера страховой пенсии используются следующие 
показатели 2016 года: 

- фиксированная выплата – 4558,93 руб.; 
- стоимость 1 пенсионного коэффициента – 74,27 руб.; 
- максимальная заработная плата до вычета НДФЛ, облагаемая страховыми взносами 

– 66 334 руб. в месяц. 
Рассчитаем накопительную часть пенсии на сайте НПФ «Сбербанк» для этого же 

случая [2]. Возраст 38 лет, размер пенсионных накоплений на дату расчета 200 000 руб. 
Начало работы в 2000 г., ежемесячная зарплата 40 000 руб., материнский капитал не 
используем для накопительной пенсии. Накопительная пенсия обязательного пенсионного 
страхования составит – 7 895 руб. Если мы на сайте отмечаем, что размер пенсионных 
накоплений на дату расчета неизвестен, то накопительная пенсия по калькулятору составит 
(ОПС) уже 11 075 руб. 

На этой же страничке НПФ предлагает рассчитать индивидуальный пенсионный план 
(ИПП). При минимальных параметрах: ежемесячный взнос – 500 руб., первоначальный взнос 
– 1500 руб., – негосударственная пенсия (ИПП) составит 2 345 руб.  

Сайт НПФ «Сбербанк» также предлагает условия по умолчанию: ежемесячный взнос 
– 1000 руб., первоначальный взнос – 10000 руб., – в этом случае негосударственная пенсия 
(ИПП) уже составит 4 989 руб. в месяц. 

Сделаем те же расчеты на сайте НПФ «Будущее» [3]. Начало трудового стажа для 
нашего примера калькулятор выставляет автоматически – 2002 год. И это является 
минимальным значением (!). То есть наш будущий пенсионер начал работать только в 24 
года, не смотря на трудовое законодательство, где трудовая деятельность разрешается с 16 
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лет [5]. Средний размер зарплаты с 2002 по 2016 год – 30 000 руб. Данное значение взято 
автоматически. Реальную среднюю зарплату будет сложнее вывести, т.к. необходимо 
учитывать ежегодную инфляцию. Накопительная пенсия в нашем примере составит 
11 665 руб./мес. Данное значение на 48 % больше, чем по сайту НПФ Сбербанк. В алгоритм 
калькулятора заложено по умолчанию среднегодовая доходность фонда в период 2009-2014 
гг. – 8%. Как указано было выше, в 1 полугодии 2016 г. доходность фонда почти нулевая. 

Таким образом, получаем следующие варианты общей суммы пенсии (табл.1): 
Таблица 1 

Варианты пенсий 

№ 

Размер 
страховой 
пенсии по 
сайту ПФР, 

руб. 

Размер 
накопительной 
пенсии (ОПС) 
по сайту НПФ 
«Сбербанк», 

руб. 

Размер 
негосударственн

ой пенсии 
(ИПП) по сайту 

НПФ 
«Сбербанк», руб.

Размер 
накопительной 
пенсии (ОПС) 
по сайту НПФ 

«Будущее», руб. 

Общая 
сумма 
пенсии, 
руб. 

Процент от 
текущей 

зарплаты, % 

1 18643    18643 53,6 
2 14140 7895   22035 63,3 
3 14140   11665 25805 74,2 
4 14140 7895 2345  24380 70,1 
5 14140 7895 4989  27024 77,7 
6 14140 7895 12765  34800 100 

*таблица составлена авторами по данным калькуляторов ПФР и НПФ «Сбербанк» и «Будущее». 
 

Прокомментируем расчеты, представленные в таблице. Процент текущей зарплаты 
рассчитан делением общей суммы пенсии на 34800 руб. (40000 руб.-13% НДФЛ). 

Первая строка – это если человек в нашем примере «поплывет по течению» и не будет 
думать о своей пенсии, ежемесячно отчислять взносы и перейдет полностью на страховую 
пенсию. Пенсия составит 18 643 руб. или 53,6 % от текущей зарплаты (в фиксированных 
ценах 2016 г.). 

Вторая строка – страховая плюс накопительная пенсия в НПФ «Сбербанк», но только 
в размере отчислений работодателя. Пенсия будет уже 22 035 руб. или 63,3 % от текущей 
зарплаты. 

Третья строка – накопительная часть находится в НПФ «Будущее». Пенсия составит 
25 805 руб. или 74,2 % от текущей зарплаты. 

Четвертая и пятая строка – если человек помимо отчислений работодателя, еще и сам 
отчисляет ежемесячно в НПФ «Сбербанк», 500 и 1000 тыс. руб., соответственно. 

Шестая строка в таблице – это вариант ИПП, при котором сумма пенсии составит 
100 % от текущей зарплаты. В этом случае необходимо ежемесячно вносить 2 705 руб. при 
единовременном взносе 10 000 руб. (по данным калькулятора НПФ «Сбербанк»). Только в 
этом случае уровень доходов (а, следовательно, и качество жизни) пенсионера сохранится на 
прежнем уровне. 

На сайтах НПФ приводится средняя страховая пенсия в России в 2016 г. – 13 132 руб. 
Это существенно меньше, чем предполагаемая пенсия по нашим расчетам. 

Но в какой степени государство или какой-то НПФ гарантируют, что сумма 
пенсионных отчислений не будет ежегодно обесцениваться под действием инфляции? 
Несмотря на высокие рейтинги, страхователей интересует также процент ежегодного дохода 
на их накопления. 

Если посмотрим историю НПФ «Будущее», то мы увидим, что его предшественником 
был НПФ «Благосостояние», который работал на этом рынке с 2004 г. и в период с 2010 по 
2013 гг. был лидером на российском рынке среди НПФ. В феврале 2014 г. бизнес по 
обязательному пенсионному страхованию был выделен в отдельный фонд – некоммерческий 
пенсионный фонд ОАО НПФ «Благосостояние ОПС». Все права и обязанности в рамках 
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обязательного пенсионного страхования перешли к новому фонду. Страхователи при этом не 
были уведомлены.  

В декабре 2014 г. 100% акций НПФ «Благосостояние ОПС» приобрела 
инвестиционная компания О1 Group (частная международная компания прямых инвестиций, 
владеющая и управляющая активами в разных секторах экономики в странах Центральной и 
Восточной Европы, которая зарегистрирована на Кипре).  

В июне 2015 г. НПФ «Благосостояние ОПС» получил новое имя – НПФ «Будущее» 
(страхователи также не были уведомлены). Тогда же началась подготовка к присоединению 
другого крупного фонда – НПФ «СтальФонд». В 2016 г. О1 Group приобрела также НПФ 
«Уралсиб», НПФ «Образование» и НПФ «Русский стандарт». Надежность фонда в конце 
2015 г. была подтверждена высокой оценкой рейтингового агентства «Эксперт РА» на 
уровне А+ (очень высокий уровень надежности). В середине 2016 г. «Эксперт РА» понизил 
рейтинг до уровня А (высокий уровень надежности). На сайте фонда мелким шрифтом внизу 
указано, что результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем. 
Государство не гарантирует доходности размещения пенсионных резервов и инвестирования 
пенсионных накоплений [3]. 

Таким образом, подводя итоги, делаем вывод, что выгоднее вариант формирования 
страховой и накопительной пенсии, чем просто страховой пенсии. А вариант с личными 
взносами в НПФ поможет не «падать» резко по уровню доходов при выходе на пенсию. 
Выбирая надежный НПФ, главное не ошибиться в долгосрочной перспективе.  

 

Литература: 
1. Калькулятор Пенсионного фонда России / http://www.pfrf.ru/eservices/calc. 
2. Калькулятор НПФ Сбербанк / http://www.npfsberbanka.ru/calculator. 
3. Калькулятор НПФ Будущее http://futurenpf.ru/pension-programs/ops/#btn-section 
4. Рейтинг НПФ по объему пенсионных накоплений на 1 июля 2016 г. Риа Рейтинг / 

http://vid1.rian.ru/ig/ratings/NPF_072016.pdf 
5. Ст.63 Трудовой кодекс РФ  - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_34683/ 
6. RAEX (Эксперт РА) понизило рейтинг НПФ «БУДУЩЕЕ» до уровня А -  

http://www.raexpert.ru/releases/2016/Jun16b/ 
 

Kravchenko O.O. 
Doctor of Science (Economics), Associate Professor 

The State Economic and Technological University of Transport, Ukraine 
 

THE OPTIMIZATION OF CAPITAL STRUCTURE OF RAIL TRANSPORT 
 

Кравченко О.А. 
д.э.н., доцент 

Государственный экономико-технологический университет транспорта, Украина 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 
ТРАНСПОРТЕ 

 

The article deals with the problems arising from non-optimality of capital structure of rail transport in 
Ukraine. Is analyzed the criteria of the optimal capital structure forming and is substantiated the expediency of using 
the capital profitability increasing  as a optimization criterion on rail transport. 

Keywords: capital, structure, optimization, rail transport. 
 

В статье рассмотрены проблемы, возникающие вследствие неоптимальности структуры капитала 
на железнодорожном транспорте Украины. Проанализированы критерии формирования оптимальной 
структуры капитала и обоснована целесообразность использования на железнодорожном транспорте в 
качестве критерия оптимизации повышение рентабельности капитала. 
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Структурные преобразования на железнодорожном транспорте Украины являются 
следствием объективной необходимости совершенствования производственно-
экономической и финансовой деятельности отраслевых предприятий для их адаптации к 
условиям рыночной экономики, обеспечения возможности эффективного функционирования 
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в условиях конкурентной среды. Целью этих преобразований является обеспечение 
долгосрочного устойчивого развития железнодорожного транспорта за счёт рационального 
управления доступными финансовыми ресурсами. В таких условиях особенное значение 
приобретает проблема формирования оптимальной структуры капитала предприятий, 
входящих в ПАО «Укрзализныця». 

В последние годы эта проблема приобретает особенную остроту вследствие 
нарушения оптимальных пропорций операционной, инвестиционной и финансовой 
деятельности «Укрзализныци» [1]. Так, в течение 20102014 гг. соотношение необоротных и 
оборотных активов уменьшилось с 11,86 до 4,26 за счёт увеличения производственных 
запасов и расходов будущих периодов, что привело к устойчивому дефициту необоротных 
активов, острота которого несколько снижается в результате уменьшения спроса на 
железнодорожные перевозки (в 2014 г. объёмы грузовых перевозок снизился на 10,1 %, в 
2015 г.  на 10,6 %). Следствием этого стало формирование тенденции ухудшения 
финансовых результатов от операционной деятельности: снижение прибыли с 0,66 млрд. грн. 
в 2010 г. до 0,46 млрд. грн. в 2014 г. и получение убытков в размере 1,18 млрд. грн. в 2015 г. 

Неоптимальным является также соотношение собственного и заёмного капитала 
«Укрзализныци». Так, в течение 20102014 гг. оно изменялось в пределах 1,852,18, а в 2015 
г. произошло резкое снижение до 1,43 в результате роста обязательств и обеспечений. С 
одной стороны, специфика производственно-экономической и финансовой деятельности 
железнодорожного транспорта предопределяет значительный размер собственного капитала. 
С другой стороны, изменение соотношения произошло в результате значительного роста 
текущих обязательств на 17,69 млрд. грн. или в 2,29 раз, в том числе текущая кредиторская 
задолженность по долгосрочным обязательствам  в 6,25 раз, по полученным авансам  в 
1,81 раза, другим текущим обязательствам  в 3,90 раза. При этом долгосрочные 
обязательства и обеспечения увеличились только на 6,99 млрд. грн. или на 40,9 %. Такая 
ситуация стала результатом не только низкой привлекательности железнодорожного 
транспорта как объекта долгосрочного инвестирования, но и значительного повышения его 
рискованности. Так, в марте 2016 г. агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг 
ПАО «Укрзализныця» с уровня «С» до уровня «SD» (ограниченный дефолт). Эксперты 
отмечают, что следствием этого станет дальнейшее снижение рейтинга евробондов до 
уровня «D» на фоне переговоров о реструктуризации квазигосударственных бондов 
«Укрзализныци» на сумму 500 млн. долл. со сроком погашения в 2018 г.  

Сложившаяся ситуация рассматривается как предпосылка к её дефолту 
«Укрзализныци»; следствием этого стали требования держателей евробондов досрочного 
погашения займов, балансовая стоимость которых на 30 июня 2015 г. составила 30,2 млрд. 
грн. Кроме этого, «Укрзализныця» нарушает свои обязательства по долгосрочным кредитам 
(в 2013 г. уровень погашения задолженности по внешним обязательствам составил 77,5 %; в 
2014 г.  56,3 %; корректно оценить уровень погашения задолженности в 2015 г. не 
представляется возможным, поскольку произошло досрочное изъятие средств на погашение 
евробондов), что привело к перекрёстному дефолту по другим заимствованиям. Таким 
образом, проблема формирования оптимальной структуры капитала железнодорожных 
предприятий должна стать приоритетной в процессе трансформации «Укрзализныци» в 
публичное акционерное общество. 

Формирование оптимальной структуры капитала должно базироваться на оценке 
доступных объёмов собственного и заёмного капитала, стоимости его привлечения, а также 
учёте факторов внешней и внутренней среды конкретного субъекта хозяйствования, 
поскольку, как отмечают Р. Брейли и С. Майерс, нет «ни одной достаточно простой и вполне 
удовлетворительной теории структуры капитала …» [2, с. 482].  

Поэтому актуальным является и выбор критерия формирования оптимальной 
структуры капитала. В научных публикациях выделяются различные критерии 
«оптимальности» для субъектов хозяйствования, базирующиеся 
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(1) на повышении рентабельности функционирования субъекта хозяйствования, то 
есть основной целью оптимизации структуры его капитала является максимизация прибыли 
с учётом объёмов собственных финансовых ресурсов, а также за счёт эффекта финансового 
рычага от привлечения заёмных средств. 

(2) на принятой политике финансирования активов. Формирование структуры 
капитала основывается на определении необходимых и доступных объёмов финансовых 
ресурсов субъекта хозяйствования с учётом сложившихся соотношений между отдельными 
источниками финансирования его операционной, инвестиционной и финансовой 
деятельности. При таком подходе кардинальные изменения в структуре капитала не 
предполагаются и, как следствие, не будет качественных изменений эффективности 
функционирования субъекта хозяйствования; 

(3) на стоимости капитала. Формирование оптимальной структуры капитала на основе 
этого критерия осуществляется с позиций стоимости обслуживания собственного и 
привлечения заёмного капитала. Тогда оптимальной будет структура, позволяющая 
минимизировать затраты субъекта хозяйствования на используемый капитал, что является 
рациональной стратегией в условиях острого дефицита собственных финансовых ресурсов; 

(4) на стоимости субъекта хозяйствования. В этом случае оптимальной считается 
структура, направленная на максимизацию рыночной стоимости субъекта хозяйствования. 
Использование такого критерия при определении оптимальной структуры капитала является 
рациональным, если (а) существует необходимость оценки способности субъекта 
хозяйствования генерировать положительные финансовые результаты в будущем; 
(б) стратегия его развития предусматривает активное привлечение заёмного капитала; 
(в) существует вероятность банкротства; 

(5) на рискованности привлечения капитала. В этом случае формирование капитала 
субъекта хозяйствования будет осуществляться с позиций минимизации рисков, связанных с 
привлечением и обслуживанием заёмных средств, а именно невозврата полученных средств, 
невозможности обслуживания долга (невыплаты процентов) и др. Такая стратегия будет 
эффективной в условиях нестационарной внешней среды, характеризующейся слабой 
предсказуемостью будущего; 

Каждый из рассмотренных критериев является существенным и по-своему важным 
при формировании оптимальной структуры капитала с учётом возможности не только 
осуществления операционной деятельности в краткосрочном периоде, но и развития в 
долгосрочной перспективе в соответствии со стратегическими целями субъекта 
хозяйствования. Следовательно, структура капитала будет оптимальной только в конкретных 
условиях, формируемых множеством факторов внешней и внутренней среды конкретного 
субъекта хозяйствования, и должна корректироваться при их существенном изменении. 
Кроме этого, соотношение собственного и заёмного капитала не следует рассматривать как 
постоянное и неизменное; оно должно определяться как некий «коридор», в пределах 
которого определяются объёмы собственных и заёмных финансовых ресурсов, необходимых 
для бесперебойного осуществления операционной деятельности, своевременного 
финансирования инвестиционной и финансовой деятельности. 

Следовательно, формирование структуры капитала «Укрзализныци» должно 
осуществляться с учётом потребности в капитале (собственном и заёмном) для обеспечения 
операционной, инвестиционной и финансовой деятельности, стратегических направлений 
развития как ключевой инфраструктурной отрасли, а также необходимости безубыточной 
деятельности в условиях нестабильной рыночной среды. С учётом замечаний, сделанных 
ранее, в качестве критерия формирования оптимальной структуры капитала предприятий 
железнодорожного транспорта следует принять повышение рентабельности, что позволит 
влиять не только на эффективность использования доступного капитала, но и 
результативность функционирования в краткосрочной и долгосрочной перспективе. 
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Тогда оптимизацию структуры капитала необходимо базировать на следующих 
процедурах: 

(1) анализ текущего состояния, предполагающий оценку доступного капитала для 
определения соотношения между собственным и заёмным капиталом, выявления тенденций 
в объёмах и структуре капитала, а также его влияния на финансовую устойчивость субъекта 
хозяйствования и эффективность использования капитала (рентабельность капитала); 

(2) выделение и оценка факторов внутренней и внешней среды, определяющих 
структуру капитала. В результате данной процедуры должно устанавливаться оптимальное 
соотношение (пропорция) между собственным и заёмным капиталом, а также определяться 
необходимые объёмы привлечения финансовых ресурсов для осуществления операционной, 
инвестиционной и финансовой деятельности в плановых объёмах; 

(3) оптимизация структуры капитала на основе механизма финансового левериджа. 
Применение данного подхода при определении оптимальной структуры капитала 
объясняется тем, что целенаправленно и эффективно управлять структурой капитала можно 
только на основе информации о взаимосвязи рентабельности капитала и уровня финансовых 
рисков.  

Проведенный анализ потребности «Укрзализныци» в капитале и его доступных 
объёмов с учётом стоимости привлечения и обслуживания показал, что оптимальным будет 
соотношение собственного и заёмного капитала на уровне 7065% к 3035%, что позволит 
финансировать операционную, инвестиционную и финансовую деятельность без 
существенного «ущерба» для финансовой устойчивости и платёжеспособности. 
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SYSTEM TREASURY: THE RELEVANCE OF BUDGET FUNDS   
 

The economic crisis and economic reforms in Ukraine have changed the approach to economic management. 
However, the economy cannot be completely unmanageable because in this case organizational mechanisms are going 
to be lost. This is shown by a century of developed countries' experience.  

The budget's performance monitoring process is a means of control and criterion for determining the efficiency 
of the process. In fact, during budget monitoring we mean watching and control them to identify and address current 
problems, achieving intermediate results, identify gaps and identifying problems. 

Key words: Treasury, the treasury system, the cash execution of the budget, a single treasury account, the 
budget, treasury, costs. 
 

Introduction and research questions 
Today the State Treasury - the only body charged with the maintenance budget execution - 

of income and expenditure. 
Using the budget must be accompanied by supervision of their effective, targeted and 

rational direction within the legislative support. This necessitates strengthening of government's 
accountability and management, and strengthens financial control for the expediency of spending 
and targeted use of funds. In this regard, the task of monitoring the development of systems and 
methods of the state budget is very relevant and important factor of economic development. 

However there are a number of unresolved issues. They are associated with the 
implementation of the mechanism of interaction of all participants in the budget process; clear 
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division of financial and information flows between the Treasury and other participants in the 
budget process; improving methods treasury services budget; creation of a dynamic monitoring 
system; account of the intended use of funds; spending increase on public administration and so on. 

In determining the direction of economic policy is necessary to improve the prospects of 
establishing control over the treasury account earmarked funds. However the question of 
developing effective management mechanisms preliminary and current control department of the 
State Treasury is not developed enough. Therefore further development of the Treasury, in our 
opinion, may be associated with the monitoring, search and creation of new instruments or their 
further improvement towards: concentrating financial resources in a unified structure for the 
successful implementation of fiscal policy. Because of the state budget the government organizes 
the redistribution of financial resources between productive and non-productive areas of activity 
between administrative and territorial units branches etc. strengthen the oversight functions of the 
state for the timely and complete arrival of the budget financial resources and their effective use. 
The result of this process is the development of management functions. However forecasting and 
replenishment revenue expenditure of the state budget for the use of temporarily free funds almost 
inextricably linked with the introduction of treasury passpor. 

Entering into force of this document will provide the necessary information in a 
concentrated form on cash flow. 

Today the paradoxical situation has developed – there is a need for further development of 
the Treasury, but there is no legal basis. Legislative and regulations of the State Treasury are 
outdated and do not meet the current needs of the management of budget funds.  

Throughout its existence, the Treasury was forced to quickly solve problematic issues 
(which are detected in the monitoring of financial resources). 

The new direction of the Treasury led to implementation of new features – operator 
settlements and payments for all customers served by the system. 

This approach significantly distinguished bodies of the State Treasury Service of other 
ministries and departments, firstly, systemic approach to automation. 

In our opinion, one of the urgent issues is to align with the actual functionality of the State 
Treasury Service of legislative regulations. 

This will provide an opportunity to consolidate the specifics of the State Treasury, to 
emphasize its differences from other government authorities. And also provide a basis for further 
development. 

During the period of formation and development of the State Treasury Service of realization 
of functions carried out in the following areas: 

 The procedure of enrollment in government revenues. 
 The procedure of state budget expenditures. 
 The display order of operations in the accounting and reporting. 
Each of these areas (the first years) operated as a separate module. The need to have a 

complete picture of the implementation of the budget led to finding a comprehensive solution to the 
problem: the merging of all components. 

That was the chain connecting information and computer system Treasury of Ukraine. 
Operational management assumes presence of monitoring of funds. It should also foresee an 

appropriate system of interrelated stages, namely: 
 Determination of the funds volume required for the implementation of this objective; 
 The distribution of the resources needed for the implementation of goals; 
 Ensuring the implementation of specific procedures. 

For quality monitoring State Treasury Service of Ukraine needs to have information on:  
 Re

venue forecast of daily adjustments according to the actual status of the revenue part of 
the budget; 
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 Pr
ojections of funds on: 
 th

e expenditure on the basis of financial obligations; 
 th

e repayment of external and internal debts including interest; 
 th

e return or compensation of income. 
Such information should be consistent and matched for different periods and provide an 

opportunity to make decisions in a given period of time. 
In our opinion, better results in this field can be achieved by providing the near future to 

take the following measures: 
1. Further centralization of resources in accounts of the Single Treasury Account. 
2. Getting a better forecast of the necessary financial resources for a specific period of time 

based on the accounting obligations managers and recipients of budget funds and cash plans 
of other participants in the system. 

3. Strengthening and expanding methods of monitoring expenditure of budget funds. 
4. Completion of the introduction of a single full-featured software and information and 

accounting system creation as a whole. 
Given the importance of the issues studied real economy deems it necessary to reveal the 

essence of the proposed measures. 
In terms of destabilization of the financial state of the economy, state revenues reduction are 

forcing the government to seek and raise funds for timely cost from other sources. 
Temporarily free funds of public funds and other clients, local budgets should become these 

additional sources, which can be served in the Treasury system. Access to them must become 
operationally and technically possible. 

Fig.1. points to the growth of the treasury account balance. 

 
Fig. 1. Dynamics of average incoming balance TSA in Ukraine in 2008-2014.,  

(At the beginning of the month) 
 

Figure 2 demonstrates the dynamics of single treasury account growth indices. We can see a 
positive trend. This means that there is an opportunity to attract temporarily free funds. 

In our opinion, the management of budget funds should be addressed by effective combining 
of the interests of fiscal and monetary policy. 

Operations in the financial markets on the placement of temporarily free budget funds on 
deposit at the National Bank of Ukraine and commercial banks will provide an additional source of 
income. This will enable reduction of the burden on state spending. 
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The centralized model calculations requires the development of new relationships between 
levels of the State Treasury, which should be resulted in the changes of the legal and normative acts 
of general issues of creation and existence of the State Treasury. 
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Fig. 2. Dynamics of annual average balances in the TSA 

 

Actions on the creation of a centralized model are justified by the fact that the existing 
schemes of the state budget payments rather cumbersome and need simplification. There is an 
urgent need to speed up their use by the general revenue resources by backing regional level. 

Achievement of this goal will be done by establishing a central authority limits the use of 
Treasury funds. This will provide an opportunity to accelerate the flow of resources spending and 
will help to reduce the tension. 

According to this concept, budget beneficiaries accounts must enforced by real resources 
when there is a need to actually hold cash expenditures. 

Thus when the State Treasury received from institutions vouchers for debiting its account 
with the payment obligations. With the introduction of the payments scheme the information flows 
direction change. Currently a central office acts as responsible for timely and targeted information 
and proof of funds to subordinate bodies of the State Treasury. According to the perspective scheme 
the main task of the central office will be the operational flow management budget through: 
establishing authorization for their use; establishing rules on payments in case of budget revenues 
failure. Based on the information, State Treasury budget execution analysis and revenue forecasts 
the decision on setting limits on the regional level and divert part of the funds to "support" to other 
areas could be taken. The introduction of the proposed scheme and the passage of the budget funds 
will enable: 

 Access to the central apparatus of Treasury resources (they now accounted for 27 
correspondent accounts of the State Treasury regional departments); 

 Reallocation of resources, taking into account the actual need for them (in the relevant 
territory within the Single Treasury Account); 

 Avoid colliding cash flows between government revenues (which are accumulated in 
the respective territory) and the cost of procuring funds; 

 Focus on the expenditures of the state budget of all available resources (which are 
recorded on correspondent accounts departments of the State Treasury); 

 Operational expenditure spending units (based on the account of their obligations in the 
State Treasury). 

All listed advantages are creating conditions for the effective management and the targeted 
use of budgetary funds. 
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It should be taken into account the Swedish positive experience, where all departments 
activities and their work results are analyzed once every three years. A further budget allocations 
approval depends on the results of the analysis of a particular program and the cost of achieving it. 

The situation in Ukraine states: originally (before the Soviet collapse) much attention was 
paid to the planning and business analysis and less - the perfect control (had some margin of safety 
and stability of the economy). Today - the fore purely technical issues: implementation tools of the 
budget process (chart of accounts, accounting, software, etc.). 

However at present there are no recommendations for the specific mechanisms, the system 
of assessments, standards that could be used by institutions and organizations, regulatory authorities 
to analyze the efficiency of budget funds. In our opinion, the review process can be started from the 
budget indicators assessment, i.e. analysis planning neediness and implementation of the relevant 
expenditure exploring possible ways to achieve the goal of smaller volumes appropriations and 
comparison of specific measures and price indices.  
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The article shows the advantages of integrating the companies -autsorserov to provide financial services 
outsourcing (F & A) in the infrastructure supporting the development of national economies. 

Keywords: outsourcing, financial outsourcing 
 

В статье показаны преимущества включения компаний –аутсорсеров по оказанию услуг финансового 
аутсорсинга (F&A) в инфраструктурную поддержку развития экономики различных стран. 

Ключевые слова: аутсорсинг, финансовый аутсорсинг. 
 

В зарубежной практике субъектам хозяйствования малого и среднего бизнеса (МСБ), 
чтобы не отвлекаться от своей приоритетной деятельности, которая предусматривается быть 
инновационной со стимулирующим налогообложением, предлагается передавать учет и 
управление финансами на финансовый аутсорсинг, который часто во многих странах 
осуществляется на бюджетной основе. При этом отработана организация документооборота 
при передаче функций бухгалтерского, налогового учета и управления финансами клиента 
на финансовый аутсорсинг (F&A). Тенденция развития финансового аутсорсинга на мировом 
рынке продолжает сохраняться и усиливается роль аутсорсера по предоставлению услуг 
финансового аутсорсинга и консалтинга в инфраструктурном обеспечении поддержки 
инновационного развития компаний и экономики стран в целом. 

Инфраструктура рассматривается как «строение», представляющее собой комплекс 
взаимосвязанных, обслуживающих структур или объектов, обеспечивающих основу 
функционирования всей системы. И если национальную экономику рассматривать как 
систему, то ее дальнейшее функционирование невозможно без государственной поддержки 
инновационного развития. И одним из действенных механизмов активизации 
инновационных процессов нами рассматривается финансовый аутсорсинг не только в 
инфраструктуре экономики, но и в рыночной инфраструктуре. 

Инфраструктура экономики рассматривается как совокупность видов деятельности, 
обслуживающих производство и экономику в целом, а деятельность по оказанию услуг 
финансового аутсорсинга как раз и призвана обслуживать предприятия различных видов 
деятельности, особенно инновационно активных, в т.ч. предприятий МСБ. 

Рыночная инфраструктура представляет собой систему организаций (банков, бирж, 
страховых компаний, информационно-маркетинговых и других фирм), которые 
обеспечивают движение товаров и услуг на рынке. Таким образом, компании –аутсорсеры, в 
т.ч., оказывающие и распространяющие услуги финансового аутсорсинга являются также 
одной из составляющей, обеспечивающей инновационное развитие как отдельных субъектов 
хозяйствования, так и в целом экономики страны как системы. 

Обеспечение устойчивых темпов инновационного развития стран во многом зависит 
от инфраструктурной поддержки, в состав которой должны быть включены компании - 
аутсорсеры по предоставлению услуг финансового аутсорсинга.  Поэтому исследование 
возможности использования инструментария F&A в инфраструктурном обеспечении 
поддержки инновационного развития национальной экономики является актуальным. Опыт 
зарубежной практики показывает, что сегмент рынка – «услуги финансового аутсорсинга» 
составляет 36-38% объема аутсорсинговых финансовых услуг (далее A&FS, outsorcing 
serviсes), который является самым инвестируемым и растущим на региональных рынках 
аутсорсинга, в т.ч. экономического региона ЕМЕА. 

Сущность финансового аутсорсинга, его составляющие и преимущества описаны в 
более ранней работе авторов [1]. Тенденция передачи бухгалтерского, налогового учета и 
управления финансами в развитых странах фирмам - аутсорсерам была вызвана 
необходимостью передачи второстепенных функций - важных, но не связанных с основной 
деятельностью, для обеспечения концентрации ресурсов и внимания на основной 
(инновационной) деятельности. В зарубежной практике деятельность предприятий, особенно 
МСБ в условиях рыночных отношений, должна быть направлена на удержание и завоевание 
доли рынка, на достижение превосходства над конкурентами. На рис.1.представлены затраты 
на аутсорсинг- контракты региона ЕМЕА по суб - регионам (sub-rigion) и по отраслям 
(industries) за 3-й квартал 2013-2014 гг. 
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Рис. 1. Рынок аутсорсинга региона ЕМЕА по суб-регионам и  
по отраслям 2013-2014 гг.[3] 

  Как видно из рисунка 1, активными компаниями - заказчиками услуг аутсорсинга 
явились компании суб-региона Великобритании и Ирландии (U.K. & Ireland-$2,0В), а также 
стран DACH и другие. А активными компаниями аутсорсерами - исполнителями 
аутсорсинговых услуг оказались компании суб-регионов Southern Europe, Africa& Middle 
East E. Europe. Причем опережающими темпами, наряду с передачей производства на 
аутсорсинг, занимают аутсорсинговые финансовые услуги, в т.ч. услуги финансового 
аутсорсинга. 

По мнению исследователей зарубежной практики [2,4] аутсорсинг субъектам 
хозяйствования, обеспечивает получение различных видов эффекта (организационный, 
ресурсно-финансовый).  

Организационный эффект дает возможность концентрации на основной 
(приоритетной) деятельности, которая обязательно предполагает инновационный характер. 
Неосновные виды деятельности, как правило, необходимые для бесперебойной деятельности 
предприятия и требующие большого внимания, затрат усилий и высокой квалификации 
(например, организации учета и управления финансами) передаются фирмам – аутсорсерам. 
При этом обеспечивается гибкость кадрового потенциала, возможность предприятию 
получить доступ на рынки труда, предоставляется возможность использовать 
квалифицированных профессионалов по приемлемому уровню оплаты труда.  

Ресурсно – финансовый эффект дает возможность получить технологии мирового 
уровня по более низкой стоимости. Инвестирование в новые технологии требует 
значительных средств и зачатую рискованно, а при быстрых темпах развития рынка 
информационных технологий является нерациональным, особенно для предприятий МСБ, не 
успевающими за всеми инновациями и новыми решениями в области ведения учета и 
управления финансами.  

Кроме того, при использовании услуг финансового аутсорсинга некоторые 
финансовые риски возможно перекладывать на аутсорсера.  
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В международной практике для повышения производительности и снижения затрат 
аутсорсера на процесс ведения учета и управления финансами, часть операций передаются 
на дальнейший аутсорсинг, иногда в наиболее благоприятные географические точки с 
государственной поддержкой аутсорсинговых экспортных услуг. Например, аутсорсеры 
США передают аутсорсерам в Индию, Китай, страны ЮВА – лидерам аутсорсинговых услуг 
в обработке финансовой и бухгалтерской информации. За счет разницы в оплате труда 
исполнителей и начислений на заработную плату достигается снижение затрат на процессы 
учета и управления финансами, а также осуществляется оптимизация и рационализация 
организационной структуры клиента услуг, что способствует повышению его 
инновационной активности.  

Что касается украинских аутсорсеров, то они не представлены ни как заказчики, ни 
как исполнители услуг финансового аутсорсинга на мировых региональных рынках. Их 
активность на внутреннем рынке по предоставлению этих услуг также достаточно 
ограничена. Это свидетельствует о том, что предприятия МСБ в Украине ведут 
самостоятельно процессы учета, финансового управления, что отвлекает их от стремления 
быть инновационными.  

Несмотря на все достоинства широкомасштабного применения услуг F&A, в зарубежной 
практике, отечественные предприятия МСБ услугами финансового аутсорсинга, как это принято 
в развитых странах Европы, США, не пользуются и их развитие не наблюдается.  

Этому имеется множество причин. Среди которых, основными являются отсутствие в 
гражданском, трудовом, налоговом законодательстве понятий аутсорсинг, финансовый 
аутсорсинг, бухгалтерский аутсорсинг, аутсорсинговая услуга, услуги финансового 
аутсорсинга, аутсорсинговые финансовые услуги. Деятельность по оказанию услуг 
финансового аутсорсинга (F&A), в Налоговом Кодексе Украины не определена. 

На наш взгляд, для развития финансового аутсорсинга в Украине, существует 
необходимость выделения деятельности по оказанию услуг финансового ауторсорсинга в 
Налоговом Кодексе Украины как деятельности, требующей льготного налогообложения 
данного вида услуг.  

Развитие деятельности по оказанию услуг финансового аутсорсинга должно 
стимулироваться государством, так как фирмы -аутсорсеры по оказанию этих второстепенных, 
но необходимых каждому предприятию услуг по ведению учета и управлению финансами, 
поддержат субъектов хозяйствования, в основном предприятия МСБ, основных клиентов услуг 
финансового аутсорсинга и будут способствовать повышению их инновационной активности. 
На наш взгляд управление финансами предприятий на условиях аутсорсинга и консалтинга (на 
договорной основе) необходимо считать, как современным направлением в методологии 
управления финансами, которое требует дальнейшего исследования. 
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В статье сделан анализ методик оценки финансового состояния страховых компаний Украины. 
Сделаны предложения по уточнению показателей оценки. 

Ключевые слова: страхование, страховые компании 
 

Рынок страховых услуг является вторым по уровню капитализации среди 
небанковских финансовых рынков Украины. Общее количество страховых компаний 
Украины по состоянию на 30.06.2016 составила 343, в том числе страховые компании (СК) 
"life" 1 - 45 компаний, СК "non-life" - 298 компаний, (по состоянию на 30.06.2015г. - 374 
компании, в том числе СК "life "- 52 компании, СК" non-life "- 322 компании). Количество 
страховых компаний Украины имеет тенденцию к уменьшению, так по состоянию на 
30.06.2016 по сравнению с аналогичной датой 2015 года, количество компаний уменьшилась 
на 31 страховых компаний [1]. 

Удельный вес чистых страховых премий в валовых страховых премиях страховщиков 
Украины за I полугодие 2016 составила 79,5%, что на 0,9 п.п. меньше по сравнению с I 
полугодием 2015 года. В течение анализируемого периода уменьшилось количество 
договоров на 9 534,0 тыс.  единиц (или на 10,3%), при этом на 33 970,7 тыс. единиц (или на 
74,6%) уменьшилось количество договоров по добровольному страхованию, в том числе: 
количество заключенных договоров страхования от огневых рисков и рисков стихийных 
явлений уменьшилась на 13 247,6 тыс. единиц (или на 92,4%); количество заключенных 
договоров страхования имущества уменьшилась на 12 925,3 тыс. единиц (или на 89,9%); 
количество заключенных договоров страхования от несчастных случаев уменьшилось на 5 
334,3 тыс. единиц (или на 63,4%). Все это сообщает о том, что страховой рынок Украины 
переживает кризис.  

В условиях глобализации страховой деятельности существует необходимость 
повышения конкурентоспособности, активности и эффективности управления страховыми 
компаниями, что требует применения современного инструментария и развития методик 
оценки финансового состояния (ФС) страховых компаний, результаты которых могли бы 
использовать органы страхового надзора, а также хозяйствующие субъекты-контрагенты. 
Анализ существующих методик определения ФС страховщиков Украины рекомендуют 
осуществлять [2]: 1) оценку финансовой устойчивости (коэффициент долгосрочного 
привлечения заемных средств; коэффициенты покрытия запасов собственными оборотными 
средствами; коэффициенты соотношения заемных и собственных средств; коэффициенты 
реальной стоимости имущества; коэффициенты постоянного актива); 2) оценку 
рентабельности (убыточности) страховой деятельности на основе расчета показателей 
эффективности страховой деятельности (уровня соотношения доходов и расходов страховой 
компании; маржи прибыли страховой компании; уровня доходности затрат страховой 
компании). Важным этапом анализа страховой деятельности является оценка страхового 
портфеля, в т.ч. структуры страхового портфеля (анализ удельного веса действующих 
договоров, как с минимальными, так и с максимальными страховыми суммами, групповых 
страховок и индивидуальных), а также. его динамичности (соотношение между договорами, 
которые уже заканчиваются, и договорами вновь заключенных). В зарубежных методиках 
(Национальной ассоциации страховых организаций США, NAIC) рекомендуется определять 
показатели финансовой устойчивости страховых компаний на основе следующих 
показателей: абсолютных (уставный фонд, собственный капитал, нетто-премия, технические 
резервы, выплаты, расходы на ведение дела и комиссионные поступления от инвестиций); 
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относительных показателей для страховых компаний, занимающихся имущественным 
страхованием, которые включают четыре группы: общие показатели, показатели доходности, 
показатели ликвидности, уровень резервов[3]. 

В работах отечественных и зарубежных экономистов, таких как Воблый  К.Г., 
Гвозденко А.А., Жеребко А.Е., Коваль А.П., Котлобовский И.Б., Пересада А.А., Слюсаренко 
О.А., Сушко Р.В., Хэмптон Д.Д. и других, предлагаются  следующие методики оценки ФС 
страховых компаний (СК): методика оценки финансовой устойчивости страховых компаний 
путем ранжирования страховых компаний и определения риска финансовой деятельности на 
основе системы показателей оценки финансового состояния; методика определения 
совокупного нормированного показателя финансового состояния страховой компании; метод 
оценки финансовой устойчивости страховых компаний на основе определения коэффициента 
стабильности; метод бальной оценки финансового состояния страховых  компаний по 
степени осуществления оптимальной финансовой политики, исходя из фактического уровня 
риска финансовой деятельности и финансовой стабильности и др. Достаточно большое 
внимание в методиках оценки ФС СК уделяется риску. В работе [4], предлагается определять 
типы рисков, источники и причины их возникновения, выделять субъекты, которые могут 
компенсировать и нейтрализовать риски. Существуют методики, в которых предлагается 
ранжировать риски по степени влияния на финансовый результат до налогообложения [5]. 
Результатом определения рисков страховой компании должно стать повышение 
эффективности управления СК.  

При выборе  страховой компании клиентом рекомендуется отследить финансовой 
состояние страховщика по показателям [6]: размер и качество активов; структура страхового 
портфеля; размер уставного фонда и собственного капитала; доходность деятельности 
страховщика; текущие балансовые показатели страховой компании и темпы их роста; 
соотношение страховых платежей страховой компании и страховых выплат; финансовые 
показатели страховщика, существенно влияющих на его деятельность (опыт работы на 
рынке, основные корпоративные клиенты, владельцы страховщика, кадровая политика, 
региональная сеть, основные перестраховщики, аудитор, участие в государственных и 
муниципальных программах и т.п. Большинство из приведенных показателей исследуемых 
методик представляется в финансовой отчетности, в частности, в балансе (форма № 1), в 
отчете о финансовых результатах (форма № 2) и в примечаниях к финансовой отчетности. 

Разработаны методики [4], в которых предлагается осуществлять определенную 
последовательность действий в определении степени риска: 1) расчет размаха вариаций 
показателей мониторинга системы ФС СК (разница максимального и минимального 
значения показателя оценки ФС СК). 2) расчет математического ожидаемого исполнения 
коэффициентов ФС СК. 3) расчет стандартного отклонения показателей ФС СК, 
определяющего разброс величин. 4) расчет коэффициента вариации, который позволяет 
определить относительный риск показателей. Определен порядок распределения показателей 
по степени увеличения риска [5]: показатели со средней степенью риска (концентрация 
собственных капиталов; наращения страховых резервов; отвлечение денежных средств; 
относительная результативность и рента-бельность страховых операций; показатели с 
высокой степенью риска (структура пассива; уровень страховых резервов; маневренность 
собственных резервов; доля чистых активов; эффективность формирования страховых 
резервов; ликвидность. 

При оценке ФС СК в работе [5] рекомендуют следующее. Определять соотношение 
суммы средств в виде инвестиционных вложений и новых средств к размеру страховых 
резервов. Это соотношение характеризует степень размещения средств, за счет которых 
покрываются страховые обязательства страховщика, при этом рекомендуемое значение 
показателя соотношения должно равняться или быть больше единицы. Превышение 
собственного капитала над уставным фондом указывает на прибыльную деятельность 
страховщика. Значительный размер оплаченного уставного фонда доказывает 



 153

заинтересованность собственников в дальнейшем развитии страховщика. Показатель 
«страховые премии" характеризует размер средств, полученных страховщиком по договорам 
страхования и по договорам перестрахования. Показатель "темпы роста страховой премии" 
характеризует динамику развития страховой компании. При стабильной деятельности 
страховой компании изменение поступлений страховой премии находится в пределах 25%. 
Резкое увеличение темпов роста страховой премии означает рост обязательств страховщика, 
которое должно быть подкреплено достаточным объемом собственного капитала. 
Значительное снижение темпов роста страховой премии нарушает сбалансированность 
страховой деятельности, что может негативно сказаться на ФС СК и пр. 

В работах [5,6] предлагается определять интегральный показатель финансовой 
стабильности (I) страховой компании по формуле средневзвешен-ной из средних значений 
показателей четырех групп: показателей группы оценки капитала (0,1ПК); показателей 
оценки ликвидности (0,2ПЛ); показателей оценки эффективности деятельности СК (0,3ПР); 
показателей качества и структуры активов (0,4ПА). 

Чем меньше значение I, тем более устойчивая СК. Финансовой состояние СК 
определяется значением совокупного нормированного коэффициента по данной страховой 
компании и сравнивается с соответствующим значением нормативного совокупного 
коэффициента. ФС СК считается устойчивым, если показатель окажется меньше, чем 
значение нормативного совокупного коэффициента для группы устойчивых СК. Наилучший 
результат имеет та СК, у которой сводный нормированный коэффициент будет ниже. 

Таим образом, анализ различных методик, применяемых при оценке показателей 
финансового состояния СК приводит к выводу, что успешное решение этой проблемы 
возможно при условии: дальнейшее исследование передового зарубежного опыта и 
адаптации его к условиям Украины; дальнейшее совершенствование рейтинговой системы 
оценки СК Украины для осуществления возможности прогнозирования и управления 
финансовой устойчивостью страховщика; создание в организационной структуре компании 
соответствующих отделов финансового анализа, специалисты которых занимались оценкой 
финансового состояния страховщика (финансовой устойчивости, платежеспособности, 
ликвидности, финансовых результатов) и предоставляли соответствующие рекомендации по 
его улучшению. 

Только при условии обеспечения устойчивости финансового состояния страховые 
компании смогут реализовать свои потенциальные возможности инвестирования в Украине. 
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У статті проведено аналіз діяльності комерційних банків та обґрунтування впровадження нових 
технологій. 

Ключові слова: інноваційний потенціал, банківська інновація, комерційний банк, інформаційні 
технології. 

 

Актуальність теми. Однією із головних тенденцій ХХІ ст. є бурхливий розвиток 
інформаційних та інноваційних технологій. Сучасна модернізація банківської діяльності 
неможлива без інтенсивного впровадження останніх досягнень науково-технічного прогресу. 
Світова фінансова криза та загострення конкуренції змусили банки вести пошук додаткових 
шляхів отримання конкурентних переваг, зокрема, шляхом впровадження нових технологій 
обслуговування клієнтів. В Україні ринок банківських послуг досить однотипний, для 
визначення стратегії розвитку банку, необхідно чітко усвідомлювати власні можливості, 
об’єктивно оцінювати свій інноваційний потенціал, та схему реалізації новітнього продукту - 
це і обумовлює актуальність даної теми. 

Варто відмітити, що питання розподілу та використання ресурсів у межах 
інвестиційно-інноваційної діяльності вивчали західні та вітчизняні вчені. Серед них чільне 
місце посідають дослідження М. Кейнса, Б. Оліна, С. Хаймера, О. О. Гаврилюка, В. М. Геєця, 
Д. Г. Лук'яненка, Л. І. Нейкова та інші. Безпосередньо, поняття інноваційного потенціалу в 
комерційному банку аналізували такі науковці, як Л. Л. Антонюк, С. Б. Єгоричева , А. М. 
Поручник , В. С. Савчук] та інші. Особливості інноваційного процесу розглядали такі учені, 
як С. Б. Єгоричева , М. П. Денисенко, О. Ф. Андросова, Л. І. Михайлова, А. В. Череп та інші 
[1]. 

Метою даної роботи є аналіз діяльності комерційних банків та обґрунтування 
впровадження інноваційно-інформаційних технологій технологій у діяльність комерційних 
банків. 

Основна частина. Першочергово зазначимо, що інноваційний потенціал – це 
комплексна характеристика спроможності економічного суб’єкта (у нашому випадку 
комерційного банку) до інноваційної діяльності, що спричиняє якісні зміни, вдосконалення, 
прогрес. Для втілення проекту нововведень залучають наступні ресурси: фінансові ресурси, 
матеріально-технічні ресурси, інтелектуальні ресурси (інформаційні та кадрові), 
організаційні ресурси [2, с.53]. 

Таким чином, інноваційний потенціал – це здатність генерувати, сприймати і 
реалізувати інноваційні ідеї, використовуючи наявні ресурси та організаційно-управлінські 
можливості. 

В умовах інтенсивної конкуренції вирішальним фактором стає спроможність 
банківської установи генерувати нові потоки доходів за рахунок впровадження інноваційних 
продуктів, забезпечення особливої якості обслуговування клієнтів, що також є наслідком 
реалізації інноваційних рішень, які відрізняють банк від його конкурентів. Як справедливо 
зазначає Ф. Янсен, «перманентна інновація - єдиний реальний спосіб забезпечення стійкої 
конкурентної переваги для більшості компаній, яким можна користуватися як тепер, так і у 
найближчому майбутньому» [3, с. 5].  Не можна не погодитися з твердженням В.О. 
Берегового про те, що «під банківськими інноваціями слід розуміти вдосконалення, 
оновлення напрямків та інструментів діяльності банку, тобто не тільки технічні або 
технологічні нововведення в області банківських або інформаційних технологій, але і будь-
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які зміни, що покращують якісну основу відтворення банківських послуг, зокрема, фінансові 
інновації, структурне вдосконалення» [4, с. 39]. 

 Впровадження інноваційних інформаційних технологій в банківську  сферу дозволяє: 
– ефективно здійснити цільовий підхід в управлінні; 
– знизити час на проведення розрахунків; 
– підвищити оперативність прийнятих рішень; 
– оптимізувати процеси розподілу і розміщення коштів; 
– розширити спектр надаваних послуг і  підвищити їх якість; 
– розширити коло клієнтів банку. 
Обєктом дослідження даної роботи є Публічне акціонерне товариство «Райффайзен 

Банк Аваль». Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» надає широкий 
перелік стандартних та новітніх банківських послуг, які надаються більш ніж 2,6 млн. 
клієнтам Райффайзен Банку Аваль через загальнонаціональну мережу, до якої станом на 
кінець березня 2016 року входили 577 відділень по всій Україні. 

Райффайзен Банк Аваль залишається лідером за якістю обслуговування в 
українському банківському секторі. Згідно з оцінкою компанії GfK-Україна, яка 
спеціалізується на дослідженні ринків, репутація Райффайзен Банку Аваль перевищує 
середньоринкову. 

Вагомі успіхи банку традиційно визнають і в Україні, і за її межами впливові видання 
та експерти, рейтингові компанії, партнери та клієнти. З початку 2016 року  банк вже був 
відзначений в щорічному проекті «Рейтинг життєздатності банків - 2016» журналу «Forbes 
Україна»: Райффайзен Банк Аваль, як і роком раніше, увійшов до групи банків з найвищим 
рівнем життєздатності (група А) і став самим надійним українським банком з першої десятки 
фінансових установ за розміром активів. Райффайзен Банк Аваль також очолив рейтинг 
надійності великих і найбільших банків України, складений журналом «Деньги». Другий рік 
поспіль Райффайзен Банк Аваль став переможцем в номінації «Кращий фінансова установа 
АПК» в рамках Всеукраїнського конкурсу «АГРОБРЕНД-2016» [5]. 

Банк прагне й надалі підвищувати якість обслуговування клієнтів, використовуючи 
свій досвід та досвід банків - членів групи Райффайзен Банк Інтернаціональ, а також новітні 
технології. 

Райффайзен Банк Аваль використовує: 
- карточні системи OpenWay для модернізації та підвищення рівня карткової емісії і 

еквайрингу; 
- скорингові системи (системи оцінки кредитоспроможності); 
- автоматизовану банківську систему (АБС); 
- Інтернет-банкінг. 
Райффайзен Банк Аваль в рамках системи Інтернет-банкінг дозволяє управляти 

рахунками як у національній, так і іноземній валютах і отримувати всю інформацію про рух 
коштів по ним (www.aval.ua): 

- в режимі on-line (через мережу Internet); 
- в режимі off-line за допомогою PC-banking (в разі обмеженого доступу до Internet або 

його відсутності); 
- за допомогою WAP-banking з мобільного телефону (перегляд поточного стану 

рахунку). 
Клієнти банку мають можливість: 
- швидкого проведення платіжних операцій в рамках обслуговування фінансових 

систем; 
- роботи з платіжними документами одночасно для декількох співробітників, які 

перебувають в різних офісах; 
- обміну фінансовими документами з іншими бухгалтерськими програмами; 
- використовувати належну кількість електронних підписів. 
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Конфіденційність даних каналами Інтернет-банкінг, гарантується завдяки 
використанню при обміні інформацією сертифікованих засобів криптографічного захисту, 
механізму аутентифікації й клієнтів, а також постійному контролю за цілісністю інформації 
[5]. 

Таким чином, в Україні банківськими інноваціями можуть вважатися:  
1) новий для України зарубіжний банківський продукт;  
2) новий український банківський продукт, який раніше не мав аналогів на 

вітчизняному ринку банківських послуг;  
3) нові технології обслуговування клієнті.  
Розглянемо інноваційні інформаційні технології, які можуть використовуватися в 

діяльності комерційних банків України.  
У зв'язку з глобальним проникненням Інтернету в усі сфери нашого життя інновацією 

стало використання банками соціальних мереж і on-line-ігор для розширення ринку збуту 
своїх послуг. Одними з найбільш затребуваних у світі, а тепер і готовими до запуску в 
Україні, є технології RFID і NFC. Інноваційною технологією, яка вже сьогодні проходить 
випробування, можна назвати бездротову технологію NFC (Near Field Communication). NFC 
може бути дослівно переведено як "зв'язок в ближньому полі"), в основі якої лежить 
використання ідеології передачі даних по радіоканалу на принципах взаємної індукції на 
короткі відстані в діапазоні частот 13,56 МГц.  

Висновки. Банківська система України зараз знаходиться на етапі розвитку. Вона 
повільно, але все ж впроваджує в свою діяльність інноваційні продукти. То ж, якщо вона і 
далі триматиме цей курс, то українські банківські установи зможуть стати 
конкурентоспроможними на міжнародному ринку банківських послуг, значно покращиться 
якість та швидкість надання послуг, кожна послуга буде диференціюватися відповідно до 
потреб клієнта, що матиме тільки позитивний вплив як для банківської системи так і для 
країни в цілому. 
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ФУНКЦІЇ  ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ 
ЦІННОСТЕЙ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ  

 

В статті розглянуті і проаналізовані методи обліку, аналізу і внутрішнього контролю за 
збереженням товарно-матеріальних цінностей, особливості проведення їх інвентаризації, запропоновані 
методи внутрішнього контролю з урахуванням особливостей дослідженого об’єкту. 

Ключові слова: товарно-матеріальні цінності, облік, аналіз, внутрішній контроль, інвентаризація.  
 

Methods of accounting, analysis and internal control of material assets preservation, features of their 
inventory are considered and analyzed in the article.  Also it’s proposed methods of internal control in consideration of 
peculiarities the object being studied. 

Keywords: material assets, accounting, analysis, internal control, inventory. 
 

Особливе місце в системі управління суб’єктами господарювання займають товарно-
матеріальні цінності (ТМЦ). Це обумовлюється їх значною кількістю і різноманітністю 
видів, а також можливим широким спектром їх використання не тільки у виробничих цілях. 
Тому збереження і ефективність обігу ТМЦ вимагає проведення  аналізу і контролю на 
системній основі. В сучасних умовах значно ослаблені функції державного фінансового 
контролю за діяльністю приватних підприємств, що обмежуються лише контролем за 
сплатою податків, використанням бюджетних коштів та контролем діяльності підприємств за 
вимогами правоохоронних органів.  

Власник підприємства для прийняття ефективних та своєчасних управлінських рішень 
повинен володіти точною інформацією про фінансовий і майновий стан. На сьогодні існує 
потреба у більш оперативній, гнучкій, адаптованій до ринкових умов та частих змін у 
законодавстві, діючій обліково-контрольній системі, яка б стала основою управління 
матеріальним забезпеченням та передумовою підвищення економічної ефективності 
діяльності підприємства. Дані функції на сьогодні на підприємствах покладаються на 
працівників обліку та систему внутрішнього контролю.  

Питання методики та практики обліку і внутрішнього контролю ТМЦ є актуальними, 
завжди перебувають в центрі уваги та розглядаються вченими і практиками. Вагомий внесок у 
дослідження проблем обліку та контролю ТМЦ зробили такі вітчизняні вчені, як: Бутинець 
Ф.Ф, Кужельний М.В., Кузьмінський А.І., В.Д. Понікаров, Б.Ф. Усач., Мурашко В.М., 
Рудницький В.С. та інші. Проблеми організації, методики та ведення обліку і особливо 
внутрішнього контролю ТМЦ, не зважаючи на значний внесок науковців, потребують 
подальших досліджень, наукових розробок та законодавчого закріплення.  

Метою даної статті є розкриття сутності та з'ясування проблем і їх вирішення в 
обліку, аналізі і внутрішньому контролю за обігом товарно-матеріальних цінностей в умовах 
господарювання, для забезпечення ефективної діяльності підприємства. 
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Кожне підприємство, в умовах жорсткої конкуренції, зацікавлене у зниженні витрат 
виробництва, на вартість яких впливає кількість та оцінка запасів. Зменшення собівартості 
продукції дозволить ефективно реалізувати її на внутрішньому та зовнішньому ринках, 
отримати прибуток і забезпечити стабільний фінансовий стан підприємства.  

На сьогодні в обліку ТМЦ найбільш актуальним є широке впровадження 
комп’ютерних технологій і використання сучасних бухгалтерських програм, особливо це 
важливо для складського обліку. Впровадження бухгалтерських програм забезпечує 
підвищення оперативності та економічності обліку, збільшення обсягу бухгалтерської 
інформації, при зменшенні кількості помилок. При автоматизації обліку головним завданням 
бухгалтера є контроль за первинними документами, а аналітичний, синтетичний, облік та 
складання звітності здійснюється бухгалтерською програмою, при цьому співставність даних 
забезпечується і контролюється автоматично. 

Зважаючи на це, напрямами обліково-контрольної роботи є збір інформації про рух 
ТМЦ, об’єм  якої забезпечується автоматизованими бухгалтерськими програмами, та 
внутрішній контроль за наявністю, списанням та відповідністю визначенню ТМЦ категорії 
«актив». 

Методи внутрішнього контролю, щодо використання ТМЦ, спрямовані насамперед на 
розробку та реалізацію превентивних заходів та проведення контрольних процедур. 
Ефективним, при формуванні зазначених заходів, є пофакторний аналіз виявлених раніше 
недостач, які мають системний характер, шляхом порівняння кількості випадків виявлених 
сум недостач за перевірений період з даними минулих періодів. Доцільним є за результатами 
такого аналізу проводити групування виявлених недостач за певними класифікаційними 
ознаками, наприклад: причини та умови, що сприяють виникненню недостач; вік, стаж 
роботи, освіта та інші характеристики працівників, які допустили недостачі; спосіб 
приховування та місця виявлення. 

Збереження та ефективне використання ТМЦ на підприємствах забезпечується 
проведенням службою внутрішнього контролю комплексних перевірок із застосуванням 
сучасних методик, а також проведенням раптових інвентаризацій. Одночасно вивчається 
наявність належних умов для зберігання ТМЦ і ефективного контролю за їх рухом 
застосовуючи методи економічного аналізу. При цьому слід приділяти підвищену увагу 
наступним напрямкам: 

- наявність якісної охорони і обладнання приміщень сигналізацією; 
- наявність правильно оформлених договорів про повну матеріальну 

відповідальність із працівниками, яким передані цінності для збереження й використання; 
- створення матеріально відповідальним особам умов для забезпечення збереження 

ТМЦ: наявність складських приміщень, шаф, сейфів, ємностей; 
- оснащення складських приміщень й місць зберігання ТМЦ необхідними 

контрольно-вимірювальними приладами і регулярність перевірки їх справності; 
- наявність контролю за порядком вивозу цінностей з підприємства і наявності 

довіреностей на їх одержання; 
- наявність окремого зберігання ТМЦ, що належать стороннім організаціям або 

прийняті на відповідальне зберігання; 
- визначення кола осіб, відповідальних за збереження, своєчасне оформлення 

операцій приймання і відпуску ТМЦ на складах, а також осіб, що мають право підпису 
документів на приймання і відпуск ТМЦ; 

- встановлення порядку нормування ТМЦ, дотримання норми відпуску їх у 
виробництво, виявлення відхилень від норм і аналіз причини; 

- проведення періодичної звірки даних синтетичного обліку ТМЦ з даними карток 
(книг) складського обліку; 

- періодичне проведення інвентаризації ТМЦ за їх видами; відображення її 
результатів у фінансовій звітності; 
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- організація контролю над закупівлею ТМЦ, від складання плану до оплати 
рахунків кредиторів за придбані матеріальні цінності. 

Таблиця 1 
Можливі порушення при проведенні інвентаризації [1] 

№ Перелік порушень Наслідки порушень 

1 Наказ про проведення інвентаризації відсутній 

2 
План проведення інвентаризації та склад 
інвентаризаційної комісії не затверджений наказом 
керівника підприємством 

3 У наказі про інвентаризацію не зазначені її строки 

Відсутні підстави для 
проведення інвентаризації 

4 
Інвентаризація наявних ТМЦ - проведена не в 
повному обсязі 

5 
Інвентаризаційний опис складений в одному 
примірнику 

6 
Порівнювальні відомості результатів інвентаризації 
не оформлені 

7 
Документально підтверджено відсутність хоча б 
одного зі членів комісії під час проведення 
інвентаризації 

Результати інвентаризації 
недійсні (не мають юридичної 
сили) 

8 
При неможливості припинення господарської 
діяльності прибутково-видаткові документи не 
завізовані головою комісії 

Існує можливість оформити 
раніше не виписані 
прибутково-видаткові 
документи 

9 
У матеріально відповідальних осіб не взяті розписки 
про передачу всіх прибутково-видаткових документи 
до бухгалтерії 

При виявленні порушень 
можуть бути пред'явлені 
документи, оформлені під час 
проведення інвентаризації 

10 
Проводиться зіставлення даних бухгалтерського 
обліку з фактичною наявністю, а не навпаки 

Існує можливість 
перекручування фактичних 
даних залежно від даних 
бухгалтерії 

11 
Підсумки не вивірені на кожній сторінці опису: немає 
числа прописом, кількості номерів, або загального 
підсумку  

Існує можливість 
несанкціонованих виправлень 

12 
На кожній сторінці відсутній запис: "Ціни, підсумки 
перевірив", підпису матеріально відповідальної особи 
(МВО) 

Інвентаризаційний опис не 
може бути документом, для 
виставлення претензії до МВО 

13 
Виправлення не підписані й не завірені членами 
комісії 

Виправлення вважаються 
недійсними 

14 
Інвентаризаційний опис після затвердження 
результатів має незаповнені рядки 

Існує можливість внесення 
додаткових даних 

15 

На останній сторінці інвентаризаційного опису немає 
розписки МВО про відсутність у неї претензій до 
членів комісії й підтвердження, що зазначене в описі 
майно прийняте на відповідальне зберігання 

Відсутність підстав для 
пред'явлення претензій до 
матеріально відповідальної 
особи при виявленні недостач 

16 
Під час перерв у роботі комісії не закритий доступ 
стороннім у приміщення, де зберігаються 
інвентаризаційні описи 

Внесення виправлень, що 
спотворюють результати 
інвентаризації 

17 
Порушений порядок відображення результатів 
інвентаризації в регістрах бухгалтерського обліку  

18 
Спеціальні файли з матеріалами за результатами 
інвентаризації не сформовані 

Відсутність контролю й 
недостовірність звітних даних 
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Службам внутрішнього контролю, особливу увагу в роботі щодо захисту і 
збереженням ТМЦ на підприємствах, необхідно приділити якісному проведенню 
інвентаризації з дотриманням наступних умов: принципу раптовості; відповідності кількості 
і якості членів інвентаризаційних комісій обсягу їх роботи; правильного складання 
інвентаризаційних відомостей; дотримання термінів оформлення результатів інвентаризації; 
наявності контрольних перевірок якості інвентаризації; максимально можливого охоплення 
інвентаризацією всіх активів, що знаходяться на об'єкті перевірки. 

При організації та проведенні інвентаризацій на підприємствах, з метою отримання 
достовірних даних щодо наявності і стану ТМЦ, можуть бути здійснені порушення, які 
можуть приводити до певних наслідків (таблиця 1). 

На сьогодні є розповсюдженим впровадження автоматизованої системи ведення 
інвентаризації з використанням програмного забезпечення 1С:Бухгалтерія 8.2, яке полегшує, 
але незначно спрощує проведення інвентаризації, тому як дані вносяться в програму вручну. 

Науковці і розробники пропонують майже повністю автоматизувати процес 
проведення інвентаризації ТМЦ шляхом використання штрих-кодів, або етикеток з наявністю 
інформації про інвентарний номер, матеріально-відповідальну особу і безпосередньо сам 
штрих-код. Це обладнання Zebra GK 420t, Honeywell Scanpal 5100, які працюють з сучасним 
програмним забезпеченням Windows CE 5.0 та Mobile SMARTS.  

Зважаючи на всі переваги, використання штрих-кодів, їх активніше витісняють 
радіочастотні технології (PFID), які вже набули широкого поширення в іноземних 
роздрібних мережах, зокрема в таких, як Рrаdа, Ргосtег&Gаmble, Tеsсо, Bеnеttоn та інших [1]. 

При використанні сучасних методів проведення інвентаризації не тільки зменшуються 
витрати часу та його вартості, а й дотримується об'єктивність, точність результатів, терміни 
проведення, зменьшується  ризик шахрайства. 

Використання всіх сучасних можливостей автоматизованих бухгалтерських програм 
для отримання облікової інформації і використання її для внутрішнього контролю за рухом 
ТМЦ дозволить отримувати достовірну інформацію, яка є важливим фактором для 
прийняття оптимальних управлінських рішень власниками підприємства, що дозволить 
підвищити ефективність діяльності підприємства. 
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and national standards of account is conducted. The question of harmonization of accounting of incomes is considered 
in a record-keeping and financial reporting. 

Key words: revenue, income, international accounting standards,national accounting standards, reporting. 
 

Досліджено теоретичні питання щодо порядку формування доходів на підприємствах та особливості 
відображення доходів у системі бухгалтерського обліку та звітності. Проведено порівняльний аналіз 
міжнароднихта національних стандартів обліку. Розглянуто питання гармонізації обліку доходів в 
бухгалтерському обліку та фінансовій звітності.  

Ключові слова: дохід, фінансові результати, міжнародні стандарти обліку, національні стандарти 
обліку, звітність.  

 

Постановка проблеми. На сьогоднішній день кожне підприємство на перше місце 
ставить результат своєї діяльності – прибуток чи збиток. Оцінити достовірність результату 
діяльності підприємства можливо лише за даними бухгалтерського обліку. Саме від повноти 
та правдивості отриманої керівництвом інформації буде залежати  адекватність  і 
правильність прийнятих ними рішень. Формування результатів діяльності - це процес, який 
безпосередньо пов'язаний з доходами та витратами, які виникають у суб’єкта 
господарювання, тобто вони є визначальними складовими фінансових результатів. Тому їх 
облік у ринкових умовах набуває стратегічного значення для підприємства. У процесі 
здійснення реформ системи бухгалтерського обліку в Україні зазнали істотних змін 
методологічні засади формування, обліку і відображення у звітності фінансових результатів 
звітного періоду з орієнтацією на принципи визнання доходів та витрат. Незважаючи на те, 
що принципи, організація та методика обліку, порядок формування облікової політики 
підприємств України відповідають міжнародним стандартам фінансової звітності, та все ж 
існує ряд невідповідностей в окремих концептуальних підходах щодо їх визнання. Також 
гостро постають такі проблеми, як: проблема класифікації доходів, проблема повноти та 
своєчасності відображення їх у системі обліку. Дані проблеми є дуже важливими та 
вагомими, а також вимагають особливої уваги у зв'язку з нестабільним економічним станом 
країни. Отже, доходи відіграють одну з найважливіших ролей, оскільки від них залежить не 
тільки добробут окремих підприємств, але й країни в цілому. 

 Аналіз досліджень та публікацій останніх років. Питанню  щодо обліку доходів 
підприємства приділяли безліч уваги як вітчизняні, так і зарубіжні вчені, а також практики. 
Проте ці питання настільки об’ємні, що були й залишаються актуальними для багатьох 
наукових пошуків. Питання, пов'язані з проблемами обліку доходів підприємства та 
перспективами їх вирішення в Україні, знайшли відображення у роботах І. Білоусової та Н. 
Чумаченко, З.Задорожного, С. Голова, В. Ластовецького, Т. Маренич, С. Михалевич. 
Б.Нідилз – висвітлював основні концепції обліку доходів, К. Друті та А. Апчерч – приділяли 
увагу технічній стороні організації і ведення обліку на підприємстві.  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Одним із напрямків 
об’єктивного та точного формування показників фінансової звітності підприємств є 
визначення видів діяльності по окремих господарських операціях. Тому повинна бути єдина і 
чітка методика їх віднесення. Однак, дослідження нормативно-правових документів, на 
підставі яких визначаються види діяльності, показує, що в них дані визначення неузгоджені.  

Мета статті. Розглянути питання складу доходів в міжнародних і національних 
стандартах фінансової звітності та особливості відображення доходів в системі 
бухгалтерського обліку та звітності.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Дохід, як джерело подальшої діяльності 
підприємства, покриття витрат виробництва, забезпечення працівників і держави 
фінансовими ресурсами, необхідними для життєдіяльності  усіх сторін, займає важливе місце 
в загальній системі обліково-аналітичного забезпечення підприємств. Дохід надзвичайно 
поширене, широкозастосовуване і одночасно багатозначне поняття, що використовується у 
різних значеннях. Дослідження свідчать, що в економічній літературі ототожнюються 
поняття «виручка» і «дохід», «дохід» і «прибуток». Виручка, дохід і прибуток тісно 
взаємопов'язані, однак їх бухгалтерська сутність різна. 
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Виручка від реалізації – це сума коштів, які надійшли на рахунок підприємства за 
реалізовану продукцію, виконані роботи або надані послуги. Дохід – це надходження 
економічних вигод, що нараховані і підлягають отриманню або отримані в результаті 
виробничо-фінансової та комерційної діяльності підприємства. 

 Прибуток – це різниця між обсягом продажу за звітний період і сумою виробничих 
витрат та витрат розподілу. На думку багатьох вчених категорія «дохід» і «прибуток» не 
взаємопов'язані, а от витрати, продукція, процес постачання, процес виробництва, процес 
реалізації лише доповнюють одна одну. Вони мають власну вартісну структуру і 
відрізняються за функціями та роллю, що виконують в процесі відтворення. Поняття доходу 
набагато ширше, оскільки охоплює всю величину знову створеної вартості, тоді як прибуток 
характеризує лише його частину. Прибуток являється вартісною формою додаткового 
продукту, а дохід – частиною необхідного і додаткового продукту. Сутність доходу та 
методологічні засади формування інформації про нього в бухгалтерському обліку, розкриття 
цієї інформації у фінансовій звітності підприємств визначається Національним положенням 
(стандартом) бухгалтерського №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженим  
наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013р. №73 [3] та П(С)БО 15 «Дохід», 
затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999р. № 290 [4]. 

Для обліку доходів Планом рахунків [2] передбачено рахунки сьомого класу «Доходи 
і результати діяльності». На рахунках цього класу, крім рахунку 76 «Страхові платежі», 
протягом звітного року за кредитом відображається сума загального доходу разом із сумою 
непрямих податків, зборів (обов’язкових платежів), що включені до ціни продажу, за 
дебетом – щомісячне відображення належної суми непрямих податків, зборів (обов’язкових 
платежів). Цей клас рахунків можна вважати тимчасовим, оскільки він закривається в кінці 
кожного звітного періоду. Ці рахунки відображають стан доходів за певний звітний період. 
Тимчасові рахунки починають новий звітний період із нульового сальдо, на яких 
накопичується інформація про доходи за даний період, що дає змогу використовувати 
накопичену інформацію при складанні проміжної звітності (квартальної, піврічної). У кінці 
періоду рахунки доходів (як і рахунки витрат) закриваються через списання їх сальдо на 
рахунок 79 «Фінансові результати». Інструкція до Плану рахунків дозволяє закривати 
рахунки доходів та витрат щомісяця або по закінчені звітного року. Економічна сутність 
доходу в контексті міжнародних стандартів обліку полягає в збільшенні економічних вигод 
протягом облікового періоду, яке виражається в збільшенні активів чи зменшенні 
зобов’язань, що призводить до збільшення капіталу підприємства, за винятком внесків до 
статутного чи додаткового капіталу власників підприємства. Як зазначалося раніше, 
методологічні засади формування інформації про доходи у вітчизняному бухгалтерському 
обліку визначає П(С)БО 15 «Дохід». В основу формування змісту стандарту покладено зміст 
його міжнародного аналога М(С)БО 18 «Дохід» [5]. Проте, визначення доходу П(С)БО 15 
«Дохід» не дає. Це визначення відображається в Н(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової 
звітності», відповідно якому доходи – це збільшення економічних вигод у вигляді 
надходження активу або зменшення зобов’язань, які приводять до зростання власного 
капіталу (крім зростання власного капіталу за рахунок внесків учасників). П(С)БО 15 
«Дохід» містить положення,  які зумовлені національними особливостями обліку, зокрема 
обліку авансів, бартерних операцій тощо. Порівняльний аналіз даних стандартів, на думку 
Ягмури К.А. та Нелідіної Ю.С. [9], вказує на ряд суттєвих відмінностей стандартів між 
собою основними з яких є: 

1. П(С)БО 15 «Дохід» в методологічній частині визнання доходу господарюючого 
суб’єкта не регламентує випадку ймовірності виникнення ризику продавцю щодо можливого 
повернення товару. Тому дохід не повинен відображатися в бухгалтерській звітності, поки не 
здійснять наступні вимоги: товари продані в розстрочку або по оплаті відстрочених 
платежів. Визнання доходу можливе в момент продажу, так як у фірми є міцна основа для 
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оцінки скидки по розрахункам. Продаж у розстрочку відбувається тоді, коли підписані 
відповідні контракти, що закликає покупця здійснити даний платіж. 

2. У національних стандартах оцінка моменту, на який підприємство передає 
покупцеві суттєві ризики й винагороди від володіння певним активом, вимагає детального 
вивчення обставин операцій. Якщо за М(С)БО підприємство залишає за собою суттєвий 
ризик володіння, операція не розглядається як реалізація і дохід не визнається.  

3. П(С)БО 15 «Дохід» показує, якщо дохід може бути достовірно визначений, то він 
відображається в бухгалтерському обліку в розмірі визначених витрат, які підлягають 
відшкодуванню. Визнаний дохід не коригується на величину пов’язаної з ним сумнівної та 
безнадійної дебіторської заборгованості, а в М(С)БО 18 «Дохід» визнається, коли доходи та 
витрати, які пов’язані з тією самою операцією, визнаються одночасно; цей процес називають 
відповідністю доходів і витрат.  

4. Національні стандарти не задовольняють критерії визнання доходу після доставки 
клієнту товарів. Тобто існують ситуації, коли визнання доходу в момент поставки товару 
необхідно відкласти.  

1. П(С)БО 15 «Дохід» не регламентує ситуацію отримання готівки від реалізації, до 
того як здійснюється доставка товару або виконання послуг. Так як процес одержання 
доходу є неповним, то визнання доходу не відбудеться до моменту, поки не буде виконано 
основні умови виконання зобов’язань продавця.  

2. Досить значна проблема невідповідності П(С)БО 15 «Дохід» до М(С)БО 18 «Дохід» 
проявляється у ситуації, коли товари продані з гарантією. Визнання доходу відбувається в 
день продажу, хоча існує ймовірність майбутніх витрат по гарантіям.  

3. Згідно П(С)БО 15 «Дохід» доходи класифікуються за такими групами: 
 дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);  
 чистий дохід від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг; 
 фінансові доходи;  
 інші доходи.  

Щодо М(С)БО 18, класифікація доходів розглядається з точки зору виду діяльності, в 
результаті якого було отримано даний дохід. Так, М(С)БО 18 «Дохід» передбачає наступні 
види доходів:  
 дохід від реалізації товарів; 
 дохід від надання послуг; 
 дохід від використання активів, результатом яких є відсотки, роялті, дивіденди. [9] 

Таким чином, М(С)БО мають більш конкретизований характер окремих положень 
щодо обліку доходів та відображення їх у фінансовій звітності. Тоді як у П(С)БО містяться 
моменти неповної визначеності та розмежованості доходів з наступним формальним 
перекрученням інформації при складанні фінансової звітності. Така ситуація зумовлена 
наслідком дії національних особливостей обліку. Отже, приведення національної системи 
бухгалтерського обліку у відповідність з вимогами ринкової економіки і міжнародними 
стандартами бухгалтерського обліку потрібно здійснювати за наступними напрямками:  
 законодавче закріплення принципів, які регламентували вище наведені ситуації;  
 формування нормативно-правової бази з наступним механізмом її дії по відношенню 
до принципів МСФЗ;  
 належність кадрового забезпечення в програмах розробок і впровадження змін до 
П(С)БО;  
 міжнародне співробітництво, та інше.  

Удосконалення системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності 
господарюючих суб’єктів з урахуванням вимог міжнародних стандартів сприятиме 
гармонізації фінансової звітності вітчизняних суб'єктів господарювання із звітністю 
підприємств держав – членів Європейського Союзу, а також інших країн, які 
використовують міжнародні стандарти; підвищенню прозорості та забезпеченню 
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достовірності фінансової звітності суб'єктів господарювання і належного рівня довіри до неї 
вітчизняних та іноземних інвесторів; посиленню захисту прав та інтересів акціонерів, 
інвесторів, кредиторів.  

Однією з відмінностей між національним та міжнародним стандартом з приведених 
вище критерій являється класифікація доходів. Дослідження вченими-економістами 
відповідних Міжнародних стандартів показують, що і існують розбіжності в класифікації 
господарських операцій, що пов’язано з особливостями надання певної інформації для 
конкретних користувачів [9]. Проте, вони вважають за доцільне зробити спробу 
максимального зменшення розбіжностей в класифікації господарських операцій і їх 
відповідності визначеним вимогам діяльності конкретного підприємства. І тут 
найскладнішим виникає питання у визначенні показників інвестиційної та фінансової 
діяльності. У зв’язку з цим Бутинець Ф. Ф., Гріщенко О. В. пропонують внести деякі зміни в 
побудову рахунків класу 7 «Доходи і результати діяльності» Плану рахунків.  

Таким чином, Бутинець Ф.Ф. до доходів від фінансової діяльності пропонує віднести: 
дивіденди отримані; проценти отримані; інші фінансові доходи; доходи від інвестицій в 
асоційовані, спільні підприємства, тобто всі доходи, які обліковуються на рахунках 72 
«Дохід від участі в капіталі» і 73 «Інші фінансові доходи». До доходів від інвестиційної 
діяльності Бутинець Ф.Ф. пропонує віднести доходи від: реалізації фінансових інвестицій, 
необоротних активів, майнових комплексів; неопераційної курсової різниці; безоплатно 
отриманих активів; інші доходи від звичайної діяльності, тобто ті доходи, які обліковуються 
на рахунку 74 «Інші доходи» [4]. 

На думку Гріщенко О. В., доцільно доходи від участі в капіталі, які на сьогодні 
відносяться до фінансової діяльності, віднести до результатів інвестиційної діяльності, згідно 
її визначенню. Зі структури «Фінансових доходів» пропонує виділити «Дивіденди отримані», 
які належать результатам інвестиційної діяльності, оскільки являються частиною прибутку, 
отриманого від інвестицій, а також «Відсотки отримані» за використання переданих у 
фінансову оренду необоротних активів, по інвестиціям в боргові цінні папери, крім 
високоліквідних короткострокових фінансових інвестицій, які являються еквівалентами 
грошових коштів [7]. Дохід від фінансових операцій також формується за рахунок доходів 
від безоплатно отриманих активів. Таким чином, на думку автора, до складу доходів від 
фінансової діяльності слід віднести: дохід від безоплатно отриманих активів; дохід від 
неопераційних курсових різниць (пов'язаний з фінансовою діяльністю); інші доходи від 
фінансових операцій.  

Висновки і пропозиції. В цілому окремі рекомендації авторів мають практичне 
значення. Так, це стосується рекомендацій відносно обліку доходів від не операційних 
курсових різниць (пов'язаних з фінансовою діяльністю), які пропонують ураховувати у 
складі фінансової діяльності. Однак, пропозиції щодо обліку доходів від реалізації 
необоротних активів та майнових комплексів, та ураховуючи зміни, що були внесені в План 
рахунків [2], то даний вид доходів повинен знайти відображення у складі інших операційних 
доходів. 

 Таким чином, на даний час залишаються неузгодженими питання щодо відображення 
в обліку та звітності окремих доходів. Сподіваємося, що вирішення питання однакового 
складу доходів в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності дасть змогу реально 
відображати склад доходів підприємства та проводити аналіз їх впливу на результати 
кожного виду діяльності.  
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Розглянуто напрямки формування інформаційного забезпечення відповідно потреб користувачів 
облікової інформації для прийняття рішень. Запропоновано форми управлінської звітності в частині витрат з 
урахуванням специфіки діяльності  підприємств ресторанного господарства та організації обліку. 
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The article deals with the formation information support’s directions in accordance needs of accounting 
information users for decision making. Forms of management reporting in terms of costs taking into account specificity 
of restaurant business enterprises were proposed. 

Keywords: reporting, accounting, management costs, catering 
 

Процеси управління витратами органічно пов’язані з інформацією, різною за 
характером та економічним призначенням. Сучасна облікова система є генератором 
інформації про всі процеси господарської діяльності, а дані оперативного обліку про витрати 
завжди були і залишаються основою для контролю, аналізу, планування, а також розробки та 
реалізації управлінських рішень. Це пов’язано з тим, що одна з головних функцій 
бухгалтерського обліку є інформаційна, сутність якої полягає в наданні необхідної та 
достовірної інформації користувачам. Керівники управлінської ланки повинні бути 
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забезпечені своєчасною інформацією, необхідною для управління  витратами та отримання 
бажаних результатів в умовах зростання динамічності та непередбачуваності ринкового 
середовища. Все це вимагає створення якісної інформаційної інфраструктури на 
підприємстві, важливою складовою якої управлінська звітність.   

Теоретико-методологічні основи формування управлінської звітності широко 
представлено в наукових роботах вітчизняних економістів [1,2,3,4], узагальнення думок яких 
дає можливість визначити, що управлінська звітність - це систематизація обліково-
аналітичної інформації відповідно інформаційних потреб управлінської ланки для прийняття 
рішень щодо підвищення ефективності та результативності діяльності підприємства. 
Розробка форматів управлінської звітності повинна здійснюватися спеціалістом з організації 
управлінського обліку на основі принципів:  

- цільове спрямування звіту на вирішення конкретних завдань; 
- адресність звіту, призначеного для конкретної особи; 
- оптимальність; 
- зрозумілість цільове спрямування звіту на вирішення конкретних завдань [4].  
Зазначимо, що на формування управлінської звітності впливає методичний підхід до 

організації обліку витрат у системі управління підприємств ресторанного господарства.  
Таблиця 1 

Таблиця інформаційних потреб внутрішніх користувачів щодо витрат підприємств 
ресторанного господарства 

 
Так, для отримання інформації про витрати з метою їх оптимізації рекомендовано 

організувати управлінський облік витрат в розрізі господарських процесів:  
1. управлінський облік витрат процесу постачання (систематизація інформації 

щодо витрат, пов’язаних із поставками сировини та купованих товарів); 
2. управлінський облік витрат процесу виробництва та його обслуговування 

(систематизація облікових даних про витрати на виробництво страв та його обслуговування, 
калькулювання фактичної собівартості кейтерингової послуги); 

3. управлінський облік витрат процесу реалізації (формування обліково-
аналітичної інформації про витрати, пов’язані з реалізацією продукції власного виробництва 
(послуг)). 

4. управлінський облік витрат процесу управління (формування обліково-
аналітичної інформації про витрати, пов’язані з утриманням адміністративно-управлінського 
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персоналу, з організацією, управлінням та координацією діяльності підприємства). 
Тому при складанні аналітичних відомостей обліку витрат та управлінських звітів в 

підприємствах ресторанного господарства доречно дотримуватися процесного підходу та 
орієнтуватися на інформаційні потреби внутрішніх користувачів облікової інформації. Задля 
цього в системі управлінського обліку рекомендовано складати Таблицю  інформаційних 
потреб внутрішніх користувачів щодо витрат підприємств ресторанного господарства 
(Таблиця 1), в якій представлена не тільки інформація про види витрат відповідно до потреб 
та поширених запитів у межах закладу, а й обліково-аналітична інформація про витрати, 
перелік споживачів, рекомендовані відомості обліку та управлінські звіти з визначеними 
періодами їх складання.  

 
Рис.1. Запропоновані формати управлінських відомостей та звітів про витрати для 

підприємств ресторанного господарства 
 

Перелік облікових відомостей та управлінських звітів, визначений бухгалтером 
підприємства, повинен бути достатнім, не перевантаженим, прописаним в обліковій політиці 
підприємства згідно з поставленими завданнями системи управління витратами.  

УВ 1 Відомість обліку витрат за процесом постачання 

УВ 2 Відомість обліку витрат за  процесом виробництва та його 
обслуговування 

УВ 3 Відомість обліку витрат за процесом реалізації 

УВ 4 Відомість обліку витрат за  процесом управління 

УВ 5 – Відомість обліку використання паливно–мастильних матеріалів 

УВ 6 Відомість обліку логістичних витрат з реалізації  

УПРАВЛІНСЬКІ ВІДОМОСТІ ВИТРАТ  

УПРАВЛІНСЬКІ ЗВІТИ ПРО ВИТРАТИ 

УЗ–1 Управлінський звіт про витрати за процесами діяльності 

УЗ –2 Управлінський звіт про витрати для прийняття рішень 

УЗ–3 Управлінський звіт про логістичні витрати 

Систематизація інформації управлінського обліку витрат для прийняття рішень 
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Перелік запропонованих управлінських відомостей та звітів про витрати для 
підприємств ресторанного господарства наведено на рисунку 1. 

Ефект від запропонованих відомостей витрат (УВ–1.1,УВ 1.2, УВ 1.3 ) в системі 
організації управлінського обліку полягає в отриманні деталізованої інформації в розрізі 
видів витрат за кожним процесом господарської діяльності підприємства для управління 
витратами, а також визначення напрямів оптимізації витрат за кожним з процесів при 
збереженні належного рівня якості продукції власного виробництва та обслуговування 
замовників кейтерингових послуг. На основі рекомендованих до складання відомостей у 
підприємствах ресторанного господарства доцільно формувати внутрішній звіт УЗ–1 
«Управлінський звіт про витрати за процесами діяльності» задля отримання інформації про 
суму витрат за кожним з процесів діяльності та в цілому по підприємству, їх питому вагу в 
загальному обсязі витрат та визначення можливостей щодо їх скорочення. 

Умови діяльності підприємств ресторанного господарства в конкурентному 
середовищі вимагають від бухгалтерів-управлінців формування вартості (або цільової ціни) 
на сервіс-послуги, виконані за межами або в межах суб’єкта господарювання. Процесу 
ціноутворення на кейтерингові послуги в управлінському обліку передує процес 
систематизації витрат в розрізі аналітичних ознак (за визначеною на підприємстві 
номенклатурою витрат або елементами витрат). Задля цього на підприємстві слід щокварталу 
(це пов’язано з фактором сезонності) формувати регістр управлінського обліку «Бюджет 
витрат на кейтерингові послуги (за їх видами)», в якому наводиться інформація про суму 
запланованих та фактичних витрат. Такий обліковий регістр дозволить виявити відхилення 
фактичних витрат від запланованих, які повинні бути розглянуті бухгалтером із визначенням 
причин та винуватців даних відхилень для прийняття управлінського рішення. Інформація 
про сформовані бюджетні витрати вплине на ухвалення рішення споживача щодо 
замовлення кейтерингової послуги. Отримати інформацію про фактичні витрати за 
послугами кейтерингу дозволить для підприємств ресторанного господарства обліковий 
регістр УВ-2 «Відомість обліку фактичних витрат за видами кейтерингових послуг», 
формувати який слід щомісяця. Аналіз облікової інформації запропонованої відомості стане 
підґрунтям для прийняття рішень у процесі визначення пріоритетів щодо надання 
конкретного виду кейтерингу. 

На досліджених підприємствах не достатньо приділяється увага обліку логістичних 
витрат, оцінка яких «повинна відігравати суттєву роль в управлінському обліку і стати 
основою для прийняття рішень керівництвом підприємства щодо різних аспектів його 
діяльності і, насамперед, здійснення логістичної діяльності» [5]. Для систематизації 
інформації про логістичні витрати підприємств, що здійснюють доставку страв замовникам, 
запропоновано до використання УВ-6 «Відомість обліку логістичних витрат з реалізації». 
Отримати інформацію про суму логістичних витрат за процесами господарської діяльності 
закладу і в цілому по підприємству на початок й на кінець періоду, а також відстежити їх 
зміну дозволить запропонований УЗ–2 «Управлінський звіт про логістичні витрати». 
Інформація звіту надасть можливість отримати інформацію для аналізу логістичних витрат 
та скласти програму щодо оптимізації витрат транспортування, які є характерними та 
впливовими на діяльність підприємств ресторанного господарства з функціями кейтерингу. 

Потреба в обліково-аналітичній інформації щодо операційних витрат із метою 
прийняття рішень зумовлює доцільність складання суб’єктами господарювання ресторанного 
господарства облікового регістру – УЗ–3 «Управлінський звіт про операційні витрати для 
прийняття рішень». Запропонований звіт подається двома розділами, в першому з яких 
розкривається інформація про структуру й суму операційних витрат та їх зміни; а другий 
розділ передбачає розрахунок обліково-аналітичних показників для формування висновків і 
пропозицій щодо витратності операційної діяльності, оптимізації витрат та їх ефективності. 
Отримана інформація з наданого звіту сприятиме формуванню судження керівників про 
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економічність і ефективність операційної діяльності підприємства, що вплине на його 
життєдіяльність в умовах ринку та конкуренції.  

Таким чином, запропоновані управлінські відомості та звіти в частині витрат 
підприємств ресторанного господарства, дозволять сформувати якісне інформаційне 
забезпечення для прийняття рішень щодо ефективного управління витратами. 
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In the article the definition of discounts and sale of goods in trade, which is a tool to attract new customers, 
increase sales, encourage repeat customers. The features of your display and sales discounts of accounting in trade. 
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В статті розкрито визначення знижок та розпродажу товарів на підприємствах торгівлі, які є 
інструментом із залучення нових покупців, збільшення рівня продажів, заохочення постійних клієнтів.  
Визначено особливості облікового відображення проведення знижок та розпродажів в бухгалтерському обліку 
на підприємствах торгівлі. 

Ключові слова: запаси, затрати, збут, знижки, знижена ціна,  розпродаж, товари.   

Знижки та розпродажі є невід’ємною частиною сучасного ділового життя — вони є 
своєрідним інструментом із залучення нових покупців, збільшення рівня продажів, 
заохочення постійних клієнтів. Таким інструментом користуються практично всі суб’єкти 
господарювання, зацікавлені в ефективному збуті своєї продукції (товарів, робіт, послуг). 
Тому для них актуальним є питання про правила відображення знижок та розпродажів у 
податковому та бухгалтерському обліку.  

Згідно з ч. 4 ст. 15 Закону про захист прав споживачів використання понять «знижки» 
чи «знижена ціна» або інших аналогічних їм понять дозволяється тільки якщо: 

 вони застосовуються до продукції, що реалізується безпосередньо суб’єктом 
господарювання; 

 такого роду знижка або зменшення ціни надаються протягом певного та 
обмеженого періоду часу; 

 ціна продукції нижча за її звичайну ціну. 
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Поняття «розпродаж» або будь-яке інше аналогічне йому поняття дозволяється 
вживати лише з дотриманням таких умов (ч. 5 ст. 15 Закону України «Про захист прав 
споживачів» від 12.05.1991 р. № 1023-XII, далі — Закон про права споживачів): 

– здійснюється розпродаж усіх товарів у межах певного місця або чітко визначеної 
групи товарів; 

– тривалість розпродажу обмежено в часі; 
– ціни товарів, що підлягають розпродажу, є меншими за їх звичайну ціну. 

Тобто, розпродаж — це продаж товарів за зниженими цінами протягом певного часу. 
При цьому після публічного повідомлення про початок проведення розпродажу, 
застосування знижок або зменшення ціни споживачів слід поінформувати про ціну 
продукції, що була встановлена до початку проведення відповідного розпродажу, 
застосування знижок або зменшення ціни, а також ціну цієї ж продукції, установлену після їх 
початку (п. 6 ст. 15 Закону про права споживачів). Це можна зробити, зазначивши на ціннику 
(ярлику, каталозі) нову ціну та закресливши стару. 

Так, відповідно до ч.ч. 4,5 Закону про права споживачів, уживати поняття «знижка», 
«зменшена ціна», «розпродаж» або будь-які інші, аналогічні за значенням, можна тільки з 
дотриманням таких умов: 

 якщо знижки застосовують до товарів, які безпосередньо реалізує суб’єкт 
господарювання, і якщо здійснюють розпродаж усіх товарів у межах певного місця або чітко 
визначеної групи товарів; 

 якщо такого роду знижку, зменшення ціни, розпродаж застосовують протягом 
визначеного й обмеженого періоду часу; 

 якщо ціна товарів є нижчою за її звичайну ціну. 
Щоб підприємство було впевнене у правомірності своїх дій при наданні покупцям 

будь-яких видів знижок, воно має потурбуватися про відповідне документальне оформлення 
акційних заходів, що проводяться. 

Так, згідно з ч. 6 ст. 15 Закону про захист прав споживачів після публічного 
повідомлення про початок проведення розпродажу, застосування знижок або зменшення 
ціни до відома споживачів повинна доводитися інформація про ціну продукції, що була 
встановлена до початку проведення відповідного розпродажу, застосування знижок або 
зменшення ціни, а також про ціну цієї продукції, установлену після їх початку. 

Згідно п. 8 П(С)БО 9 придбані товари слід зараховувати на баланс за первісною 
вартістю.  

У бухобліку вона не змінюється, крім випадків, передбачених п. 15 П(С)БО 9. 
Якщо на дату балансу ціна товарів знизилася або вони зіпсовані, застаріли або іншим 

чином утратили первісно очікувану економічну вигоду, їх треба відображати за чистою 
вартістю реалізації (п. 25 П(С)БО 9).  

А, як відомо, такою ціною є очікувана ціна реалізації запасів в умовах звичайної 
діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва та реалізацію 
(п.�4 П(С)БО 9).  

Тобто, якщо розпродаж збігається з датою балансу, тоді слід проводити уцінку 
товарів, якщо товари розпродають між зазначеними датами — тоді й замислюватися над 
уцінкою не обов’язково. 

Якщо торгівельне підприємство здійснює оцінку вибуття товарів за методом 
ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів, середньозваженої собівартості, 
ФІФО або нормативних затрат, тодіпослідовність дій така в разі, якщо уцінка: 

 була проведена. Пункт 27 П(С)БО 9 зазначає, що суму, на яку первісна вартість 
запасів перевищує чисту вартість їх реалізації, потрібно списати на витрати звітного періоду.  

Тобто Дт 946 «Втрати від знецінення запасів» та Кт 281 «Товари на складі»; 
 уцінка товарів не проводилася. Тоді жодних додаткових проведень у бухобліку 

показувати не треба. 
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Незважаючи на те, що продаж товарів проводять у межах акцій, розпродажів тощо, до 
доходу потрапить фактична виручка від реалізації таких товарів (тобто вже з урахуванням 
наданих знижок) (п. 5 П(С)БО 15). Підтверджує це й міжнародний аналог згаданого 
стандарту — МСБО 18.  

Так згідно 3  п. 10 МСБО 18  - суму доходу, яка виникає в результаті операції, як 
правило, визначають шляхом угоди між суб’єктом господарювання та покупцем або 
користувачем активу. Її оцінюють за справедливою вартістю отриманої компенсації або 
компенсації, яка має бути одержана з урахуванням суми будь-якої торговельної знижки чи 
знижки з обсягу, що надають суб’єктам господарювання. 

Під час списання на витрати собівартості реалізованих товарів варто пам’ятати про 
таке: якщо торговельне підприємство в бухобліку вибулі товари оцінює за методом 
ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів, середньозваженої собівартості, 
собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО) або нормативних затрат, то тут 
усе просто. Треба зробити стандартну проводку:  

Дт 902 «Собівартість реалізованих товарів» Кт�282 «Товари в торгівлі». 
У разі ж якщо вибулі товари оцінюють за цінами продажу, то тут є нюанс. Адже 

потрібно спочатку в обліку показати зменшення (списання) торгової націнки, яка припадає 
на акційний товар, а вже потім списати собівартість реалізованих товарів на витрати. Тобто: 

 Дт 285 «Торгова націнка» Кт 282 — списано націнку, яка припадає на акційний 
товар; 

 Дт 902 Кт 282 — списано собівартість реалізованого акційного товару. 
Тобто, знижки до ціни є елементом договірних відносин і спрямовані на підвищення 

ефективності продажів. Надання покупцеві знижки при придбанні ним товарів в певній 
кількості або на встановлену суму є для продавця способом стимулювання збуту, що 
дозволяє йому збільшити прибуток за рахунок прискорення оборотності товарів внаслідок 
збільшення обсягу продажів, а також зменшення припадає на одиницю реалізованих товарно 
- матеріальних цінностей величини постійних витрат обігу. 

 

Литература: 
1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від  16.07.1999 р. № 996-

XIV (із змінами та доповненнями). 
2. Податковий Кодекс України №2755- VI від 02.12.2010 p. (із змінами та доповненнями). 
3. Наказ Міністерства фінансів України 20 жовтня 1999 р. N 246 «Положення (стандарт) бухгалтерського 

обліку 9 "Запаси". 
4. Наказ Міністерства фінансів України 20 жовтня 1999 р. N 246 «Положення (стандарт) бухгалтерського 

обліку 15 "Дохід" 
5. Наказ Міністерства     фінансів України     30.11.99 N 291 «Інструкція про застосування Плану рахунків 

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і 
організацій». 
 

Pigosh V.A. 
PhD, Associate Professor 

Mukachevo State University, Ukraine 
 

ACCOUNTING POLICIES PUBLIC SECTOR: 
KEY ASPECTS OF INTERNATIONAL THEORY AND PRACTICE 

 

Пігош В.А. 
к.е.н., доцент 

Мукачівський державний університет, Україна 
 
 

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ: 
ОСНОВНІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОЇ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ 

 

In this article is an investigated accounting policy under IPSAS (International Public Sector Accounting 
Standards). 



 172

 Keywords: accounting policy, the subject of the public sector. 
 

В статті  розглянуті позиції та основні підходи до облікової політики суб’єктів державного сектору 
відповідно до МСБОДС (Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі) 

Ключевые слова: облікова політика, суб’єкти державного сектору економіки. 
 

Нинішній етап розвитку бухгалтерського обліку виконання кошторису безпосередньо 
пов'язаний з процесами гармонізації облікових систем світу. Чіткі орієнтири щодо кінцевого 
результату реформування зазначеної складової національної облікової системи, закріплені у 
відповідних нормативних документах [1, 2], потребують вивчення світового досвіду і, перед 
усім, теорії і практики розвинутих країн світу, уособлених в Міжнародних стандартах 
бухгалтерського обліку для державного сектору. Одною з ключових і відправних позицій 
міжнародного фінансового обліку виступає облікова політика. 

Сучасна світова система організації фінансового обліку передбачає два рівня 
регулювання фінансового обліку суб’єктів державного сектору: зовнішнє та внутрішнє. 
Зовнішнє регулювання бухгалтерського обліку в державному секторі, що виражається у 
встановлені та визначені МСБОДС та національними стандартами основних позицій 
методології та методики фінансового обліку, у тому числі порядку складання та подання 
звітності, має на меті забезпечити методологічну єдність щодо бухгалтерського обліку 
суб’єктів державного сектору в цілому, а отже, і порівнянність облікової інформації на 
мікро- і макрорівнях. Така форма управління підсистемою фінансового обліку в наукові 
літературі  набула назви «облікової політики на рівні країни» або «облікової політики на 
макрорівні». Остання визначається рівнем розвитку національної та світової економіки, у 
тому числі і відповідних підсистем фінансового обліку, а також ступенем інтеграції 
відповідної держави у світове економічне співтовариство. Внутрішнє регулювання 
облікового процесу здійснюється в межах МСБОДС, втім, цілковито перебуває у веденні 
суб’єктів державного сектору. Означений рівень керівництва фінансовим обліком суб’єктів 
державного сектору реалізує свої права і завдання у формі вироблення облікової політики 
власне суб’єктів державного сектору. 

МСБОДС під обліковою політикою розуміють конкретні принципи, основи, 
домовленості, правила та процедури, прийняті суб’єктом господарювання для складання та 
подання фінансових звітів [ 3 ]. МСБОДС 1 «Подання фінансових звітів» рекомендує 
управлінському обліковому персоналу обирати, розробляти та застосовувати облікову 
політику суб’єкта господарювання і, відповідно складати фінансову звітність, з урахування 
вимог кожного Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку для державного сектору [ 4 
]. Якщо конкретної вимоги немає, управлінському  обліковому персоналу слід розробити 
облікову політику у такому змістовному форматі, який забезпечить подання у фінансових 
звітах інформації певної якості, а саме:  

 доречної щодо потреб користувачів при прийнятті відповідних рішень;  
 достовірної щодо фінансових результатів діяльності, фінансового стану 

суб’єкта та економічної сутності подій та операцій, а не просто їх юридичної форми, а також 
є нейтральною (вільною від упередження, обачною та повною у всіх суттєвих аспектах. 

Формування облікової політики суб’єктів державного сектору, як і інших суб’єктів 
інших секторів економіки, перед усім базується на принципі альтернативності, який означає, 
що при випрацювання облікової політики управлінський обліковий персонал має обрати 
один з існуючих запропонованих відповідним нормативним або рекомендуючим документом 
підходів. Таким чином, якщо згідно з Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку для 
державного сектору можна застосовувати одну з описаних альтернативних облікових 
політик (базову чи дозволену альтернативну), суб’єктові господарювання слід обрати та 
послідовно застосовувати одну з цих політик.  Якщо Стандарт вимагає або дозволяє певну 
класифікацію статей, слід обрати та послідовно застосовувати єдину облікову політику до 
кожної категорії за такою класифікацією. У разі відсутності конкретного МСБОДС, який би 
регулював позиції щодо обліку певного його об’єкту, управлінський обліковий персонал має 
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самостійно визначити зазначені позиції, керуючись при цьому необхідністю надання 
користувачам фінансових звітів суб’єкту державного сектору найкориснішої інформації 
щодо даного об’єкту. При визначенні власного судження за вказаною позицією 
управлінський обліковий персонал має враховувати: вимоги та рекомендації МСБОДС, що 
стосуються подібних чи пов’язаних питань; визначення, критерії визнання та оцінки для 
активів, зобов’язань, доходу і витрат, наведені в інших публікаціях Комітету державного 
сектору Міжнародної федерації бухгалтерів; публікації інших органів, які встановлюють 
стандарти, і практику, прийняту в приватному чи державному секторі, але лише в тому 
обсязі і в тій частині змістовного навантаження, які відповідають вимогам та рекомендаціям 
МСБОДС. Усі положення облікової політики є рівнозначно важливими. Окрім того, облікова 
політика може бути суттєвою, навіть якщо суми, показані для поточного та попередніх 
періодів, не є суттєвими.  

Важливим моментом щодо обраної та сформованої облікової політики є те, що для 
кожного звітного періоду має застосовуватись однакова облікова політика. Така вимога 
пояснюється тим, що користувачі інформації повинні мати змогу порівнювати фінансові 
звіти суб’єкта господарювання за певний період для визначення тенденцій у його 
фінансовому стані, результатах діяльності та потоках грошових коштів.  

Випрацювані положення облікової політики суб’єкту державного сектору 
розміщується у примітках до фінансової звітності.  

В межах облікової політики варто виокремлювати базові складові її побудови, такі як 
об’єкти та елементи. Відповідно до положень міжнародної облікової практики під об’єктом 
облікової політики в міжнародній практиці розуміють статті фінансової звітності, на 
висвітлення яких спрямована власне облікова політики з метою конкретизації позицій обліку 
щодо них. Виходячи з цього та враховуючи те, що облікова політика є продуктом системи 
бухгалтерського обліку, призвана забезпечити оптимізацію останньої, а об’єкти облікової 
політика є похідними об’єктного апарату власне системи бухгалтерського обліку. 
Елементами облікової політики виступають можливі методичні прийоми, способи та 
процедури, пов’язані з оцінкою чи обліком статей фінансової звітності (їх компонентів), що 
обираються відповідно до МСБОДС з урахуванням особливостей фінансово-господарської 
діяльності суб’єктів СДУ. 

МСБОДС 1 «Подання фінансових звітів» визначає орієнтовний перелік об’єктів 
облікової політики, а саме: основні засоби, інвестиційну нерухомість, фінансову та 
операційну оренду, запаси, інвестиції, фінансові активи, фінансові зобов’язання та 
інструменти власного капіталу, доходи, витрати на позики, витрати на виплати працівникам, 
витрати по будівельним контрактам тощо [3]. 

На підставі обраних позицій елементів облікової політики, кожен  суб’єкт державного 
сектору випрацьовує власну облікову політику. Положення створеної облікової політики 
відображаються в окремому розділі приміток до фінансових звітів за такою структурою:  

 опис основного принципу (принципів) оцінки, що застосовуються при 
складанні фінансових звітів. Оскільки принципи оцінки є основою складання фінансової 
звітності, важливо бути обізнаним із застосованим основним принципом (принципами), як то 
принципом: за історичною собівартістю, поточною вартістю, вартістю реалізації, 
справедливою вартістю або теперішньою вартістю.  В разі, якщо у фінансових звітах 
застосовується більше одного основного принципу (наприклад, якщо переоцінюються деякі 
певні статті)  достатнім є позначення категорій активів і зобов’язань, до яких застосовано  
інший підхід до оцінки;  

 визначення, якою мірою суб’єкт господарювання застосовував положення 
перехідного періоду МСБОДС;  

 викладення кожного конкретного аспекту облікової політики, необхідного для  
належного складання та розуміння фінансових звітів. 
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Вирішуючи, чи слід розкривати певний аспект облікової політики, управлінський 
персонал ураховує, чи допоможе розкриття інформації користувачам у розумінні способу 
відображення операцій та подій у наведених у звітності фінансових результатах і 
фінансовому стані. До основних аспектів облікової політики, які МСБОДС рекомендують 
брати до уваги при поданні інформації суб’єктам господарювання, включають такі: визнання 
доходів; принципи консолідації, включаючи контрольовані суб’єкти господарювання; 
інвестиції; визнання та амортизацію матеріальних та нематеріальних активів; капіталізацію 
витрат на позики та інших витрат (запаси, утримувані для продажу;  інші активи, що 
кваліфікуються);  будівельні контракти; інвестиційну нерухомість;  фінансові інструменти та 
інвестиції; оренду; витрати на дослідження та розробки; запаси (утримувані для 
перепродажу; утримувані для споживання); забезпечення; витрати на виплати працівникам; 
переведення та хеджування іноземної валюти; визначення сегментів та основу розподілу 
витрат між сегментами; облік за умов інфляції; державні гранти. Втім, МСБОДС 1 «Подання 
фінансових звітів» наголошує, що основні аспекти облікової політики не обмежуються 
вказаним переліком. Облікову політику доцільно також розкривати для кожного аспекту, не 
охопленого чинними МСБОДС,  але який був обраний; при цьому обрана позиції щодо 
останнього має бути реалізована з урахуванням вимог щодо забезпечення у фінансових 
звітах інформації певної якості ;  

При створенні облікової політики, кожний суб’єкт господарювання враховує характер 
операцій і аспекти політики, які з позиції користувачів інформацією мають бути розкривати 
суб’єктом господарювання такого типу. Наприклад, суб’єкти господарювання державного 
сектору в цілому мають розкривати облікову політику щодо визнання податків, дарунків та 
інших форм неповоротного доходу. Якщо суб’єкт господарювання має значну закордонну 
діяльність або операції в іноземній валюті, слід очікувати розкриття інформації про облікову 
політику щодо визнання прибутків та збитків від валютного курсу і хеджування таких 
прибутків та збитків. У консолідованих фінансових звітах розкривається інформація про 
політику, застосовану до визначення гудвілу і частки меншості. 

Облікова політика суб’єктів державного сектору може змінюватися, але тільки в разі 
законодавчих вимог (зокрема, обов’язкових до виконання нормативних документів 
регулятивного характеру), вимог органу, який установлює стандарти бухгалтерського обліку, 
або у випадку, коли зміни забезпечать більш адекватне або реалістичне відображення 
інформації про фінансовий стан, фінансові результати або потоки грошових коштів суб’єкта  
господарювання. 

Відповідно до МСБОДС 3 «Чистий надлишок або дефіцит за період, суттєві помилки 
та зміни в облікові політиці» зміною в обліковій політиці слід вважати перехід від одного 
принципу обліку до іншого, а також зміну облікового підходу, визнання або вимірювання 
операції чи події в рамках того самого облікового принципу [ 5 ]. Не вважається зміною 
облікової політики: 

 прийняття облікової політики для подій або операцій, які суттєво відрізняються 
від попередніх подій або операцій; 

 прийняття нової облікової політики для подій або операцій, які не відбувалися 
раніше або які не були суттєвими. 

Згідно з вимогами МСБОДС 3 зміна в обліковій політиці застосовується 
ретроспективно або перспективно. Результатом ретроспективного застосування є умовне 
припущення, що нова облікової політики щодо подій та операцій застосовувалася завжди 
незмінно, тобто з моменту виникнення таких статей. Перспективне застосування означає, що 
нова облікова політика поширюється на події та операції, які відбуваються після дати зміни 
облікової політики. При перспективному застосуванні не робиться ніяких коригувань щодо 
попередніх періодів ні щодо сальдо нерозподіленого надлишку або дефіциту на початок 
періоду, ні щодо відображеного у звітності чистого надлишку або дефіциту за поточний 
період, оскільки існуючі залишки не перераховуються. Проте нова облікова політика 
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поширюється на існуючі залишки з моменту впровадження зміни (наприклад, суб’єкт 
господарювання може вирішити змінити свою облікову політику щодо витрат на позики та 
капіталізувати ці витрати згідно з дозволеним альтернативним підходом у Міжнародному 
стандарті бухгалтерського обліку для державного сектора (МСБОДС) 5 "Витрати на позики". 
Згідно з перспективним застосуванням нова облікова політика поширюється тільки на ті 
витрати на позики, які відбулися після дати зміни облікової політики). 

Зміну в обліковій політиці, яка відбувається з прийняттям нового МСБОДС, слід 
обліковувати згідно з певними  перехідними положеннями в разі їх наявності у цьому 
МСБОДС. Перехідні положення, які містяться у МСБОДС можуть вимагати 
ретроспективного або перспективного застосування змін в обліковій політиці. У випадку 
відсутності будь-яких перехідних положень, зміна облікової політики має застосовуватися 
відповідно до базового підхід або згідно з дозволеним альтернативним підходом.   

Дослідження позицій міжнародної теорії та практики щодо облікової політики 
суб’єктів державного сектору дають змогу зробити висновок про відсутність не тільки 
принципових розбіжностей, але й навіть про фактичну тотожність останньої до облікової 
політики, викладеної у Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку, які, як відомо 
призначені для застосування в бухгалтерському обліку підприємств. Втім, враховуючи 
загальний описово-технологічний характер рекомендацій МСБОДС таке положення є цілком 
виправлене.   
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В данной статье рассмотрены экспортно-импортные отношения Украины со странами мира. 
Проведен анализ и показана динамика экспортируемых и импортируемых услуг и товаров Украины за период 
2010–2015 гг. А также с целью улучшения внешнеэкономических отношений Украины представлен анализ 
структуры экспорта и импорта услуг и товаров в Украине в разрезе стран-лидеров. 

Ключевые слова: экспорт, импорт, услуга, товар, динамика, анализ. 
 

Постановка проблемы. Развитие внешней торговли и экономических отношений с 
другими странами имеет большое значение для функционирования и развития экономики 
любой страны. Экспорт и импорт играют важную роль, т.к. являются одними из главных 
показателей уровня экономического развития страны. От эффективности притока и оттока 
денежных средств, за счет купли-продажи услуг и товаров, зависят множество 
экономических, социальных, культурных, аграрных, промышленных и других отраслей 
жизнедеятельности населения страны. Украина имеет достаточный экспортно-импортный 
потенциал и поэтому для дальнейшего улучшения экономического развития и 
экономических отношений с другими странами этот вопрос всегда будет актуален. 

Анализ последних исследований. Вопросам экспорта и импорта в Украине 
посвящены научные работы ученых-экономистов таких, как: Акимова Е.В., Чепига А.В. [1], 
Гречко А.В., Прокопенко Я.Г. [2], Эвдокимов В.В., Венцель В.Т. [3], Грищенко В.Ф., 
Древаль О.Ю. [4], Пясецкая А.И. [5] и другие. 

Целью статьи является рассмотрение и анализ динамики экспортируемых и 
импортируемых услуг и товаров в Украине за период 2010–2015 гг., а так же структуры 
экспорта и импорта услуг и товаров в Украине за 2015 г. в разрезе стран-лидеров, наилучших 
для внешнеэкономических отношений. 

Раскрытие основного материала исследования. Внешнеэкономическая 
деятельность является одним из важнейших факторов стабильного экономического развития 
страны. Она способствует развитию экспортно-импортного потенциала, денежному притоку 
в экономику страны от экспорта услуг и товаров, сокращению потребностей в некоторых 
товарах за счет их импорта из других стран, а так же развитию сферы современных 
технологий в различных отраслях деятельности, без которых не может обойтись любой 
человек XXI века. 

Экспорт и импорт услуг – это деятельность, направленная на удовлетворение 
потребностей граждан, которые находятся в пределах страны и за ее границей. Согласно 
статистическим данным [6] Украина является экспортером и импортером таких услуг, как 
переработка материальных ресурсов, транспортных (морской, речной, воздушный, 
железнодорожный, автомобильный транспорт), связанных с поездками, строительных, 
страховых, связанных с финансовой деятельностью, с использованием интеллектуальной 
собственности, компьютерных и информационных, деловых (связанные с исследованиями и 
разработками, профессиональные, научные, технические и прочие), а так же 
государственных и правительственных. 

Экспорт товаров – это вывоз товаров за границу с целью реализации их на внешних 
рынках. Украина является хорошим экспортером таких товаров как, черные металлы, 
зерновые культуры, руды, шлаки, машины и оборудование, а так же запчасти к ним, 
древесина, продукты неорганической химии и другие товары. Импорт товаров – это покупка 
товаров за границей с целью реализации их на внутреннем рынке. Украина является 
импортером таких товаров, как нефть, топливо, пластмасса, полимерные материалы, 
наземный транспорт, фармацевтическая продукция, удобрения и др. товаров. 

Для экономического развития Украины следует регулярно анализировать данные по 
экспорту и импорту услуг и товаров, так как это является залогом успешного 
экономического развития страны. Для полноценного анализа внешнеэкономических 
отношений более детально рассмотрим динамику экспорта и импорта услуг и товаров в 
Украине за период 2010–2015 гг., а так же их структуру в разрезе стран-лидеров. 

На основании данных, приведенных в источнике [7] динамика экспорта и импорта 
услуг в Украине за период 2010–2015 гг. представлена в табл. 1., рис.1. 
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Таблица 1 
Сводная таблица экспорта и импорта услуг в Украине за период 2010–2015 гг. 

Абсолютный прирост, 
млрд. дол. 

Темп роста, 
% 

Темп прироста, 
% Год 

Показатель, 
млрд. дол. 

базисный цепной базисный цепной базисный цепной 
Показатели экспорта услуг из Украины 

2010 11,9 - - - - - - 
2011 14,2 2,3 2,3 119,33 119,33 19,33 19,33 
2012 14,1 2,2 -0,1 118,49 99,3 18,49 -0,7 
2013 14,2 2,3 0,1 119,33 100,71 19,33 0,71 
2014 11,5 -0,4 -2,7 96,64 80,99 -3,36 -19,01 
2015 9,7 -2,2 -1,8 81,51 84,35 -18,49 -15,65 

Показатели импорта услуг в Украину 
2010 5,4 - - - - - - 
2011 6,2 0,8 0,8 114,81 114,81 14,81 14,81 
2012 6,7 1,3 0,5 124,07 108,06 24,07 8,06 
2013 7,5 2,1 0,8 138,89 111,94 38,89 11,94 
2014 6,4 1,0 -1,1 118,52 85,33 18,52 -14,67 
2015 5,5 0,1 -0,9 101,85 85,94 1,85 -14,06 

 

Рис. 1. Динамика экспорта и импорта услуг в Украине за период 2010–2015 гг.,  
млрд. дол. 

 

Проводя анализ динамики экспорта услуг за период 2010–2015 гг. показано 
увеличение экспортируемых услуг в 2013 г. по сравнению с 2010 г. с 11,9 до 14,2 млрд. дол. 
(с незначительным понижением в 2012 г.), а затем уменьшение в 2015 г. по сравнению с 2013 
г. с 14,2 до 9,7 млрд. дол., т.е. на 2,3 млрд. дол.  

Таблица 2 
Сводная таблица экспорта и импорта товаров в Украине за период 2010–2015 гг. 

Абсолютный прирост, 
млрд. дол. 

Темп роста, 
% 

Темп прироста, 
% Год 

Показатель, 
млрд. дол. 

базисный цепной базисный цепной базисный цепной 
Показатели экспорта товаров из Украины 

2010 51,4 - - - - - - 
2011 68,4 17,0 17,0 133,07 133,07 33,07 33,07 
2012 68,8 17,4 0,4 133,85 100,58 33,85 0,58 
2013 63,3 11,9 -5,5 123,15 92,01 23,15 -7,99 
2014 53,9 2,5 -9,4 104,86 85,15 4,86 -14,85 
2015 38,1 -13,3 -15,8 74,12 70,69 -25,88 -29,31 

Показатели импорта товаров в Украину 
2010 60,7 - - - - - - 
2011 82,6 21,9 21,9 136,08 136,08 36,08 36,08 
2012 84,7 24,0 2,1 139,54 102,54 39,54 2,54 
2013 77,0 16,3 -7,7 126,85 90,91 26,85 -9,09 
2014 54,4 -6,3 -22,6 89,62 70,65 -10,38 -29,35 
2015 37,5 -23,2 -16,9 61,78 68,93 -38,22 -31,07 

 
Исследуя динамику импорта услуг за период 2010–2015 гг. выявлено увеличение 

импортируемых услуг в 2013 г. (так же, как и в случае экспортируемых услуг) по сравнению 
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с 2010 г. с 5,4 до 7,5 млрд. дол., с дальнейшим их уменьшением в 2015 г. по сравнению с 
2013 г. с 7,5 до 5,5 млрд. дол.  
Согласно данным [8], динамика экспорта и импорта товаров в Украине за период 2010–2015 
гг. представлена в табл. 2., рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Динамика экспорта и импорта товаров в Украине за период 2010–2015 гг.,  

млрд. дол. 
 

Проводя анализ динамики экспорта товаров за период 2010–2015 гг. определено 
увеличение экспортируемых товаров в 2012 г. по сравнению с 2010 г. с 51,4 до 68,8 млрд. 
дол., а затем уменьшение в 2015 г. по сравнению с 2012 г. с 68,8 до 38,1 млрд. дол. Исследуя 
динамику импорта товаров за период 2010–2015 гг. наблюдалось увеличение 
импортируемых услуг до 2012 г. по сравнению с 2010 г. с 60,7 до 84,7 млрд. дол., а затем 
уменьшение в 2015 г. по сравнению с 2012 г. с 84,7 до 37,5 млрд. дол. 

В ходе анализа общей динамики экспорта и импорта услуг и товаров в Украине за 
период 2010–2015 гг. выявлено тенденцию их снижения в 2012 и 2013 г. вследствие 
нестабильной экономической ситуации, в результате проведения антитеррористической 
операции на Востоке Украины, инфляции, повышения уровня безработицы, снижения 
уровня жизни населения, миграции рабочей силы, роста внешнего и внутреннего долга и др.  

По данным [9], структура экспорта услуг из Украины за 2015 г. в разрезе стран-
лидеров представлена на рис. 3. 

 
Рис. 3. Структура экспорта услуг из Украины за 2015 г. в разрезе стран-лидеров,  

млрд. дол. 
 

Анализируя данные, приведенные в источнике [9] структура импорта услуг в Украину 
за 2015 г. в разрезе стран-лидеров представлена на рис. 4. 

В процессе анализа структуры экспортируемых и импортируемых услуг за 2015 г. 
выявлено, что такие страны как РФ, Швейцария, США, Кипр, Великобритания и Германия 
одновременно занимают наибольшую долю в структуре экспорта и импорта услуг, что 
положительно отображается на внешнеэкономических отношениях и поступлении денежных 
средств в экономику Украины. 
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Рис. 4. Структура импорта услуг в Украину за 2015 г. в разрезе стран-лидеров,  

млрд. дол 
 

Рассматривая данные, приведенные в источнике [8] структура экспорта товаров из 
Украины за 2015 г. в разрезе стран-лидеров представлена на рис. 5. 

  
Рис. 5. Структура экспорта товаров из Украины за 2015 г. в разрезе стран-лидеров, 

млрд. дол.  
Исходя из данных, приведенных в источнике [8] структура импорта товаров в 

Украину за 2015 г. в разрезе стран-лидеров представлена на рис. 6. 

  
Рис. 6. Структура импорта товаров в Украину за 2015 г. в разрезе стран-лидеров,  

млрд. дол. 
 

При рассмотрении структуры экспорта и импорта товаров за 2015 г. определено, что 
Европа, страны ЕС, Азия и страны СНГ занимают наибольшую долю в структуре 
экспортируемых и импортируемых товаров, что показывает внешнеэкономический 
потенциал Украины в торговле различными товарами с другими странами мира. 

Выводы. В ходе анализа экспортно-импортных отношений Украины за 2015 г. 
выделены основные страны-лидеры в экспорте и импорте услуг. К ним относятся РФ, 
Швейцария, США, Кипр, Великобритания и Германия. А также показаны основные страны, 
которые занимают наибольшую долю в структуре экспорта и импорта товаров в Украине за 
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2015 г., а именно, такие как Европа, страны ЕС, Азия и страны СНГ. При рассмотрении 
динамики экспорта и импорта Украины наблюдалось значительное уменьшение экспортно-
импортных услуг вследствие нестабильной экономической ситуации на территории 
Украины, в результате проведения антитеррористической операции на Востоке Украины, 
роста инфляции, повышения уровня безработицы, снижения уровня жизни населения, 
миграции рабочей силы, роста внешнего и внутреннего долга и прочих факторов.  

 

Литература: 
1. Акимова Е.В. Проблемы внешнеэкономической деятельности и направления оптимизации экспортно-

импортных потоков Украины / Е.В. Акимова, А.В. Чепига // Научный вестник ДГМА. – 2011. –
 №1 (7е). – С. 215–222. – Режим доступа : http://www.dgma.donetsk.ua/science 
_public/science_vesnik/1_7e_2011/article/11AEVUOD.pdf. 

2. Гречко А.В. Анализ современной торговой политики Украины / А.В. Гречко, Я.Г. Прокопенко // 
Современные проблемы экономики и предпринимательство. – 2013. – Выпуск 12. – С. 24–30. 

3. Евдокимов В.В. Внутренний контроль операций экспорта и импорта товаров / В.В. Евдокимов, В.Т. 
Венцель // Научный вестник ДГМА. – 2011. – №3 (24).– С. 79–84. 

4. Грищенко В.Ф. Организационно-экономические основы управления экспортно-импортным 
потенциалом региона с учетом требований экологической безопасности / В.Ф. Грищенко, О.Ю. 
Древаль, И.В. Грищенко //Актуальные проблеми экономики. – 2012. – №7. – С. 132–145. 

5. Пясецкая А.И. Правовое регулирование осуществления экспортно-импортных операций Украины в 
условиях ВТО / А.И. Пясецкая // Управление развитием. – 2014. – №6. – С. 24–26. 

6. Структура экспорта-импорта по видам услуг в 2015 г. –- Режим доступа : 
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/zd/str_eip_kv /str_eip_kv_r/str_eip2015_r.htm. 

7. Географическая структура экспорта-импорта услуг (1996-2015). – Режим доступа : 
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/zd/zd_rik /zd_u/gsp_u.html. 

8. Географическая структура экспорта-импорта товаров. – Режим доступа : 
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/zd/zd_rik/zd_u/gs_uhtml. 

9. Экспорт-импорт услуг по странам мира за 2015 г. – Режим доступа : http://www.ukrstat.gov.ua/. 

 
 
 
 

 
 

 
 



 181

7. TAXATION AND ACCOUNTING SYSTEM 
 

Gagat-Matuła А., 
Ph.D of Special Needs Education 

Pedagogical University of Cracow, Institute of Special Needs Education 
Olga Smalej  

Ph.D student of economics  
Maria Curie-Skłodowska University (UMCS) in Lublin 

 

SPOŁECZNO-EKONOMICZNE ASPEKTY MIGRACJI RODZIN Z 
DZIECKIEM NIEPEŁNOSPRAWNYM 

 

The article raises the subject of families with a disabled child migration. The authors focus their attention on 
the social and economic aspects of this phenomenon . They presented the material situation of families with a disabled 
child , and also showed problems in social functioning. Migration parent with one hand is an opportunity to improve 
the situation. In some cases, the parent leaves in order to make among others for the rehabilitation of the child. On the 
other hand, it may be simply a "refuge" in the work of the problems associated with raising a child with a disability and 
rehabilitation. 

Key words: migration, disabled child, socio-economic situation 
 

Artykuł porusza tematykę rodzin migracyjnych z dzieckiem niepełnosprawnym. Autorki skupiły uwagę na 
aspektach społecznych oraz ekonomicznych opisywanego zjawiska. Przedstawiły sytuację materialną rodzin 
wychowujących dziecko niepełnosprawne, a także ukazały problemy w funkcjonowaniu społecznym. Migracja w tym 
przypadku z jednej strony jest szansą na poprawę sytuacji finansowej rodziny, która ponosi wysokie koszty związane z 
rehabilitacją, a z drugiej może być formą ucieczki od problemów związanych z wychowaniem dziecka 
niepełnosprawnego.  

Słowa kluczowe: migracje, dziecko niepełnosprawne, społeczno-ekonomiczna sytuacja 
 

Wstęp 
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2011 roku na 13568,0 tys. gospodarstw 

domowych w Polsce 3789,4 tys. były to gospodarstwa z osobami niepełnosprawnymi [1, p.51]. Z 
czego 23% to gospodarstwa domowe składające się z osób młodych (0-29 lat) i osób w średnim 
wieku (30-59 lat), zatem są to gospodarstwa rodziców i dzieci. Można przypuszczać, że są to 
rodziny, w których często wychowywane są niepełnosprawne dzieci [1, p.58]. Źródłem utrzymania 
dla gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi najczęściej – 61,2% są niezarobkowe 
źródła utrzymania, natomiast dla 38,7% głównym źródłem pozyskiwania środków do życia jest 
praca [1, p.68]. Niepełnosprawność oddziałuje nie tylko na funkcjonowanie osoby nią dotkniętej, 
ale również na życie osób z jej otoczenia, a w szczególności na członków rodziny. Osoby 
opiekujące się dzieckiem niepełnosprawnym są wyjątkowo narażone na pozostawanie poza rynkiem 
pracy, co grozi wykluczeniem lub marginalizacją. Opracowania naukowe dotyczące aktywności 
zawodowej rodziców dziecka niepełnosprawnego są nieliczne i przede wszystkim skupione na 
matkach takich dzieci. Sytuacja matek w opisywanych rodzinach jest szczególnie trudna, ponieważ 
często muszą one niemal nieustannie przebywać z dzieckiem, co uniemożliwia im wykonywanie 
pracy zarobkowej [2, p. 34]. Ponadto kobieta, która długotrwale pozostaje poza rynkiem pracy i nie 
podnosi swoich kwalifikacji ma coraz mniejsze szanse na jej znalezienie przez narastającą 
dezaktualizację wiedzy i kompetencji zawodowych. Ma to szczególne znaczenia współcześnie, gdy 
następuje wzrost elastyczności rynku pracy. Przed pracownikami stawiane jest wymaganie 
ustawicznego podnoszenia kwalifikacji. Praca przestała być stabilna, podejmowana raz na całe 
życie. Obserwuje się sporą rotację osób i stanowisk na rynku. 

Społeczne i ekonomiczne konsekwencje braku zatrudnienia Długotrwałe pozostawanie poza 
rynkiem pracy rodzi negatywne konsekwencje dla jednostki np. w postaci ograniczenia rozwoju 
osobistego, czy kontaktów społecznych, jak i dla systemu ekonomicznego – pozostawanie na 
utrzymaniu opieki społecznej, brak produktywności. Wszystkie te czynniki mogą prowadzić do 
wykluczenia społecznego, z którym niejednokrotnie borykają się rodziny wychowujące dziecko 
niepełnosprawne [2, p.35]. 
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Według badaczy tego zjawiska w Polsce system wsparcia dla rodzin z dzieckiem 
niepełnosprawnym jest wysoce niezadowalający. Rodziny takie najczęściej muszą bazować na 
zasobach własnych lub bliskiego otoczenia. Oferowane przez państwo wsparcie finansowe jedynie 
w niewielkim stopniu zaspokaja potrzeby rodzin. Zła sytuacja ekonomiczna rodzi potrzebę zmiany 
w związku z tym jednostki poszukują dodatkowych źródeł finansowych.  

W Polsce system świadczeń przewiduje dla rodzin z osobą niepełnosprawną zasiłek 
pielęgnacyjny mający pokryć część kosztów opieki i pomocy dla osoby niepełnosprawnej w 
wysokości 153 zł miesięcznie.[2, p. 137].  Opiekunom osób niepełnosprawnych, którzy nie 
podejmują lub rezygnują z zatrudnia, obecnie (grudzień 2015 r.) przysługuje również świadczenie 
pielęgnacyjne, które wynosi 1200 zł netto miesięcznie, co daje 1638 zł brutto (wraz ze składkami). 
Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne przez państwo zapewnia opiekunowi 
uzyskanie w przyszłości emerytury. Przewiduje się, że świadczenie pielęgnacyjne od stycznia 2016 
roku ma wzrosnąć do kwoty 1300 zł miesięcznie i tym samym osiągnąć równowartość najniższego 
wynagrodzenia krajowego [3, p. 1]. Ponadto, jeżeli łączny dochód rodziny osoby wymagającej 
opieki nie przekracza 764 zł netto na osobę może ubiegać się ona o specjalny zasiłek opiekuńczy w 
wysokości 710 zł brutto, czyli 520 zł netto [3, p.2]. Dodatkowo w przypadku wygaśnięcia decyzji o 
przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje zasiłek dla opiekunów wynoszący 520 zł netto 
[3, p. 2]. Rodzinie opiekującej się dzieckiem niepełnosprawnym, w której dochód miesięczny na 
członka rodziny netto nie przekracza 764 zł przysługuje zasiłek rodzinny, który wynosi 89,00 zł na 
dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, 118,00 zł na dziecko między 5 a 18 rokiem życia oraz 
129,00 zł na dziecko między 18 a 24 rokiem życia [3, p. 3]. Osobom, którym przysługuje zasiłek 
rodzinny w wyjątkowych sytuacjach zapewniane są także dodatki do zasiłku rodzinnego w tym 
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wysokości 80 zł lub 100 zł 
w zależności od wieku dziecka [4, p.1]. Uzyskać można także dofinansowanie na sprzęt 
rehabilitacyjny, turnusy rehabilitacyjne, czy likwidację barier komunikacyjnych, architektonicznych 
i technicznych [ 2, p. 137]. 

Jednak wysokość tych świadczeń często nie zaspokaja podstawowych potrzeb osoby 
niepełnosprawnej, które wymagają dodatkowych wizyt lekarskich, leków oraz rehabilitacji. Ponadto 
przekroczenie określonych kwot nawet o niewielką sumę odbiera rodzinom możliwość pobierania 
niektórych świadczeń.  

Należy zauważyć, że opiekunowie dzieci niepełnosprawnych często są osobami 
bezrobotnymi lub biernymi zawodowo. Z badania na próbie 359 osób opiekujących się dziećmi 
niepełnosprawnymi w województwie lubelskim wynika, że niemal 35% z nich pozostaje 
bezrobotnymi lub biernymi zawodowo [2, p. 100]. Ponad połowa matek badanych dzieci była 
bezrobotna, jedynie 13% było zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin przy 17% bezrobotnych 
ojców [2,p. 158]. Porównując dochody osób pracujących na rynku oraz gospodarstw domowych z 
dziećmi niepełnosprawnymi w województwie lubelskim okazuje się, że średni dochód 
przebadanych gospodarstw (2199,56 zł) jest niemal równy średniemu dochodowi jednego 
pracującego mieszkańca kraju (2196,80 zł w listopadzie 2010 roku) [2, p. 128-129]. Wynika z tego, 
że dochód na osobę w gospodarstwach domowych z dzieckiem niepełnosprawnym, które 
najczęściej utrzymują się z pomocy społecznej w województwie lubelskim był ponad dwukrotnie 
mniejszy, niż w populacji ogólnopolskiej. Ogromną część dochodu rodzin z dzieckiem 
niepełnosprawnym pochłaniają koszty specjalistycznej opieki [2, p. 129]. Rodzina ponosi 
dodatkowe koszty związane z niepełnosprawnością dziecka, co skutkuje konicznością zmiany 
struktury wydatków. Trudna sytuacja zmusza rodziny do ograniczenia wydatków na wiele kategorii 
dóbr i usług między innymi odzież, artykuły spożywcze, usługi rekreacyjne, wypoczynek, kultura. 
Niskie dochody i w konsekwencji niezaspokojenie niektórych potrzeb mogą prowadzić do napięć i 
konfliktów oraz zmiany dotychczasowego standardu i stylu życia rodziny [2, p. 129]. Jak 
wspomniano wychowanie dziecka niepełnosprawnego wiąże się z ponoszeniem wysokich kosztów 
związanych z leczeniem, rehabilitacją, adaptacją mieszkania, zakupem sprzętu specjalistycznego, 
transportem do placówek edukacji i rehabilitacji, porad u prywatnych specjalistów [5, p. 33-34] 
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Trudną sytuację materialną rodzin potwierdzają także wyniki badań, które wskazują, iż 50% rodzin 
z mózgowym porażeniem dziecięcym twierdzi, że powodzi im się źle i są w ciężkiej sytuacji 
finansowej [ 6, p. 43]. Inne eksploracje także obrazują problemy socjalne rodzin. Matki deklarują 
znacznie większą potrzebę wsparcia ekonomicznego i społecznego (7, p. 431).  

W warunkach funkcjonowania z dzieckiem niepełnosprawnym dla rodziny niezwykle ważne 
są także warunki mieszkaniowe. Bardzo często rodzaj niepełnosprawności dziecka determinuje 
urządzenie mieszkania – wyposażenie go w specjalistyczne sprzęty, różnego rodzaju elementy 
ułatwiające mu funkcjonowanie. Ważne jest, to czy mieszkanie znajduje się w bloku (jeśli tak, to, 
na którym piętrze), czy domu jednorodzinnym, jaką ma powierzchnię, jakie warunki. Odpowiednie 
lokum może w dużym stopniu ułatwić życie rodziny i samego dziecka [13, p. 1]. Miejsce 
zamieszkania różnicuje sytuacje ekonomiczną rodziny. Na wsi częściej niż mieście zarówno matka 
jak i ojciec nie posiadają stałej pracy. Sytuacja rodzin z dzieckiem z m. p. dz. jest bardzo trudna, 
znaczny odsetek żyje poniżej minimum socjalnego. Na wsi rodziny wykazują się większą 
zaradnością niż w mieście, posiadają lepsze warunki mieszkaniowe, choć gorzej wyposażone [8, p. 
123-124]. 

Dodatkowo nadmiar obowiązków i stres związany z wychowaniem dziecka 
niepełnosprawnego może zakłócać relacje w małżeństwie [9, p.140-148]. Badania wskazują, iż w 
rodzinach, w których wychowuje się dziecko niepełnosprawne zazwyczaj dochodzi do „ucieczki” 
ojca w alkohol lub w pracę zawodową. Brak współpracy, pomocy i wsparcia ze strony męża przy 
jednoczesnym obciążeniu żony nadmiarem obowiązków prowadzić może do rozluźnienia lub wręcz 
rozpadu więzi uczuciowej między małżonkami. A przecież więź małżeńska jest pierwotna i ma dla 
rodziny znaczenie podstawowe. Trwałość więzi małżeńskiej decyduje, bowiem o tym, jak kształtują 
się stosunki pomiędzy rodzicami i dziećmi oraz stosunki wzajemne pomiędzy rodzeństwem [10, p. 
20]. 

Zmiany zachodzą również w stosunkach z dalszą rodziną i przyjaciółmi. Małżonkowie 
rzadziej korzystają z ich pomocy i często czują się społecznie napiętnowani [9, p. 140-148].  Inne 
badania wskazują, że nie zawsze ma miejsce taka sytuacja, nierzadko zdarzają się okoliczności, w 
których rodzice spotykają się z pomocą, życzliwością i wsparciem udzielanym przez rodzinę i 
otoczenie społeczne [11, p. 87]. Największą siecią wsparcia dysponują matki, a najmniejszą 
ojcowie. Otrzymują je najczęściej od rodziny, przyjaciół, kolegów, sąsiadów, najrzadziej od 
specjalistów i duchowieństwo. Wysoko oceniają pomoc specjalistów, ale mają problem z dostępem 
do nich [12, p.108].  

Z racji trudnej sytuacji społecznej, finansowej oraz bytowej przy bardzo dużych wydatkach 
rodzice (częściej ojcowie) poszukują dodatkowych źródeł dochodów, nawet kosztem częstszej 
nieobecności w domu [13, p. 1] 

Migracja zarobkowa szansa i zagrożenie 
Szansą na poprawę sytuacji finansowej może być migracja zagraniczna. W niektórych 

przypadkach rodzic wyjeżdża po to, by zarobić między innymi na rehabilitację dziecka. Z drugiej 
strony może być to po prostu „ucieczka” w pracę przed problemami związanymi z wychowaniem i 
rehabilitacją niepełnosprawnego dziecka [14, p. 963]. Jak dowodzą analizy po akcesji Polski w 
struktury Unii Europejskiej migracje Polaków stały się procesem o charakterze masowym, który 
dotknął już niemal 7% społeczeństwa. Migracje zatem oddziałują na ogromną część życia 
społeczno-ekonomicznego kraju [15, p. 152]. O migracji zagranicznej, mówimy wówczas gdy 
osoba opuszcza terytorium własnego kraju z przyczyn innych niż wypoczynkowych i 
turystycznych. Migrację określa jako zagraniczną mobilność ekonomiczną [16, p. 32]. 

Należy przy tym zaznaczyć, że zgodnie z zaleceniami ONZ, pobyt poza pierwotnym 
miejscem zamieszkania powinien trwać nieprzerwanie przez pewien określony czas, by mógł być 
zaliczony do migracji (wewnętrznych lub zagranicznych z wyłączeniem dojazdów do pracy) - przy 
czym jako minimum przyjmuje się najczęściej okres 2-3 miesięcy. Zakłada się, że krótsze wyjazdy 
nie wiążą się z podejmowaniem pracy i są związane z ruchem turystycznym, podróżami 
służbowymi itd. [17, p. 2]. 
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Emigracja jest strategią ekonomiczną stosowaną przez dużą liczbę polskich rodzin. Migracja 
zarobkowa i możliwość zarobienia sporej sumy pieniędzy stanowią kuszącą perspektywę dla rodzin 
z osobą niepełnosprawną zwłaszcza w obliczu wymogów związanych z finansowaniem leczenia 
czy rehabilitacji. Z badania ankietowego przeprowadzonego przez P. Cymanowa wynika, że do 
najważniejszych powodów migracji Polaków zaliczyć można przede wszystkim motywacje o 
charakterze ekonomicznym. Respondenci najczęściej wskazywali na niskie płace, bezrobocie oraz 
ubóstwo [18, p. 5]. Te czynniki spotęgowane chęcią niesienia pomocy dziecku niepełnosprawnemu 
oraz radzenia sobie z sytuacją trudną sprawiają, że niektórzy rodzice dzieci niepełnosprawnych 
decydują się na wyjazd zarobkowy. Zdobyte na emigracji pieniądze mogą zostać zagospodarowane 
w różny sposób zwiększając dobrobyt rodziny. Badanie zrealizowane przez P. Cymanowa pokazuje 
na co wydawane są wypracowane zagranicą środki finansowe. Okazuje się, że najczęściej migranci 
przeznaczają pieniądze na spłatę długów. Spora część pieniędzy jest spożytkowana na poprawę 
warunków mieszkaniowych (kupno mieszkania, remont) lub na bieżące wydatki bytowe, czy 
leczenie. Wydatki te niejako pokrywają się z potrzebami charakterystycznymi dla gospodarstw 
domowych z osobą niepełnosprawną, które jak wyżej wskazano wymagają specyficznych 
warunków mieszkaniowych, dodatkowych środków na dobra codziennego użytku oraz 
specjalistyczną opiekę, leczenie i rehabilitację. Badacze zjawiska migracji zauważają, że przyczyną 
decyzji o wyjeździe zarobkowym za granicę są również zaniedbania o charakterze systemowym w 
polityce społecznej kraju ojczystego[18, p.8]. Podobnie w rodzinach z osobą niepełnosprawną 
pomoc państwa jest niewystarczająca, co zmusza jej członków do poszukiwania dodatkowych 
źródeł dochodu, w tym wyjazdów zagranicznych. Migranci często z wyjazdem wiążą bardzo duże 
nadzieje na poprawę dotychczasowej niekorzystnej sytuacji, jednak należy pamiętać o tym, że 
migracja niesie za sobą zarówno pozytywne jak i negatywne skutki. Według badanych do 
pozytywnych skutków migracji zaliczyć można znajomość języków obcych, korzyści materialne 
oraz nabycie doświadczeń i umiejętności. Natomiast negatywne skutki to przede wszystkim rozłąka 
z rodziną, stres oraz koszty finansowe związane z wyjazdem [18, p. 6].  Skutki negatywne w 
przypadku rodzin z osobą niepełnosprawną będą jeszcze bardziej dotkliwe, ponieważ wyjazd 
jednego z małżonków pozostawia ciężar obowiązków związanych z opieką nad dzieckiem 
niepełnosprawnym na barkach osoby pozostającej w domu, dlatego decyzja o emigracji w 
przypadku rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym jest wyjątkowo trudna.  

Z raportu zrealizowanego na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka przez Pedagogium WSNS 
wynika, że niepełnosprawność dziecka nie różnicuje istotnie statystycznie żadnych strategii 
migracyjnych. Dominującą strategią są krótkotrwałe wyjazdy, nie przekraczające łącznie dwóch 
miesięcy – wybrała ją ponad połowa wyjeżdżających matek (54%) oraz 42,4% ojców. Ponad jedna 
trzecia rodziców pracujących za granicą (34,3% migrujących matek i 37,8% ojców) spędziło w 
ciągu trzech lat poprzedzających badanie od dwóch do dwunastu miesięcy poza domem. 

Wyjazdy długotrwałe, przekraczające jeden rok kalendarzowy były udziałem co ósmej 
matki pracującej za granicą (11,7%) i niemal co piątego ojca (19,7%). Inną ważną strategią wydają 
się wyjazdy obydwojga rodziców. Doświadczyło ich 3,5% badanych (przy przedziale ufności 
wynoszącym mają one charakter naprzemienny – jednoczesna nieobecność obydwojga rodziców 
była doświadczeniem niespełna 1% całej próby [19, p. 18].Badania A. Gagat-Matuły wskazują, że 
w rodzinach doświadczających migracji rodzica 56% młodzieży niepełnosprawnej doświadcza 
najczęściej migracji długoterminowych trwających od 6 do 12 miesięcy, a 32% rodzin, w których 
wychowuje się młodzież pełnosprawna. Krótkoterminowych wyjazdów rodzica, trwających od 1 do 
3 miesięcy; doświadcza 44% rodzin, w których wychowuje się młodzież niepełnosprawna 
badanych, a 68% rodzin wychowujących dziecko pełnosprawne. Młodzież z obu grup nie 
doświadcza wyjazdów trwających ponad rok [20, p. 102]. 

Zakończenie 
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej zaowocowało wieloaspektowymi zmianami dla 

funkcjonowania rodzin w tym też rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. Z punktu widzenia 
niniejszego artykułu do najistotniejszych można zaliczyć standaryzację usług socjalnych w Unii 
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Europejskiej oraz wymóg respektowania przez Polskę dyrektyw z zakresu polityki społecznej i 
działań o charakterze pomocowym, a także otwarcie zagranicznych rynków pracy i możliwość 
migracji zarobkowej. Organizacja życia i funkcjonowania rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym 
jest zadaniem niełatwym, wymagającym pomocy zewnętrznej. Wsparcie materialne za strony 
państwa, mimo szerokiego wachlarza możliwych form pomocowych nadal pozostaje 
niewystarczające. Zatrudnienie członków rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne jest 
niskie, ponieważ specyfika sytuacji w jakiej się znaleźli stawia ich w niekorzystnej sytuacji na 
rynku pracy. Polityka państwa powinna dążyć do rozwiązań wspomagających, ułatwiających 
funkcjonowanie takich rodzin. Ponadto w przypadku migracji zarobkowej jednego z członków 
takich rodzin należy podjąć działania, aby rodziny te złączyć przez zatrudnienie w kraju. 
Dodatkowo podjęcie działań o charakterze informacyjnym, wskazujących możliwości pomocy i 
wyjścia z sytuacji trudnych wydają się być potrzebne.  
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The struggle for revenue, profit and financial added value, image and customer added value in the global 
tourism industry today is directly manifested in the intense competition between the mass all inclusive tourism and the 
unique and individually oriented boutique tourist product. The leadership in profit today is a result of the flexibility, 
creativity and innovation of the strategy used, and in the opposition "all inclusive tourism - boutique tourist 
accommodation" the emphasis making a difference is not limited to prices, services, quality and number of tourists only. 
The essential difference consists in the clash of strategies with different philosophy and target audiences - 
diversification, differentiation and cost leadership applied by the all-inclusive-tourism strategy as opposed to the 
strategy of focusing which is typical of boutique hotels and destinations. Despite the different strategic approaches, the 
goal is one and the same - leadership in terms of generated profits. 

Keywords: All inclusive tourism, Boutique tourism, Leadership, Global tourism market. 
 

1. Introduction 
All inclusive and boutique accommodation are two opposite tourism products which 

combine on a global scale and with optimal balance quality and service to meet the customer needs 
of specific target groups, to make tourists loyal to the relevant tourism product and to maximise 
profits. 

Although all inclusive tourism is a mass tourism product and boutique tourism is oriented 
towards individual tourism demand what they have in common is the optimal price-quality ratio 
making these two types of tourism products leaders in the global tourism competition. The personal 
attention to guests, the attention to their comfort and individual requirements as an underlying 
concept of the philosophy of boutique tourism products counterbalances the standardized all 
inclusive tourism supply aimed to concentrate large tourist flows. 

All inclusive tourism and boutique tourism depend strategically on two major but opposite 
in nature and manifestation approaches – the mass approach and the individual approach – and 
target different groups in the tourism market, characterized by different profiles, tourism needs, 
requirements and solvency. And while the all inclusive mass tourism product has reached a leading 
position globally in terms of revenues and profits by providing a single, comprehensive package at a 
price that is common and accessible to a broad consumer audience, boutique tourism supply is 
based on the personal approach to guests, pays attention to the details, the uniqueness of the 
interior, the exterior and the service, the exclusivity in terms of emotions and experiences during the 
tourists’ stay, the positioning within a particular market segment, provides a small number but 
wealthy tourists with whose help boutique tourism products quickly become leaders in terms of 
revenues and profits in the world tourism market.  

In recent years, the struggle for leadership in profit in the tourism industry worldwide has 
been following global trends that are crucial for tourism development: 
 increase the proportion of high category hotels offering the required conditions for 

recreation, quality of service and comfort combined with a broad range of additional 
services: 

 sustainable development of destinations through harmony with the environment, compliance 
with environmental rules and implementation of policies to protect tourism resources; 

 restructuring of the hospitality sector by including accommodation facilities into large hotel 
chains or by creating not very large but unique boutique design hotels; 

 introduction of high-tech and innovative reservation systems; 
 quick growth of the strategies for cost leadership and leadership based on focus; 
 full computerization of all hospitality activities; 
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 constantly increasing the role of the human factor in the management and organization of 
destinations and the places of accommodation and entertainment, of the managerial 
personnel and the staff; 

 development of tourism regions by stimulating the local business and raising the standard of 
living of the local population. 
 

2. Factors determining the growth and development of the all inclusive industry and 
boutique accommodation 

The growth and development of the all inclusive industry and boutique accommodation in 
recent years has been associated with intensive tourist flows, increased travel needs and desire for 
complete recreation and relaxation. All inclusive tourism and boutique tourism satisfy the 
requirements of disparate, even contradictory target audiences, but continue to gain market share as 
they satisfy the specific needs and the expectations of different types of users. To identify the 
factors that determine the growth and development of these two types of tourism products we 
should define the essential characteristics of the profile of the tourists who demand and buy them in 
the tourism market. 

All inclusive tourists are as a rule less affluent compared to the tourists preferring boutique 
types of tourism. Generally, boutique hotels and destinations have a small capacity enabling them to 
improve the quality of the tourism service and to become quickly market leaders. The large capacity 
of all inclusive accommodation facilities requires care for a greater number of guests and creates 
competition between the mass tourist service and the personal individual service provided by small 
boutique hotels and/or destinations, which largely meets the strictly personal preferences of each 
tourist. Since boutique accommodation facilities are rarely part of large hotel chains or resorts, they 
have no explicit obligation to comply with the standards of the brand. 

Travelers today seek uniqueness. They want something different, something that offers them 
not only comfort but also uniqueness of the stay, the quality, the service and the experiences. 
Boutique tourism is intended for demanding tourists and business travellers who choose 
accommodation establishments on the basis of the character and amenities and are willing to make 
premium payments for experiences that meet their high expectations 

Boutique accommodation has set foot firmly in the world tourism industry thanks to its 
service and quality. During times of recession and a macroeconomic crisis boutique tourism retains 
its competitive edge. This is due to the differentiated and focused service, the class tourism services 
and the better quality of the tourism product as a whole. The guests demand and get personalized 
attention, and feel as part of a unique experience. 

Boutique accommodations are preferred mainly for business trips and boutique destinations 
provoke the interest of wealthy tourists seeking not only luxury, comfort, quality and high-category 
services but also unique environment, experiences and emotions. 

Today the popularity of standardized, high quality, repeatable tourist offers including two or 
more services (such as transport, accommodation, food, attractions, insurance) in a single 
comprehensive product [2] is associated primarily with two main reasons – time and value. The all 
inclusive system is a guarantee that the goods consumed during the holiday of the tourists is 
calculated and paid at a pre-fixed price [1]. The factors associated with its growth and favouring its 
leading position in attracting revenue and profit globally can be determined on the basis of this 
causation of the rapid development of all inclusive tourism over the last 20 years: 
 increase of tourist trips to 1,138 billion in 2014; 
 increased financial capacity of tourists and lack of sufficient free time; 
 expansion of the global threat of terrorism and the fear of terrorist acts;  
 higher crime rates; 
 fears of regional, political, economic and social crises; 
 need for complete recreation and opportunity for total relaxation; 
 prepayment for the holiday and absence of cash and bank payments during the stay of the 

tourists. 
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The competitive advantage of boutique tourism is associated with the care for guests who 
are subject to personalized services. A major factor in the development of this type of tourism is 
that the product is provided over 12 months and boutique tourist accommodation is highly 
competitive and provides services to a small number of tourists in a unique atmosphere with high 
added value in terms of quality, personalized service and satisfaction. 

An important factor which determines the choice of boutique accommodation is the demand 
by wealthy tourists according to the following criteria: 
 good infrastructure to and about the place of accommodation; 
 unique superstructure influenced by different architectural styles, old buildings and palaces; 
 an assortment of basic and additional included services in the boutique tourism product; 
 quality determined by the specific expectations of the tourists regarding the benefits of their 

boutique experience and stay, their subjective impression of the quality of the trip, the 
commitment and motivation of the hotel staff and the destination, the personal commitment 
and motivation of the local population; 

 service that impersonates the boutique hotel and the destination and which should pay 
attention to the detail in the attitude to the tourists, which his aimed to meet their specific 
needs and requirements, to demonstrate the care and the personal attention and to make the 
tourists satisfied with their choice; 

 price should match the quality and service provided by the boutique tourism product; 
 environment of service that is associated with the cleanness, the interior, the furnishing, the 

linen, the spaciousness and the illumination of a boutique hotel. 
 

3. Study of the leadership in the profits of all inclusive tourism and boutique tourism 
Leadership in the profits of tourism means a sustainable in time capability of a particular 

tourism enterprise, a particular tourism region or a type of tourism to retain or upgrade their market 
position and financial sustainability on the basis of effective competition based on products with 
quality, quantity, financial, image and customer added value. In leadership in tourism added value 
brings benefits both to the destination (for the development of its anthropogenic and non-
anthropogenic resources) and the tourists (ensuring the satisfaction of their recreational needs, 
expectations and requirements), the tourism companies (increasing the market value of their assets 
on the basis of the image), their employees (regarding their work conditions, remuneration and 
motivation) and the local population (improving their standard of living determined by economic, 
social and environmental conditions). [3, 4] 

According to the results of a survey among 9,400 tourists who visited Europe in the period 
June 2013 – May 2015, 52% of them preferred a holiday based on the all inclusive system. The 
main reason for this is the desire to feel comfortable and not to focus on details and payments 
during their stay. In other words – the fixed price is seen as a key competitive feature of the product 
in the struggle for leadership in the profits of the global tourism market. About 41% of respondents, 
however, took advantage in that period of the possibilities provided by the all inclusive tourism. 
About 1% of the surveyed tourists preferred boutique accommodation and/or boutique destinations. 

On the basis of own studies it can be concluded that the visits to Europe in 2014 were about 
550 million and generated approximately 509 billion dollars. The average length of the stay of 
tourists in boutique hotels is 2.5 days, in a boutique destination - 5 days, and in all inclusive 
accommodation - 7 days.35 

With regard to the costs – every tourist who travelled to Europe spent about EUR 829. This 
amount however is dramatically higher for the guests who preferred boutique tourism and 
considerably lower for the tourists who preferred all inclusive accommodation. According to market 
studies, the costs of a business traveller staying at a boutique hotel exceed tenfold the costs that an 
all inclusive tourist would have incurred during their holiday. The cost of a three-day stay at a 
boutique hotel or a boutique destination varies from a few thousand to tens of thousands of euro, 

                                                 
35 Own research 
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while a 7-day all inclusive package reaches a maximum of about EUR 2500-3000 per person in a 
luxury 5-star hotel in Europe. This means that the added value of boutique tourism is much higher 
than the value added by all inclusive tourism for destinations, tourism companies, their employees 
and the local communities. 

The cash flow analysis36 shows that the all inclusive industry in Europe generates 
approximately EUR 180 billion while boutique accommodation generates 6 less financial revenues 
– approximately EUR 30 billion. These financial revenues are come from about 225.5 million 
tourists who used the all inclusive system and 5.5 million guests who stayed at boutique hotels or 
destinations. The tourist flow in Europe that preferred all inclusive tourism is 41 times larger than 
the number of tourists staying in boutique accommodation. Therefore the added value of boutique 
tourism is 681% higher compared to the added value generated by the European all inclusive 
industry. 

The dispute for the leadership in the profit of the tourism sector today is between boutique 
tourism and all inclusive tourism. While the all inclusive industry relies in its financial strategy on 
the mass aspect and the turnover, the boutique accommodation relies on a narrow market segment 
and high price and has become a common name for prestige and uniqueness of the tourism product. 
Boutique tourism brings benefits sustainable in time – a good number of tourists and high profits. It 
is a promising market segment which leads boutique tourism towards leadership in the global 
tourism supply in terms of revenues generated by one tourist and added value based on the quality 
and service that are indisputable characteristics of competition. 

The diversity of sales channels is more important to boutique accommodation than to all 
inclusive tourism. Between 23 and 27% of overnight stays are sold by tour operators but they do not 
have a solid pool of tourists.37 What is more important here is the role of the receptionist on whom 
the sales depend and whose job is considerably more complex than an all inclusive hotel. The study 
of the trends in boutique tourism supply in Europe indicates that the owners of several boutique 
hotels strive to open their hotels in cities with a strong fashion industry and media capital. More and 
more travel companies are targeting cosmopolitan cities that have a potential niche for boutique 
hotels – cities with vibrant economies and residential areas but with faceless and characterless hotel 
industry. 

The strategy for leadership in the profit in boutique tourism passes through the idea that this 
type of accommodation is an entertainment in itself – a chic restaurant, a lobby and a bar, a clear 
theme in the design, the interior and the exterior and visually impressive and conspicuous 
decoration. In order to increase the revenues and to maintain the leadership in terms of financial 
added value and profits of the boutique tourism product, each boutique accommodation and stay 
must develop a recognizable taste based not only on splendour and perfection but also on 
environmental, natural and social harmony and stability. 

The leadership in the profit attained by all inclusive tourism in the last 15 years is mainly 
due to its mass nature and the absence of payments during the stay of tourists, which is its greatest 
advantage and strongest competitive feature. The all inclusive products fit both within an 
economical budget or can be addressed to tourists with a high standard of living and wealth as they 
provide affordable and comfortable stay, catering and entertainment. 

In principle, all inclusive tourism has established itself on the global tourist market as an 
ideal way to organize a cheap, most efficient and satisfactory holiday irrespective whether on 
individual or group basis. The leadership in the revenues of all inclusive tourism results not only 
from its mass nature, but also from the fact that tourists buy comfort, hospitality, basic and 
additional services that are produced, offered and provided in a single and comprehensive product 
that facilitates the guests at the place of accommodation. 

The leadership in the profit of boutique tourism, and the leadership in the demand of all 
inclusive tourism products 15 years ago is also a result of a fashionable trend in tourist 
                                                 
36 Own research and financial analysis 
37 Own research in the period June 2013 – May 2015. 
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accommodation and choice. Many guests stay in boutique hotels and destinations because it is 
fashionable and prestigious, not because of the services they offer. In this sense, boutique tourism 
products are sold like any other luxury item which is important with the experience and the image 
of offers and not just with the product itself. 

The inherent concept of boutique hotels is that they are independent, unique, different. 
Today, however, the leadership in the profit and the financial, image and customer added value 
resulted in a slight shift in the focus. Although boutique hotels are not part of large hotel chains, 
many of them are united in associations that are not small – 40-50 hotels. Their substantial financial 
success and stability triggers a number of multinational corporations to usurp the term, to try to 
establish their own brands and ultimately to seize market share. 

Unlike all inclusive destinations, boutique accommodations are still few in number, but in 
line with the global trends, there is a shift towards renovation and construction of smaller hotels 
with styles ranging from strictly classical to the most extravagant design solutions as well as 
development of unique destinations the natural intactness of which is combined with local colour 
and unique emotions. Besides the strong demand from customers another important positive aspect 
is that boutique hotels and destinations are not required to pay high fees to be part of large chains or 
resorts. Boutique places for accommodation and stay can survive and succeed also without 
expensive additional services such as restaurants, conference rooms or surfs, jets and balloons. 
However, if these services are part of the boutique style they can bring significant additional profits 
and higher attendance and profitability. To be on the crest of a wave, boutique tourism must 
continue to adapt to the constantly changing needs, tastes, preferences and trends in order to remain 
competitive in the global tourism market. 

In contrast to boutique tourism, which can exist without a restaurant, a bar and a lobby, the 
leadership in profits of all inclusive tourism stems from the primary importance of the two-way 
connection between the managers of restaurants and kitchen staff with regard to the composition of 
the dishes offered, the foods preferred by the tourists and the special requirements of particular 
groups of guests. 

The leadership added value for the consumers of all inclusive packages is also a result of the 
diversified daily animation programmes with specialized staff taking care of the comfort and good 
mood of the guests. In many destinations the daily activities of the all inclusive package include 
sports activities and hikes in nature, games, short trips, quizzes, and there are special surprises for 
the youngest guests. 

The tourism industry in the world is becoming increasingly competitive due to various 
macroeconomic reasons such as international growth in the number of rooms offered, economic 
downturns and crises, political turmoil, visa regimes, consolidation of major hotel groups, and 
because of the wider target audience of well-educated and demanding clients who have access to 
the latest technologies. The advent of large hotel chains and the concomitant all inclusive supply is 
growing. These chains have enormous resources to attract clients and to remain not only financially 
stable compared to boutique hotels but also to emphasize their strategic leadership based on 
turnover and large scale activities. 

Аll inclusive as a system in tourism decreases the revenues for local economies, i.e. when 
tourists receive food and beverages exclusively in the hotel irrespective of the large number of 
guests the losers are the local economies and population. While the importance of tourism 
worldwide is to create new jobs and economic revenues for the regions.  

Besides the price another essential difference between boutique and all inclusive tourism is 
the personalized service and attention to the guest and the emphasis on details which are not a 
priority of the human resources and management in the all inclusive industry. 

The key competitive advantages of all inclusive tourism globally are a prerequisite for 
retaining its strategic leadership in terms of profits based on: 
 attractive tourism resources; 
 a single price and no payment arrangements during the stay at all inclusive facility; 
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 creative and innovative market and marketing approach based on diversification, 
differentiation and cost leadership; 

 an established image and brand of the tourism product; 
 maximization of revenues; 
 minimization of costs; 
 increase of tourist flow. 

For boutique tourism products the key global competitive advantages in relation to the 
leadership in revenues and the leadership in the added financial, consumer and image value are a 
result of: 
 unique tourism resources; 
 a positive image and a strong brand of the boutique hotel and/or destination; 
 high quality of the tourism product; 
 personalized service and satisfaction of specific tourist tastes and requirements; 
 flexible marketing, focused on a specific market segment; 
 profit optimization based on raising work productivity through innovations in booking, 

servicing, payments, accounting, energy efficient appliances, solar batteries, new 
technologies and increasing the satisfaction of tourists by providing high quality, unique and 
personalized tourism products; 

 increasing tourism demand; 
 high added value. 

The struggle for leadership in terms of profit in the global tourism market is actually a 
struggle between several basic types of leadership strategies – diversification, differentiation and 
cost leadership applied by all inclusive tourism and the strategy of focus successfully used by 
boutique hotels and destinations. 

These strategies generate revenue and added value, but also result in waste of valuable 
tourism resources and increasingly apparent need to develop leadership in the field of natural and 
environmental sustainability. 

 

4. Conclusion 
In view of the expected decline in the growth of tourist travel by 2030, and based on the 

broader orientation of tourists towards green and sustainable destinations offering unique and 
unforgettable experiences and emotions, the struggle for leadership in profit between all inclusive 
tourism and boutique tourism in the global market will become more and more palpable in the 
coming years. The product of the destinations as a whole is a set of benefits whose carriers are both 
single goods and services, as well as such produced and offered by independent private companies, 
and also a variety of public goods. On this basis, the main goal with a view to retaining the 
leadership of all inclusive tourism and boutique tourism in the global tourism market consists in 
supplying and providing an accurate tourism product in terms of quantity and quality in the right 
place, at the right time, at the right price and in the right market segment. 

Perceived as an important source of added value and image, the quality characteristics of the 
products of all inclusive tourism and boutique tourism allow for achieving a real competitive 
advantage and striving for leadership in the profit and the added value in the global tourism market. 
Important tasks associated with achieving or retaining leadership in the international tourism market 
are: 
 planning by key market segments; 
 maximum use of the potential of new information technologies in distribution; 
 optimal combination of quality, service and price, image and attractiveness. 

The success and the struggle for leadership in the profit of all inclusive and boutique tourism 
products are due to:  
 the wealth and diversity of the tourism resources of the planet; 
 image (brand) of the tourism destinations; 
 the added value of the tourism products; 
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 innovation, creativity and differentiation of tourism products; 
 optimal management of quality, promotions and presentations;  
 market segmentation;  
 economic, social and cultural benefits.  

Against the background of the 9% share generated by world tourism in the global GDP, 6% 
of the world export and 30% of the export of services the international tourist travel will continue to 
be oriented towards demand for diversified, differentiated and focused tourism products with high 
consumer value, and all inclusive and boutique tourism will seek strategic solutions to preserve 
their leadership in the revenues and the added image and financial value provided for the 
destinations, tourism companies, their employees and the local communities. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ТЕОРЕТИКО-ГРАФОВОЙ МОДЕЛИ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП 

 

There has been suggested a mathematical model of forming the target  working group that consist of two 
members, accounting the psychological compatibility of multi-criteria task lying in building a perfect matching on a 
weighted complete graph. The weights of the complete graph edges are determined on the basis of pre-conducted 
psychological testing. The objective function includes three quality criteria, namely, MINSUM criterion that minimizes 
the total distance in pairs, the criterion of "bottleneck" and MINMAX criterion that minimizes the number of 
"bottlenecks". Suggested the variants of the first criterion construction for different scales of the psychological 
compatibility evaluation. There has been examined an example that demonstrates the  milestones of how to solve the 
problem using a mathematical model developed: choosing the proximity measures, construction of the perfect 
matching, building the Pareto multiplicity of feasible solutions. 

 Keywords: a target  working group, psychological compatibility, multicriteriality, the Pareto multiplicity, a 
perfect matching, proximity measure, measurement scale. 

 

Предложена математическая модель формирования целевых рабочих групп, состоящих из двух 
участников, с учетом психологической совместимости в виде 3-критериальной задачи построения 
совершенного паросочетания. на взвешенном полном графе. Веса ребер полного графа определяются на 
основании заранее проведенного психологического тестирования. Целевая функция включает в себя три 
критерия качества, а именно, критерий MINSUM, минимизирующий суммарное расстояние в парах, критерий 
«узкого места» MINMAX и критерий, минимизирующий количество «узких мест». Проведена оценка 
вычислительной сложности поставленной задачи и ее разрешимости алгоритмом линейной свертки 
критериев. Подробно рассмотрен пример, демонстрирующий основные этапы решения поставленной задачи с 
использованием разработанной математической модели: построение совершенного паросочетания, 
построение паретовского множества допустимых решений,  применение алгоритма линейной свертки 
критериев.  

Ключевые слова: целевая рабочая группа, психологическая совместимость, многокритериальность, 
паретовское множество, совершенное паросочетание, алгоритм линейной свертки критериев, 
вычислительная сложность. 

 

В данной работе предлагается математическая формализация процесса формирования 
ЦГ из множества малознакомых между собой исполнителей с целью выполнения этими 
подгруппами единого задания по принципу «объединения единомышленников» с учетом 
психологической совместимости [5,6,7]. Согласно [5] определяющим в работе группы 
является диадное взаимодействие. Поэтому ниже будем рассматривать теоретико-графовую 
модель формирования целевых рабочих групп типа диада в виде задачи построения 
совершенного паросочетания на взвешенном полном графе с целевой функцией 
специального вида, состоящей из трех критериев [9]. Традиционным методом решения 
многокритериальных задач является сведение их к однокритериальным алгоритмом 



 194

линейной свертки критериев (АЛСК). Для многокритериальных задач подлежит обсуждению 
вопрос о трудоемкости решения поставленной задачи. Поэтому актуальным является 
исследование разрешимости задачи АЛСК и оценка ее вычислительной сложности [9].  

Графы, как один из традиционных способов представления информации, 
отображающий топологические свойства объекта изучения, широко используются в 
психологии. В ряде случаев возможно приписать ребрам графа такие веса, которые позволят 
погрузить граф в метрическое пространство. Предположим, что определено множество 
потенциальных исполнителей и имеются результаты психологического тестирования, по 
которым возможно измерить уровень свойства «психологическая совместимость» всех пар 
участников.  

Сформулируем математическую постановку задачи формирования диад как 3-

критериальную задачу на полном неориентированном графе  EOG , . Множество вершин 

 NllnnioO i  ,2,,1|  графа G  соответствует множеству испытуемых O . 

Каждое ребро Eeij   графа  EOG ,  взвешено числом jinjiwww jiijij  ,,1,,, , 

которое отражает степень психологической совместимости испытуемых io  и jo , 

jinji  ,,1, . При полном совпадении результатов тестирования испытуемых io  и jo  вес 

ijw  имеет нулевое значение, 0ijw . Допустимым решением x  формулируемой на полном 

графе  EOG ,  задачи является совершенное паросочетание   EEEOx 
~

,
~

, [5]. 
Отношения подчиненности внутри диады не рассматриваем. 

Множество всех допустимых решений (МДР) на графе  EOG ,  обозначаем через 

 xGXX  )( . На МДР X  определена векторная целевая функция (ВЦФ) специального 
вида 
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Первый критерий 1F  оценивает совокупную успешность решения, то есть 
минимальная сумма всех расстояний подразумевает максимальную степень психологической 

совместимости в диадах. Второй критерий 2F  оценивает «слабое звено», позволяя из всех 
возможных вариантов решений выбрать такой, при котором психологическая 
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несовместимость в диадах минимизируется. Третий критерий 3F  позволяет отобрать 

решение )(GXx  с минимальным количеством вариантов диад, эквивалентных «слабому 
звену». 

ВЦФ (1)–(4) определяет собой в МДР X  паретовское множество X
~

, состоящее из 

всех паретовских оптимумов Xx
~~  [10]. Всякая пара паретовских оптимумов Xxx

~~,~
21   

считается эквивалентной, если выполняется равенство значений ВЦФ: )~()~( 21 xFxF  . 
Будем рассматривать алгоритмическую проблему нахождения полного множества 

альтернатив (ПМА) [9]. Подмножество XX
~0   называется ПМА, если его мощность 0X  

минимальна при выполнении равенства )
~

()( 0 XFXF  , где 

XXXxxFXF  *** }:)({)( . Здесь и далее подразумеваем, что ПМ X
~

 и ПМА 
0X  определены для данного графа G , то есть )(,)(

~~ 00 GXXGXX  . 
Таким образом, формализация формирования диад требует обсуждения вопроса об 

определении веса jinjiwij  ,,1,,  ребра Ee  графа  EOG , . Выбор 

способа подсчета веса ijw  ребра Ee  определяется типом данных, характеризующих 

психологическую совместимость, то есть необходимо учитывать возможные математические 

преобразования, присущие типу шкалы измерения координат вектора R . При любых 
вариантах проведения тестирования необходимо выбрать такой способ определения веса 

ijw  ребра Ee  графа  EOG , , при котором пары с наиболее схожими ответами 

считались бы наиболее близкими. 
Рассмотрим пример. Пусть заранее проведено психологическое тестирование, которое 

позволяет оценить психологическую совместимость испытуемых. Результаты 
психологического тестирования представлены в табл. 1, где приведены гипотетические 

данные опроса шести испытуемых }6,,1|{  nnioO i  по пяти вопросам 

}5,,1|{  mmizZ i . Каждый испытуемый сформировал вектор ответов 

}5,,1,6,,1|{  mmknniqQ ik .  

Анализируя ответы на вопросы испытуемых  321 ,, ooo , можно утверждать, что 

степень психологической совместимости у диады  21,oo  выше, чем у диады  32 ,oo . 

Испытуемые  21,oo  выбирали близкие ответы во всех заданиях, кроме задания 5z , а 

испытуемые  32 ,oo  выбирали почти противоположные ответы в задании 3z , а близкие 

ответы в заданиях 2z  и 4z .  

Каждой вершине Ooi  , ni ,1 , графа  EOG ,  поставим во взаимно-

однозначное соответствие вектор значений ответов  imii qqq ...,, 21  испытуемого io . 

Координаты этого вектора зафиксированы в i -ой строке табл.1.  
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Таблица 1 
Результаты опроса испытуемых 

           ответы 
испытуемые 

q1 q2 q3 q4 q5 

о1 1 1 8 7 9 
о2 1 2 10 7 3 
о3 4 4 0 7 6 
о4 9 9 7 7 9 
о5 3 6 10 6 6 
о6 1 1 8 7 9 
 

Степень психологической совместимости между членами io  и jo , 

jinji  ,,1,  диады будем характеризовать значением веса 

jinjiwww jiijij  ,,1,,,  ребра Ee ij  , инцидентного соответствующим 

вершинам. Будем считать, что вопросы множества Z  предполагали выбор ответов Q  по 
одной из количественных шкал. Следовательно, правомочным будет выбор одной из мер 

расстояний, например, эвклидовой метрики   





  



m

k
jkikij qqw

1

2

, mk ,1 .  

Необходимо разбить множество из шести испытуемых на три диады, имея целью 
минимизацию разницы в ответах между членами каждой группы.  

},,,,{
~

1512321 xxxxxXX o  .  
Таблица 2 

Все возможные варианты формирования диад для исходного множества из 6-ти 
испытуемых 

№ 1-я группа 2-я группа 3-я группа 
1x  о1 о2 о3 о4 о5 о6 
2x  о1 о2 о3 о5 о4 о6 
3x  о1 о2 о3 о6 о4 о5 
4x  о1 о3 о2 о4 о5 о6 
5x  о1 о3 о2 о5 о4 о6 
6x  о1 о3 о2 о6 о4 о5 
7x  о1 о4 о2 о3 о5 о6 
8x  о1 о4 о2 о5 о3 о6 
9x  о1 о4 о2 о6 о3 о5 
10x  о1 о5 о2 о3 о4 о6 
11x  о1 о5 о2 о4 о3 о6 
12x  о1 о5 о2 о6 о3 о4 
13x  о1 о6 о2 о3 о4 о5 
14x  о1 о6 о2 о4 о3 о5 
15x  о1 о6 о2 о5 о3 о4 

 

Количество вариантов формирования диад из множества, состоящего из n  
испытуемых, совпадает с числом совершенных паросочетаний в полном графе с чётным n и 
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составляет !)!1(  nk , где Nlln  ,2 . Для случая шести испытуемых имеем 

151*3*5!)!16(   вариантов формирования диад, которые перечислены в табл. 2. 
Проиллюстрируем ход решения задачи. 

Так как jinjiww jiij  ,,1,, , то в матрице весов достаточно рассчитать 

только элементы выше главной диагонали. Матрица весов ijw  представлена в табл.3.  

Для рассматриваемой задачи рассчитанные значения критериев (2)-(4) ВЦФ F  (1) приведены 

в табл. 4. По данным табл. 4 можно сделать вывод о векторной несравнимости решений 1x  

2x  3x  12x  15x . Эти пять решений образуют ПМ, с которым совпадает и ПМА. 
Таблица 3 

Значения весов ijw   
j 

    i                   О1 О2 
 
О3 

 
О4 

 
О5 

 
О6 

О1 0,000 3,162 14,107 9,695 9,000 8,660
О2  0,000 12,207 8,602 8,307 7,416
О3   0,000 8,660 10,296 11,045
О4    0,000 5,000 8,246
О5     0,000 10,198
О6      0,000

 
Принятие решения по окончательному выбору варианта из паретовского множества может 
быть сделано на основании предпочтений лица принимающего решение или с 
использованием математических методов решения многокритериальных задач [9]. 
Например, традиционным является сведение многокритериальной задачи к 
однокритериальной с помощью АЛСК. Эти алгоритмы базируются на том факте, что при 

положительно определенной ВЦФ (1)-(4) элемент Xx , максимизирующий 
(минимизирующий) линейную свертку критериев 

 

min')(
1

 


N

y
yyFxF 

,         (7), 

 
является паретооптимальним.  

Таблица 4 

Значения критериев ВЦФ F  для множества допустимых решений X  
№ 

1x  2x  3x  4x  5x  6x  7x  8x  9x  10x  11x  12x  13x  14x  15x  

1F  11,010 10,852 9,604 16,454 15,330 13,261 16,050 14,524 13,704 14,726 14,324 12,538 12,933 13,779 12,814 

2F  10,198 10,296 11,045 14,107 14,107 14,107 12,207 11,045 10,296 12,207 11,045 9,000 12,207 10,296 8,660 

3F  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 
 

Здесь вектор   , где :),...,({ 1 N   ,1
1




N

y
y  ,0y  },1 Ny  , 

yF ' -нормированные значения критериев NyFy ,1,  . 

Нормированные значения критериев ',',' 321 FFF  получим по формуле полной 

нормировки 3,1,
minmax

min
' 




 y

FF

FF
F

yy

yy
y . Значения yF '  критериев ВЦФ (2)-(4) для 

множества допустимых решений X  приведены в табл. 5. 
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Таблица 5 

Нормированные значения yF '  критериев ВЦФ 3,1, yFy  для множества допустимых 

решений X  
 

№ 
1x  2x  3x  4x  5x  6x  7x  8x  9x  10x  11x  12x  13x  14x  15x  

'1F  
0,205 0,182 0,000 1,000 0,836 0,534 0,941 0,718 0,599 0,748 0,689 0,428 0,486 0,610 0,469 

'2F  
0,282 0,300 0,438 1,000 1,000 1,000 0,651 0,438 0,300 0,651 0,438 0,062 0,651 0,300 0,000 

'3F  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 

 
 
По данным табл. 5 образуем линейные свертки критериев (2)-(4) согласно (7) при 

3N , с учетом равенств 213321 1,1   :  
 

)( 1xF 
)1(0282.0205.0 2121   , 

)1(0300.0182.0)( 21212  xF , 

)1(0438.00.0)( 21213  xF , 

)1(0062.0428.0)( 212112  xF , 

)1(10.0469.0)( 212115  xF . 
 

Конструктивно доказана справедливость следующего утверждения.  
Утверждение 1. Для 3-критериальной задачи с ВЦФ (1)-(4) проблема нахождения ПМ 

X
~

 и  ПМА 
oX  с помощью АЛСК неразрешима.  

Оценим вычислительную сложность 3-критериальной задачи с ВЦФ (1)-(4) как 
характеристику асимптотической временной сложности, т.е. поведения вычислительной 
сложности как функции от размера входа в пределе при увеличении размера задачи. При 
этом условимся, что алгоритмы реализуются на машинах с произвольным доступом к 
памяти. Для решения однокритериальной задачи (2) существуют полиномиальные 

алгоритмы, вычислительная сложность которых )( 3nO [10]. Но при добавлении критериев 
(3),(4) трудоемкость решения задачи возрастает. Найдем верхнюю оценку вычислительной 
сложности для «худшего случая», т.е. с использованием алгоритма полного перебора. 
Верхние оценки для мощности ПМ и ПМА не превышают мощности множества допустимых 

решений X , т.е. количества совершенных паросочетаний в полном графе  EOG ,  с 

количеством вершин n : !)!2(
~

 nXX O
. На первом этапе решения задачи идет 

построение совершенного паросочетания и поиска «узкого места» с вычислительной 

сложностью )!)!2(( nnO , а затем подсчитывается количество пар, соответствующих 
«узкому месту». Следовательно, верно  

Утверждение 2. Вычислительная сложность 3-критериальной задачи с ВЦФ (1)-(4) не 

превышает величину )!)!2)(1((  nnO .  
Выводы и перспективы развития направления.  
В работе предложена теоретико–графовая математическая модель формирования диад 

в виде 3-критериальной задачи с ВЦФ (1)-(4) построения совершенного паросочетания на 
взвешенном полном графе. Установлена принципиальная неразрешимость проблемы 
нахождения ПМ и ПМА для поставленной задачи алгоритмом ЛСК. Верхняя оценка 
вычислительной сложности поставленной задачи (1)-(4) равна )!)!2)(1((  nnO . Поэтому 
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поиск полиномиальных точных и приближенных алгоритмов является актуальным 
направлением для дальнейшей работы.  

Представляется интересным оценить возможности модели для различных типов шкал 
измерения свойства «психологическая совместимость». Также перспективным является 
использование для покрытия полного графа подграфов отличных от ребра, что даст 
возможность увеличить число участников ЦГ и ввести в рассмотрение отношение 
подчиненности. 

Разработанная математическая модель дает возможность формализовать подбор 
вариантов целевых рабочих групп из наиболее психологически совместимых  участников.  
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В статті розглянуто особливості здійснення децентралізації в сучасних умовах, обґрунтовано 
проблеми та запропоновано напрями підвищення ефективності бюджетної політики органів місцевого 
самоврядування. 

Ключові слова: бюджет, децентралізація, органи місцевого самоврядування, бюджетна політика, 
доходи та видатки бюджету 

 

На сучасному етапі розвитку роль бюджетної політики органів місцевого 
самоврядування є надзвичайно великою. Особливо за умови що подальша її реалізація 
здійснюватиметься шляхом бюджетної децентралізації. 

Проблематика бюджетної політики органів місцевого самоврядування займає важливе 
місце у дослідженнях українських науковців: Т.Бондарук, В.Зайчикова, О.Василика, 
О.Кириленко, В.Кравченка, І.Луніної, В.Мельника, Г.П’ятаченка, Л.Шаблистої та ін. Разом з 
тим в економічній літературі недостатньо досліджено можливості реалізації бюджетної 
політики органів місцевого самоврядування відповідно до нових умов розвитку вітчизняної 
бюджетної системи.  

Згідно з положеннями Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
місцевий бюджет – це план утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для 
забезпечення функцій та повноважень місцевого самоврядування [4]. Можливість формувати 
фінансові ресурси в місцевих бюджетах дає змогу органам місцевого самоврядування мати 
фінансову базу для реалізації повноважень, визначених Конституцією України, законами та 
іншими нормативно-правовими актами. Тому саме децентралізація демократичного уряду 
справляє позитивний вплив на якість управління, особливо у момент переорієнтації його ролі з 
командної на таку, що забезпечує контроль за наданням громадських і державних послуг всіма 
рівнями державного управління. Завдяки впровадженню децентралізації підвищується 
ефективність, відповідальність, підзвітність та контроль у сфері державного управління [2, с. 
106].  

З 1998 р. в Україні розпочато процес бюджетної децентралізації, який має на меті 
сприяти більшій фінансовій незалежності органів місцевого самоврядування та стимулювати 
розвиток територіальних громад. 28 грудня 2014 р. було прийнято Закон України «Про 
внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» [3], 
яким передбачено черговий етап бюджетної децентралізації. Ключовими напрямами 
реалізації реформи міжбюджетних відносин в Україні є [1]: 1) бюджетна незалежність та 
фінансова самостійність місцевих бюджетів; 2) закріплення за місцевими бюджетами 
стабільних джерел доходів та розширення дохідної бази місцевих бюджетів; 3) новий 
механізм бюджетного регулювання та вирівнювання; 4) нова трансфертна політика та 
посилення відповідальності профільних міністерств за реалізацію державної політики у 
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відповідних галузях; 5) створення умов для об’єднання територіальних громад; 6) 
стимулювання громад до об’єднання та формування спроможних територіальних громад; 7) 
децентралізація видаткових повноважень та чіткий розподіл компетенцій відповідно до 
принципу субсидіарності. 

Проте, сьогодні процес становлення та імплементації положень бюджетної 
децентралізації в Україні проходить достатньо повільно та з певними складнощами. 
Адміністративний устрій нашої країни поки що залишається ще радянського зразка, а 
система виконавчої влади і органів місцевого самоврядування створені на основі 
вертикальної системи прийняття рішень (рис. 1).  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Система органів місцевого самоврядування в Україні 
 

Проаналізуємо рівень фінансової незалежності органів місцевого самоврядування в 
Україні (рис. 2). 

З рис. 2. видно, що частка місцевих бюджетів без урахування трансфертів у доходах 
зведеного бюджету України в період з 2009 по 2015 рр. зменшилась на 3,8 %. Щодо частки 
місцевих бюджетів також без урахування трансфертів у перерозподілі ВВП, то даний 
показник у зазначений період зменшився на 1,6 %. 

 
Рис. 2. Частка доходів місцевих бюджетів України у доходах зведеного бюджету та у 

ВВП без урахування трансфертів, % * 
Джерело: розраховано  автором за даними Державної казначейської служби України 
 

Що стосується частки доходів місцевих бюджетів України у доходах зведеного 
бюджету та у ВВП з урахуванням трансфертів, то тут простежується протилежна динаміка 
(рис. 3). 
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Рис. 3. Частка доходів місцевих бюджетів України у доходах зведеного бюджету та у 

ВВП без урахування трансфертів, % * 
Джерело: розраховано  автором за даними Державної казначейської служби України 

 

З рис. 3 видно, що частка місцевих бюджетів з урахуванням офіційних трансфертів як 
у доходах зведеного бюджету України, так і у перерозподілі ВВП, навпаки, збільшилась на 
1,6 % та 0,1 % відповідно. Крім того, показники доходів місцевих бюджетів з урахуванням 
трансфертів перевищують зазначені показники без урахування трансфертів. Тобто це 
свідчить про зниження рівня  
фінансової незалежності органів місцевого самоврядування. 

Дана ситуація була зумовлена рядом причин, а саме: 1) низьким рівнем 
адміністрування окремих видів податків, що формують дохідну частину місцевих бюджетів; 
2) заборгованістю з виплати заробітної плати на підприємствах та посилення тенденції щодо 
виплати заробітної плати «в конвертах»; 3) високою часткою збиткових підприємств 
приватного сектора економіки внаслідок складної економічної ситуації у країні, що 
призводить до недостатності надходжень по податку на прибуток до бюджету; 4) допущення 
розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів фінансових порушень та прийняття 
неефективних управлінських рішень, які призводять до втрат чи ризику втрат; 5) збитковою 
діяльністю комунальних підприємств внаслідок неповноти отримання доходів і 
незабезпечення раціональності витрат; 6) ускладненням управління борговими 
зобов’язаннями територіальних одиниць під впливом негативних зовнішніх і внутрішніх 
політико-економічних факторів; 7) недостатньою поінформованістю населення 
адміністративно-територіальних одиниць про використання бюджетних коштів, діяльність 
комунальних підприємств. 

З огляду на зазначене, вважаємо, що підвищення ефективності бюджетної політики 
органів місцевого самоврядування за умов бюджетної децентралізації необхідно здійснювати 
з урахуванням напрямів, які відображені на рис. 4. 
Вважаємо, що такий підхід сприятиме: 1) активізації інвестиційної діяльності на території 
адміністративно-територіальної одиниці; 2) зменшенню кількості комунальних підприємств, 
які неефективно працюють, дублюють функції та не надають соціально значущі послуги; 3) 
підвищенню ефективності використання бюджетних коштів; 4) забезпеченню прозорості, 
відкритості та зрозумілості дій у сфері надання адміністративних послуг;  5) встановленню 
суворого контролю за надходженням інвестиційних пропозицій з метою недопущення 
корупції; 6) налагодженню діалогу між владою та бізнесом; 7) підвищенню ступеню довіри 
та задоволенню громадян роботою органів місцевої влади. 

Також є корисним забезпечити прозорість та відкритість управління процесами 
соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць [5; 6; 7; 8].  

Отже, децентралізація як спосіб реалізації бюджетної політики органів місцевого 
самоврядування передбачає не виділення додаткових субвенцій з державного бюджету із 
збереженням фінансових схем на місцевому рівні, а побудову принципово нової системи 
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міжбюджетних відносин із більшою фінансовою самостійністю та відповідальністю органів 
місцевого самоврядування.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Напрями підвищення ефективності бюджетної політики органів  
місцевого самоврядування за умов децентралізації * 

Джерело: розроблено автором.  
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ВИКОРИСТАННЯ ЇЇ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ 

 

The article industry of rice identified as one of the most important regarding the rational use of natural 
resources and agricultural steppe zone of Southern Ukraine. The main criterion of expediency of its functioning the 
efficiency of rice production compared to imports. There were also problems of utilization of productive resources and 
the need for public support for their solution. Justified programs and other forms and measures of state support. 
Calculated the expected effects of its implementation. 

Key words: rice industry, dry area, accommodation, production resources, problems of usage, state support, 
activities, expected effects. 

 

У статті галузь рисівництва визначена як одна з найважливіших з приводу раціонального 
використання природних ресурсів та розміщення у сухостеповій сільськогосподарській зоні Півдня України. 
Основним критерієм доцільності її функціонування визначено ефективність виробництва рису порівняно з 
імпортованим. Визначено також проблеми використання її виробничих ресурсів та необхідності державної 
підтримки щодо їх вирішення. Обґрунтовано програми та інші форми й заходи державної підтримки. 
Розраховано очікувані ефекти від її здійснення. 

Ключові слова: галузь рисівництва, сухостепова зона, розміщення, виробничі ресурси, проблеми, 
використання, державна підтримка, заходи, очікувані ефекти. 

 

Перспективним з погляду раціонального використання у сухостеповій 
сільськогосподарській зоні матеріально-технічних ресурсів, водокористування та 
формування високорентабельного виробництва, орієнтованого на отримання високих 
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економічно виправданих рівнів врожайності екологічно безпечної сільськогосподарської 
продукції є рисівництво. Незважаючи на істотні зміни, що відбулися як у його природно-
ресурсній основі, так і на рівні організації господарсько-економічних відносин, механізмів та 
моделей управління, галузь рисівництва зберегла внутрісистемні зв'язки і позитивну 
динаміку розвитку. Проте в умовах дії факторів невизначеності фінансово-економічного та 
еколого-виробничого вона продовжує залишатися складною динамічною системою, що 
вимагає державного регулювання і підтримки. 

Слід враховувати також і те, що організаційний механізм ефективного виробництва 
рису базується на складних процесах і зв'язках. Вони постійно виникають між організаційно-
управлінськими структурами, підприємствами, а також з елементами природного 
середовища [1, с. 14]. Таким чином, головним критерієм усіх організаційних, управлінських 
та економічних рішень при переході до сталого розвитку є досягнення максимальної 
економічної, соціальної та екологічної ефективності сільськогосподарського виробництва 
рису. 

Розвиток галузі рисівництва є складним процесом, що зумовлюється різноманітністю і 
взаємозв’язком його компонентів. Встановлено, що за сучасних умов зрівноважений 
розвиток галузі має бути спрямований на отримання високих економічно виправданих рівнів 
урожайності високоякісного рису з поступовою переорієнтацією економічного зростання на 
задоволення соціальних потреб суспільства, раціональне використання зрошувальної води, 
земельних та інших ресурсів. 

Водночас, у галузі рисівництва залишається низка дуже складних проблем, які не 
лише перейшли у спадок від старої адміністративної системи, а й стали результатом окремих 
помилок у реформуванні галузі. До зазначених проблем належать такі: по-перше, у процесі 
здійснення земельної реформи в Україні зазнала суттєвих змін структура земельного фонду 
за формами власності. У результаті реорганізації аграрної сфери внутрішньогосподарська 
мережа рисових зрошувальних систем (РЗС) була передана до комунальної власності 
селищних та сільських рад. 

Проте за існуючих механізмів фінансування та інвестування вони не мають достатніх 
коштів на підтримку цих складних інженерних споруд у робочому режимі та їх оновлення. 
Навіть навпаки, спостерігається практика розкрадання, руйнування та занепаду 
зрошувальних систем. Усе це привело до того, що земельні продуктивні площі на РЗС, які 
потрапили у власність індивідуальних користувачів, експлуатуються в більшості випадків 
непродуктивно. Порушуються сівозміни, частина площ взагалі не обробляється, фактично 
вибула із сільськогосподарського обороту [2, с. 230]. 

По-друге, оснащеність галузі рисівництва засобами механізації перебуває в 
незадовільному стані. Не вирішеною проблемою рисівництва є відсутність спеціалізованої 
техніки вітчизняного виробництва, яка використовується при вирощуванні рису, починаючи 
від машини для внесення сульфату амонію до лазерного планувальника, самохідного 
обприскувача та рисозбирального комбайна. Нині серед більш як 37 агроформувань, що 
займаються вирощуванням рису, установку для проведення лазерного планування поверхні 
чеків мають лише 3 господарства, самохідний обприскувач має одне господарство. Власних 
сучасних рисозбиральних комбайнів у рисосіючих господарствах налічується всього два 
десятки при потребі для проведення ефективного збирання – 150 комбайнів. 

Ще однією з гострих проблем є недостатнє фінансування та інвестування  обласних 
Управлінь водних ресурсів та Управління Північно-Кримського магістрального 
зрошувального каналу і, як наслідок, невиконання заходів з підтримки системи 
водогосподарських споруд у робочому стані в повному обсязі. Це означає, по-суті,  
перекладання функцій держави із забезпечення продовольчої безпеки населення на аграріїв, 
які користуються послугами з подачі води. Так, у 2009 р., порівняно з 2008 р., вартість 
послуг з подачі води на РЗС обласними управліннями водних ресурсів зросла у два з 
половиною рази: від 0,5 до 1,25 коп. за 1 м3. В послідуючі роки вона підвищилася до рівня 
1,8 коп./м3. 
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Головною метою подальшого розвитку галузі рисівництва в умовах сучасного 
агропромислового виробництва є забезпечення населення країни високоякісною, екологічно 
чистою рисовою крупою в необхідній кількості і з високими якісними показниками при 
одночасному раціональному використанні виробничо-ресурсного потенціалу галузі [3, с. 10]. 

У цьому зв'язку стратегічними пріоритетними цілями розвитку  рисівництва є: 
досягнення стабільного економічного зростання галузі; підвищення 
конкурентоспроможності продукції вітчизняного рисівництва на внутрішньому та 
зовнішньому ринках; використання меліорованих земель за призначенням у науково-
обґрунтованих межах; забезпечення зайнятості сільського населення та розвитку сільських 
територій. 

Враховуючи постійно зростаючий світовий попит на продукцію рисівництва та маючи 
на увазі реальні можливості України щодо збільшення валового виробництва рису та 
зменшення залежності від імпорту продукції рисівництва, трансформаційний сценарій 
галузевого розвитку передбачає реалізацію структурних завдань та комплексу заходів, 
спрямованих на досягнення стабільно-поступального еколого-економічного і соціально-
значимого розвитку галузі рисівництва. 

Вітчизняне рисівництво перебуває на шляху, що веде до сталого розвитку цієї галузі 
сільського господарства [4, с. 8]. Очевидно, що основні принципи його підтримки повинні 
знаходитися у контексті загальної державної аграрної політики та мають бути спрямовані на 
забезпечення сталого розвитку  галузі. Узагальнююче обґрунтування необхідності і 
доцільності вирощування рису на півдні України викладено в цільовій комплексній програмі 
розвитку галузі рисівництва "Рис Херсонщини" у 2000 р. Про її обґрунтованість та 
ефективність свідчить динаміка економічного зростання виробництва рису в Україні. Вона 
виявилася результативною. 

У 2004 р. була розроблена Галузева комплексна програма "Рис України – 2005-2010", 
в якій були визначені основні напрями розвитку рисівництва в Україні до 2010 р. У Програмі 
зазначалось, що важливе значення для ефективного та конкурентоспроможного розвитку 
галузі мають державна підтримка і регулювання фінансових відносин. Реалізація 
організаційно-економічних заходів, спрямованих на забезпечення цілісності рисових 
сівозмін, у вигляді об'єднання виробників рису в регіональні кооперативи, асоціації, інші 
форми міжгосподарських об'єднань, також направлена на освоєння сучасних технологій 
вирощування рису, ефективне використання іригаційного  гідромеліоративного фонду [5, с. 
131]. 

Концептуальні засади розвитку рисівництва викладені в "Концепції державної 
підтримки галузі рисівництва в Україні". Відповідно до неї сучасний стан галузі, її 
матеріально-технічної бази об'єктивно вимагають створення цілісної системи державного 
регулювання і підтримки, яка повинна включати: нормативно-правове забезпечення; 
фінансово-економічне регулювання і ресурсне забезпечення; адміністративні або 
інституційні контрольні заходи; наукове та інформаційне й інноваційне забезпечення. 

Органічно невід'ємною частиною реалізації даної концепції є наукове забезпечення 
галузі рисівництва. Координатором наукової діяльності в рисівництві є Інститут рису НААН 
України, який виконує функції: 

- створення нових високопродуктивних сортів рису, пристосованих до умов України; 
- ведення первинного насінництва сортів рису, занесених до Державного Реєстру 

сортів рослин України і забезпечення виробників рису якісним насінням високих 
репродукцій; 

- розробки і вдосконалення технологічних процесів вирощування рису, спрямованих 
на підвищення урожайності, збереження ресурсів та дотримання екологічних вимог; 

- розробки методів збереження родючості ґрунтів рисових полів, удосконалення 
рисових зрошувальних систем; 

- надання виробникам рису методичної допомоги в освоєнні виробництвом нових 
сортів та наукових розробок, навчанні кадрів шляхом проведення семінарів, круглих столів, 
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екскурсій, шкіл передового досвіду, консультацій та інших. 
Відповідно до Концепції державної підтримки галузі рисівництва в Україні, джерелом 

фінансування наукових програм відтворення виробничих ресурсів в рисосіянні, поряд з 
виділенням коштів з бюджету, повинна стати оплата виробництвом послуг наукової сфери в 
освоєнні нових сортів, інших наукових розробок [6, с. 67]. Водночас, слід урахувати й те, що 
ефективність вирощування рису безпосередньо залежить від рівня кваліфікації кадрів, які 
працюють у галузі. Це  вимагає посилення вимог до професійної підготовки спеціалістів, що 
здійснюють управління технологічними процесами виробництва рису. Слід зазначити, що в 
умовах аграрного ринку та реалізації маркетингових стратегій у галузі, вони  додатково 
повинні мати ґрунтовні знання з менеджменту та економіки. 

Зрештою, у 2010 р. була розроблена Галузева комплексна програма "Рис України – 
2010-2015 роки". Одним з важливих способів розв’язання проблем ресурсокористування та 
галузі загалом,  реалізації завдань Програми вказана державна підтримка. Вона повинна бути 
направлена, насамперед, на: 

- здешевлення вартості пального, використаного на виробництво зерна рису 
суб’єктами підприємницької діяльності; 

- здешевлення вартості електроенергії, використаної на зрошення рису; 
- здешевлення вартості зрошувальної води, використаної на вирощування рису; 
- здешевлення кредитів для виробників рису через компенсацію облікової ставки 

НБУ; 
- здешевлення вартості страхових внесків для виконавців програми; 
- продовження дії пільгового податкового режиму та імпортних мит при ввезенні на 

територію України сільськогосподарської техніки та засобів захисту рослин для виробництва 
рису; 

- фінансування науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, направлених 
на розвиток вітчизняного рисівництва; 

- встановлення митних тарифів на імпортний рис на рівні загальноєвропейських. 
Оскільки Галузева комплексна програма "Рис України 2010-2015 роки" була 

складовою частиною Державної цільової програми "Зерно України 2009-2015 роки", то для 
реалізації завдань, визначених Програмою, передбачалося спільне фінансування за рахунок 
коштів державного та місцевих бюджетів, іноземних та вітчизняних приватних інвестицій у 
формах і видах, передбачених законодавством України, власних коштів аграрних суб’єктів 
підприємництва та інших джерел фінансування. 

На окрему увагу заслуговує питання про зв’язок парадигми управління з державною 
політикою, оскільки останньою визначаються пріоритетні напрями розвитку сільських 
територій, які втілюються в життя безпосередньо суб’єктами управління [7, с. 10]. 

Таким чином, досягнення стабільного економічного зростання галузі рисівництва 
можливо забезпечити шляхом удосконалення економічного механізму господарювання на 
регіональному і державному рівні, раціонального використання її виробничо-ресурсного 
потенціалу. Для забезпечення ефективного функціонування галузі регіони, місцеві сільські 
громади та підприємства при підтримці держави повинні більш повно використовувати 
наявні ресурси для ефективного виконання завдань розроблених державних цільових 
програм, галузевих комплексних програм і регіональних програм розвитку вітчизняного 
рисівництва та галузевого ресурсокористування. 

Стратегія розвитку галузі рисівництва є основою для розроблення галузевих 
комплексних програм та регіональних програм розвитку вітчизняного рисівництва [11, с. 95]. 
Державна підтримка раціонального ресурсокористування та розвитку галузі рисівництва 
повинна здійснюватися шляхом: 

- формування і реалізації, координування і узгодження галузевих і регіональних 
програм та їх фінансової підтримки; 
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- створення та/або удосконалення нормативно-правової бази раціонального 
ресурсокористування й організаційно-економічних механізмів для підтримки та 
стимулювання галузі рисівництва; 

- сприяння виконанню галузевих інноваційних ресурсозберігаючих проектів; 
- розбудови сучасної галузевої інфраструктури; 
- захисту прав та інтересів виробників і споживачів рису. 
При цьому державні програми повинні мати акцент на раціональне 

ресурсокористування галузі через її значну еколого-меліоративну залежність. Це означає не 
тільки обґрунтування засобів використання та відтворення тих або інших компонентів 
навколишнього середовища, але й їх належне фінансово-інвестиційне забезпечення, 
впровадження інновацій. Вони повинні передбачати діяльність рисосіючих формувань, 
направлену на розвиток сільських територій на засадах соціальної відповідальності та 
підвищення якості рису. 
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Автор аналізує методологічні підходи до обґрунтування принципів судового права. У статті автором 
досліджено питання засад судового права, проаналізовано зміст поняття «принципи права», окреслено 
підходи до класифікації та перелік основних принципів судового права. Автор доходить висновку, що 
методологічно обґрунтування принципів судового права базується на положеннях теорії права, судової влади 
та судового права і стосується основоположних законів і закономірностей організації судової влади і 
судоустрою в рамках євроінтеграційної парадигми. 

Ключові слова: судове право,  принципи судового права, євроінтеграція, парадигма. 
 

Питання принципів судового права є методологічно украй важливим, адже саме у цих 
рамках визначається глибинна сутність галузі права, скерованість на певну динаміку 
розвитку, фундамент існування судового права як галузі. Отже, актуальним є дослідження 
питань методологічного характеру, що постають у рамках обґрунтування принципів 
судового права. Вірне визначення кола принципів судового права наблизить судоустрій 
України до європейських стандартів, що є важливим у світлі євроінтеграційних процесів.  

Проблематика обгрунтування принципів права пов’язана із питаннями визначення 
засад права. А. Стрехалюк наголошує: «Проблема засад права вкорінена у вікову традицію 
роздумів у сфері філософії права. Вона виникає тоді ж коли філософ ставить запитання «Що 
є право? Яка його природа?» 1.  

На думку В. В. Гордовенка, судове право як самостійна галузь права ґрунтується на 
таких засадах: а) нормативна — полягає у наявності відповідної галузі законодавства, яка 
регламентує організацію та діяльність правосуддя; б) інституціональна — заснована на 
концепції поділу влади, однією з гілок якої є суд як державна установа, уповноважена 
розглядати і вирішувати правові конфлікти. Суд здійснює визначені на конституційному та 
законодавчому рівні повноваження самостійно, його рішення не потребують затвердження 
або узгодження іншими органами чи посадовими особами. Авторитет судового рішення 
базується на силі примусового апарату держави. Рішення суду можуть бути переглянуті 
лише вищими судовими органами у порядку, визначеному законом; в) компетенційна 
самостійність суду — допускає не лише право суду на застосування норм права, а й 
утворення нових правових норм. 2, С. 43.  

Гуськова А.П., Муратова Н.Г. підкреслюють, що, розробляючи механізм реалізації 
судової влади за допомогою судового права слід зважати на наступні засади 3, С. 35: 

1. Діяльність суду як органу державної влади повинна ґрунтуватися виключно на 
праві, без якого вона не може бути правосуддям. 
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2. Судової влади належить першорядна роль в процесі становлення, забезпечення, 
реалізації гарантованості права як специфічного феномена демократичного громадянського 
суспільства і правової держави. 

3. Суд як орган самостійної і незалежної судової влади підпорядкований праву, слід 
йому і зміцнює силу правової держави. 

4. Взаємодія судової влади і права має займати центральне місце в новій, сучасної 
правової концепції. 

5. Правова судова влада це необхідний атрибут демократичного громадянського 
суспільства і правової держави, а тому зростаюча його роль повинна формуватися за міру 
зміцнення і вираження справжніх інтересів суспільства і його громадян. 

6. Якість і властивість прав формуються і затверджуються під впливом судової влади. 
Судова влада, в свою чергу, розвивається і функціонує в межах правового простору 
(правового поля). 

Аналізуючи термінологічні характеристики поняття, виявляємо наступні підходи 
щодо визначення терміну «принципи права» – це основоположні, вихідні положення, що 
визначають зміст впливу права на суспільні відносини і виступають критеріями його 
цінності для суб'єктів права, виражають і характеризують найголовніші риси права як 
регулятора суспільних відносин, є стрижнем, який об'єднує норми права і надають певну 
заданість правотворчим і правозастосовним органам 4; основоположні ідеї, начала, які 
виражають сутність права і випливають з генеральних ідей справедливості і свободи, 
набувають вигляду ідеалізованої інтелектуальної моделі, що не враховує факт поділу 
реальності фактичної(погляди, уявлення, суспільні ідеали, різні види ідей) і юридичної 
теорією права 5.  

На думку А. М. Колодія, принципи права — це такі відправні ідеї його буття, які 
виражають найважливіші закономірності, підвалини даного типу держави і права, є 
однопорядковими із сутністю права та утворюють його основні риси, відрізняються 
універсальністю, вищою імперативністю і загальнозначимістю, відповідають об’єктивній 
необхідності побудови та зміцнення певного суспільного ладу. Принципи права 
спрямовують і надають синхронності всьому механізмові правового регулювання суспільних 
відносин, досконаліше інших розкривають місце права в суспільному житті і його 
розвиткові. Саме принципи права є критерієм законності та правомірності дії громадян і 
посадових осіб, адміністративного апарату і органів юстиції та за відомих умов мають велике 
значення для зростання правосвідомості населення, його культури й освіти 6, С. 43. 

А. М. Колодій зауважує, що з гносеологічної точки зору важливо підкреслити те, що 
категорія «принцип» тісно пов’язана з категоріями «закономірність» і «сутність». 
Однопорядковий характер цих понять дає підстави визначати правові принципи через 
закономірності розвитку суспільства (загальносоціальні принципи) і права (юридичні 
принципи), а також через сутність і основний зміст останнього 6, С. 42 - 43. Поняття 
принципів судового права В.В. Городовенко  виводить з категорії правових принципів: 
«правові принципи, під якими розуміються найзагальніші й узагальнені юридичні ідеї. По 
суті, це сума загальнолюдського досвіду в юридичній сфері» 2, С. 43.  

Гуськова А.П., Муратова Н.Г. зазначають, що загальноприйнятим є виділення 
загально, міжгалузевих і галузевих принципів, хоча цивільний і кримінальний процеси 
мають не тільки багато спільного, але мають і різне, наприклад, хоча б в реалізації принципу 
змагальності і рівноправності сторін,свободи оцінки доказів 3, С. 31.  

А. М. Колодій стверджує, що до найсуттєвіших ознак принципів права треба віднести, 
насамперед, їх регулятивність: «Нормативно-регулятивний характер принципів права 
вбачається у тому, що принципи, зафіксовані у праві, набувають значення загальних правил 
поведінки, які мають загальнообов’язковий, владний характер. При цьому, такий характер 
стає притаманним як безпосередньо нормам-принципам, так і принципам, які виводяться з 
норм. Під об’єктивною зумовленістю принципів права слід розуміти їх відповідність 
характеру суспільних відносин, економічним, політичним, ідеологічним процесам, які 
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відбуваються в суспільстві. Принципи права — ідеологічна категорія, а це означає, що вони, 
як і право загалом, є формою суспільної свідомості, яка здійснює ідейний, інформаційно-
виховний вплив загального характеру, тобто виконує функцію загального закріплення 
суспільних відносин, що і дає можливість розглядати їх з позиції певних ідей, керівних засад. 
Важливою ознакою принципів права є спосіб їх матеріалізації у праві. Загальновідомо, що 
розрізняють два способи вираження принципів права: безпосереднє формулювання їх у 
нормах права (текстуальне закріплення) і виведення принципів права зі змісту нормативно-
правових актів (змістовне закріплення)» 6, С. 43. 

В. В. Городовенко  підкреслює, що у сучасній системі права немає єдиного 
вичерпного переліку принципів організації і діяльності судової влади. Ті з них, що внесені до 
конституцій різних країн, різняться за своїм змістом та обсягом. Разом із тим на основі 
аналізу міжнародно-правових норм та конституційного законодавства деяких країн можна 
виокремити найбільш загальні правові імперативи, які стосуються організації та 
функціонування судової влади, що мають місце в сучасних правових системах світу. До 
найважливіших належать: незалежність судової влади; вільний доступ до правосуддя; 
здійснення правосуддя тільки судом, заборона створення надзвичайних су дів; публічність 
судової діяльності; універсальність судового захисту; здійснення правосуддя в розум ні 
строки; рівноправність і змагальність сторін судового процесу; гласність і безпосередність 
судочинства; вмотивованість судової діяльності; участь народу у здійсненні правосуддя; 
поєднання колегіальності й одно осібності у судовій діяльності тощо 2, С. 44.  

Таким чином, методологічно обґрунтування принципів судового права базується на 
положеннях теорії права, судової влади та судового права і стосується основоположних 
законів і закономірностей організації судової влади і судоустрою в рамках євроінтеграційної 
парадигми.  
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The article analyzes features of modern international tourist industry in the Republic of Belarus, provides a 
statistical analysis of basic indicators of the dynamics. The main reasons hampering the development of the tourism 
industry in the country. 
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В статье проанализированы основные показатели развития туризма в Республике Беларусь, выявлены 
проблемы и перспективы развития туризма в стране. 

Ключевые слова: туризм, туристическая отрасль 
 

Страны мира находятся на разных стадиях социально-экономического развития, 
каждая из них стремится занять своё должное место в системе международных 
экономических отношений и свою нишу в процессе международного разделения труда. 
Сегодня, туризм для многих государств, стал первостепенной отраслью специализации и 
одним из ключевых инструментов развития экономики. Дело в том, что развитие сферы 
туризма оказывает существенное влияние на экономику страны, так, в процессе создания 
туристского продукта генерируются дополнительные доходы, происходит увеличение ВВП,  
занятости населения, за счет налоговых поступлений пополняется государственный бюджет 
и т. д.  

Расходуя денежные средства на услуги предприятий размещения и питания, 
транспортных организаций, оплачивая посещения музеев, театров и других учреждений 
культуры и досуга, туристы способствуют дальнейшему развитию индустрии туризма, 
туристских ресурсов и экономики посещаемого региона в целом. Импульс роста, идущий от 
туризма, передается по цепочке другим отраслям экономики. В них активизируется 
инвестиционная деятельность, создаются новые рабочие места, расширяется торговый 
оборот и, как следствие, увеличиваются источники доходов – заработная плата, прибыль. 
Часть полученных доходов, которая также имеет тенденцию роста, поступает в бюджет в 
форме налоговых поступлений и других обязательных отчислений. Кроме того, 
государственная казна пополняется за счет импортных таможенных пошлин. 
Международный туризм является эффективной формой экспорта, которая осуществляется 
при реализации как основных (размещение, питание, транспорт) так и дополнительных 
(курортное лечение, экскурсии, спортивно-туристские и рекреационные занятия) услуг и 
товаров, необходимых для туристского потребления. Таким образом, экономическая 
эффективность международного туризма связана с поступлением валюты в страну, что 
улучшает платежный баланс, а также способствует активизации экономики, как отдельных 
районов, так и страны в целом. При отрицательном платежном балансе страны доходы от 
международного туризма могут служить важным источником его выравнивания. Ориентация 
на создание экспортного туристского сектора способствует освоению природных ценностей 
страны, использование которых в туризме повышает его экономическую эффективность. 

Отрасль считается эффективной, если среднегодовой срок визитов составляет не 
менее 5 дней. В среднем иностранный турист пребывает на территории Республики Беларусь 
5 дней, в то время как белорусы отдыхают за рубежом 8 дней. Для выравнивания данного 
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показателя необходимо иметь современную, комфортную и одновременно доступную для 
туристов с самыми разными уровнями доходов инфраструктуру приема. Это значит, что 
следует обновлять материальную базу туризма, создавать новые объекты размещения, 
питания и досуга. Тем более что по прогнозам ЮНВТО, в 2016 года число международных 
туристских прибытий увеличится на 3,5-4,5%, что соответствует долгосрочному плану 
ЮНВТО по росту на 3,8% в год на период с 2010 по 2020 год. Так, согласно данным, 
представленным в последнем выпуске Барометра международного туризма ЮНВТО, в 2015 
году число международных туристских прибытий увеличилось на 4,4% и составило в общей 
сложности 1 184 млн. человек. Это означает, что по сравнению с 2014 годом  в 2015 году 
примерно на 50 млн. больше туристов (ночующих путешественников) совершили 
путешествия в международные турнаправления во всем мире. В 2015 году, уже шестой год 
подряд, начиная с посткризисного 2010-го, темпы роста международных прибытий 
превышали средний уровень, и каждый год этот показатель рос на 4 и более процентов. 
Северная, Центральная и Восточная Европа продемонстрировала рост в 6%. Надо указать, 
что характеризуя природно-рекреационный потенциал Республики Беларусь, природа страны 
явно выделяется среди стран Европы относительно высокой степенью сохранности 
естественных ландшафтов. Отдельные природные объекты (Беловежская пуща, самые 
обширные в Европе болотные комплексы Полесья и др.) имеют международное значение. 
Беловежская пуща представлена в Списке объектов мирового наследия ЮНЕСКО и этот 
факт также мог бы стать дополнительным стимулом привлечения иностранных туристов. 
Беларусь богата туристско-рекреационными ресурсами. В городах и сельской местности 
находится 1834 памятника археологии, 1597 – архитектуры, 1131 – истории, 122 – искусства, 
около 100 центров народных промыслов и ремесел, десятки локальных районов 
традиционного ткачества и вышивки, гончарства, плетения, шорного промысла и других. До 
сих пор Республика Беларусь малоизвестна на международной арене и практически 
неизвестна на уровне отдельных регионов, туристских центров и маршрутов. Сложные 
политические отношения со странами Запада, социально-экономические проблемы и 
последствия Чернобыльской катастрофы формируют неблагоприятный туристский имидж 
страны.  

“В 2015 году международный туризм достиг новых высот. Эффективная деятельность 
сектора способствует развитию экономики и созданию рабочих мест во многих частях мира. 
Поэтому крайне важно, чтобы страны поощряли политику, содействующую неуклонному 
росту туризма,  включая облегчение путешествий, развитие людских ресурсов и 
устойчивость”, сказал Генеральный секретарь ЮНВТО Талеб Рифаи. Следует отметить, что 
в Республике Беларусь туризму как важному сектору экономики придан статус одного из 
главных государственных приоритетов. Развитие туризма определено как одно из основных 
направлений социально-экономического развития Республики Беларусь. В целом, в 
республике созданы все необходимые условия для развития международного туризма. 
Беларусь – открытое государство, готовое к сотрудничеству, в том числе в области туризма, 
со всеми странами. Стратегической целью развития туризма в Республике Беларусь на 
период до 2030 года является создание высокоэффективного и конкурентоспособного 
туристического комплекса, вхождение Беларуси в число 50 ведущих стран по уровню 
развития туризма. В качестве целевых параметров развития туризма определены: повышение 
доли экспорта туристических услуг в общем объеме экспорта услуг от 3,2 процента в 2013 
году до 4,1 процента в 2030 году; увеличение единовременной вместимости гостиниц и 
аналогичных средств размещения на конец года в расчете на тысячу человек населения от 3,2 
места в 2013 году до 3,9 места в 2030 году. 

Анализ показывает, что в республике уже сделано достаточно по достижению 
стратегической цели, так в стране на конец 2015 года функционировали 539 гостиниц и 
аналогичных средств размещения, что на 200 больше в сравнении с 2010 годом. Численность 
размещенных лиц в 2015 году составила 1606,1 тысяч человек, однако, данный показатель 
еще не достиг предкризисного уровня 1631,8 тысяч человек в 2010 году. Данный факт явно 



 214

свидетельствует о недостаточности необходимых средств размещения для иностранных 
туристов, требующих сегодня комфортных и недорогих условий проживания. Так  из общего 
числа гостиниц  только 3 имеют «пять звезд», 5 гостиниц и 1 туристско-гостиничный 
комплекс – «четыре звезды,», 34 объекта – «три звезды», 12 – «две звезды», 1 – «одну 
звезду», 327 – без категории, 5 мотелей и 151 других видов размещения.  

Получили развитие и другие объекты туриндустрии. Так, на территории Республики 
Беларусь  на конец 2015 функционирует 475 санаторно-курортных и оздоровительных 
организаций (для сравнения 334 в 2010 году), в том числе 75 санатория, 12 детских 
реабилитационно-оздоровительных центров, 96 баз отдыха, 6 туристско-оздоровительных 
комплексов, 21 туристических баз, 265 других специализированных средств размещения. В 
белорусских санаториях прошли санаторно-курортное лечение и оздоровление 172,8 тыс. 
иностранцев (в 2010 году – 171,4 тыс. человек, в 2014 году – 231,3 тыс. человек). Количество 
прошедших оздоровление иностранных граждан с 2006 по 2014 год увеличилось в 2,8 раза, 
однако 2015 год указал на явные тенденции к снижению и необходимость поиска причин 
данного обстоятельства, связанного часто с необоснованно высокими и негибкими ценами. 
Растет число объектов агроэкотуризма на конец 2015 года составившее 2263 (для сравнения 
в 2010 году - 1247) и обслуживших 34874 иностранных граждан (для сравнения в 2010 году - 
10686 человек). Питание жителей и гостей Республики Беларусь в настоящее время 
осуществляют свыше 12 545 объектов общественного питания, расположенных в 
общедоступной сети. Учитывая важное географическое положение Беларуси, большое 
внимание уделяется развитию придорожного сервиса. В настоящее время функционирует 
485 автозаправочная станция, 64 гостиницы, 30 моек,  335 предприятий торговли, 556 пункта 
питания и 47 пунктов технического обслуживания. Все эти объекты являются частями, 
составляющими придорожный сервис Республики Беларусь. В республике насчитывается 1,8 
тыс. организаций быстрого питания. 

Важнейшим элементом туристского бизнеса являются туристские организации, 
организующие и обеспечивающие прием иностранных туристов. На конец 2015 года 
туристическую деятельность в стране осуществляли 1364 организации, услугами которых 
воспользовалось более 800 тыс. организованных туристов и 987 тыс. экскурсантов. 
Представлены как небольшие предприятия, так и крупные иностранные туроператоры, у 
которых есть свой менеджмент качества.  

Все вышеотмеченное свидетельствует о том, что Республика Беларусь имеет все 
предпосылки для широкомасштабного развития различных видов туризма. Наличие столь 
большого числа достопримечательностей высокой культурной и исторической ценности 
обусловливает значительность туристического потенциала страны, что делает ее 
привлекательным туристическим регионом, как для внутреннего, так и для международного 
туризма. 

Однако, необходимо отметить, что численность туристов, организованно выезжавших 
из республики, по-прежнему преобладает над численностью посетивших республику. Дело в 
том, что по отдельным компонентам система туристического обслуживания (уровень 
качества услуг, соотношение цена – качество, предприятия размещения и питания, состояния 
производство и торговли товарами для туристов, финансирование продвижения 
национального туристического продукта) не достигла приемлемого в соответствии с 
международной практикой уровня. Условия для размещения в большинстве районных 
центров не отвечают вообще никаким международным требованиям. Многие гостиницы, 
рестораны, другие объекты обслуживания размещены неудобно по отношению к центрам 
притяжения туристов.  

Туризм способен диверсифицировать экономику, снизить риски и упрочнить позиции 
сразу по нескольким направлениям. Рост потока туристов неизбежно повлечёт за собой 
появление новых рабочих мест не только в сфере обслуживания, но и в сельском хозяйстве, 
строительстве, транспорте, торговле, народных промыслах и других отраслях. Развитие 
туристической отрасли способно оказать экономическое влияние на страну, в котором она 
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развивается, на окружающую инфраструктуру, а также на потребительский рынок и другие 
сферы предпринимательской деятельности. Развитие туризма требует пристального 
внимания, так как это позволит решить большое количество проблем экономического и 
социального характера. Необходимо усилить акценты региональной политики на 
стимулировании инвестиций в инфраструктуру туризма с целью более полного 
использования его потенциала. Оказывать всяческое содействие по организации малого 
предпринимательства в этом секторе. Совершенствовать систему подготовки кадров для 
туристской сферы, информационного обеспечения туристской деятельности и продвижения 
территорий, информирования потенциальных туристов.  
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У статті визначені конкурентні переваги корпоративного розвитку аграрної сфери економіки 
України. Охарактеризовані етапи становлення та розвитку великих агрохолдингів країни. Здійснено їх 
ранжування за величиною. Показані кінцеві беніфіціари, які часто є представниками міжнародного або 
іноземного капіталу. Виявлені загрози для розвитку сільських територій та економіки країни у цілому від 
діяльності міжнародних агрокорпорацій. Обґрунтована необхідність їх державного регулювання та обмежень 
антимонопольного характеру. 

Ключові слова: аграрна сфера, корпоратизація, етапи, становлення, агрохолдинги, іноземні 
беніфіціари, антимонопольні обмеження, державне регулювання. 

 

У світовій та вітчизняній аграрній науці існує думка, що саме великі корпорації з 
висококонцентрованим виробництвом постають  визначальним чинником у досягненні 
державами конкурентоспроможності як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. 
Тільки великі підприємства, контролюючи тисячі гектарів землі, здатні виробити необхідні 
обсяги продукції, залучити інвестиції, забезпечити високу продуктивність, нарощувати 
експортний потенціал країни [1, с. 8]. 

Для успішного виходу вітчизняної сільськогосподарської продукції на світові 
агропромислові ринки існує, як мінімум, два перспективних шляхи розвитку: 

1) об'єднання дрібних та середніх сільськогосподарських підприємств і фермерів у 
потужні кооперативні структури; 
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2) агрохолдингізація сільськогосподарської діяльності (створення агрохолдингів 
шляхом поглинання дрібних і середніх сільськогосподарських підприємств). 

Характерною ознакою діяльності аграрної сфери вітчизняної економіки останніх років 
стала поява та швидкий розвиток саме багатофункціональних вертикально інтегрованих 
формувань, які дістали назву "агрохолдинг". У зв‘язку з цим актуалізуються питання впливу 
процесів капіталізації та інтеграції на інституціональну структуру аграрної економіки та 
подальший розвиток сільських територій [2, с. 6]. 

У 2015 р. відбувалось скорочення земельного банку під контролем великих аграрних 
корпорацій. На зменшення земельних угідь сільгосппідприємств вплинула несприятлива 
цінова кон’юнктура на світових ринках сільськогосподарської продукції. Індекс 
продовольчих цін ФАО у 2014 р. впав до найнижчого показника з 2011 р. Найбільш суттєво 
подешевшали зернові, рослинні олії, молочні продукти і цукор. В 2015 р. ця тенденція 
продовжилась. Крім інших несприятливих чинників, у 2015 р. аграрна сфера потрапила під 
жорстку фіскальну мобілізацію.  

З 1 січня 2015 р. фіксований сільськогосподарський податок був трансформований у 
єдиний податок 4-ї групи спрощеної системи оподаткування з одночасною індексацією бази 
оподаткування – нормативно-грошової оцінки землі. Це призвело до збільшення розміру 
ставок податку приблизно в 21 рази. Нещодавні зміни до Податкового кодексу країни щодо 
скасування спецрежиму оподаткування агротоваровиробників теж невдовзі вплинуть на 
збільшення податкового навантаження на виробників сільськогосподарської продукції. 
Зокрема, розподіл ПДВ вирішено представити в таких пропорціях: для виробників зернових 
та технічних культур пропорція становитиме 15% на спецрахунки (для подальшого 
використання на розсуд підприємства) і 85% в бюджет, для виробників тваринницької та 
молочної продукції – 80% на спецрахунки і 20% в бюджет, для виробників іншої продукції 
пропорція становитиме 50% на 50%. 

В таких умовах аграрні компанії зіткнулися з необхідністю жорсткої економії засобів, 
згортання інвестиційних проектів і суттєвого коригування стратегічних планів на 
перспективу [3, с. 38]. Фактично весь аграрний сектор був вимушений перейти в режим 
"виживання", що, безперечно, відбилося і на динаміці зміни основного виробничого активу – 
землі. За результатами дослідження Українського клубу аграрного бізнесу, частка 
агрохолдингів у загальному землекористуванні с/г підприємств торік зменшилася на 0,25 
млн га - до 26,7% (у 2014 – 5,85). У сукупності земельний банк агрохолдингів склав 5,6 млн 
га. 

Причини скорочення земельного банку українськими агрохолдингами були різними. 
Однією з основних причин скорочення земельного банку стали бойові дії в Донецькій і 
Луганській області. Зокрема, UkrLandFarming втратив контроль над частиною земельних 
ресурсів у Донецькій чи Луганській обл., а також над птахофабриками "Червоний Прапор" і 
"Інтербізнес". Серед інших об’єктивних причин можна виокремити труднощі доступу до 
фінансових ресурсів, девальваційні процеси, суттєве закриття зовнішніх ринків збуту для 
продукції тваринництва [4, с. 224]. 

Хоча є і компанії, які суттєво наростили земельний банк. Агрохолдинг "Миронівський 
хлібопродукт" провів обмін активами з компанією Agrokultura. Крім того, "МХП" розлучився 
зі своїми російськими активами (40 тис. га) в обмін на земельні угіддя площею 60 тис. га. У 
Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській обл. За словами менеджменту, МХП не 
переживав значних проблем в Росії, а ініціатором обміну стала російська сторона. 

1. UkrLandFarming. Найбільший в Україні та в усьому євразійському регіоні холдинг 
за розміром земельного банку UkrLandFarming розпочав формувати масштабну земельну 
базу ще у 2010 р., придбавши до 2012 р. п'ять великих самостійних агрохолдингів, довівши 
розмір земельного банку до 532 тис. га. Ще близько 120 тис. га він зібрав за півтора року за 
рахунок купівлі українських активів агрохолдингу Valinor російського бізнесмена Кирила 
Подольського і ще близька 20 невеликих аграрних підприємств. Основні напрямки 
діяльності UkrLandFarming: рослинництво, насінництво, молочне і м’ясне тваринництво, 
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промислове виробництво яєць та яєчних продуктів; виробництво цукру; переробка, 
зберігання і торгівля зерновими та технічними культурами; дистрибуція агротехніки, 
запчастин, засобів захисту рослин, мінеральних та спеціальних добрив, насіння. 

Ukrlandfarming також володіє і управляє чотирма елеваторами і 110 горизонтальними 
зерносховищами загальною потужністю близько 1,1 млн т. З 2008 р. Ukrlandfarming PLC 
зареєстровано на Кіпрі у формі відкритої публічної компанії з обмеженою відповідальністю, 
капітал якої був розділений на акції. У 2010 р. компанію було виведено на IPO у формі 
глобальних депозитарних розписок на Лондонській фондовій біржі (тикер: AVGR – 
Avangardco IPL). У 2013 р. компанія Ukrlandfarming розмістила на Ірландській фондовій 
біржі дебютні єврооблігації на загальну суму USD 500 млн. 

В січні-вересні минулого року оборот ULF знизився на 24�%, до $354,7 млн, EBITDA 
(аналітичний показник, що дорівнює обсягу прибутку до вирахування витрат за відсотками, 
сплати податків та амортизаційних відрахувань) впала на 47�%, до $108,6 млн. Бахматюк на 
певний час призупинив нарощення земельного банку. По-перше, через важку економічну 
ситуацію немає грошей для подальших поглинань. По-друге, потрібно завершити процес 
інтеграції компаній, придбаних раніше. 

Згідно з Рейтингом найбагатших українців-2015 за версією українського Forbes 
засновник та голова Ради директорів холдингу Олег Бахматюк володіє статками розміром 
$597 млн, випереджаючи генерального директора компанії «Нібулон» Олексія 
Вадатурського та його сина Андрія, який змінив крісло голови наглядової ради компанії на 
мандат народного депутата, голову Ради директорів «Індустріальної молочної компанії» 
Олександра Петрова та інших гравців аграрного ринку. У 2005-2006 рр. був заступником 
голови правління НАК «Нафтогаз України» Олексія Івченка. Зараз Бахматюк, окрім його 
основного агробізнесу, володіє іншими компаніями у сфері транспорту, нерухомості та 
фінансів. Зокрема, Банки «VAB» та «Фінансова ініціатива» впродовж останніх двох років 
були визнані неплатоспроможними [5]. 

2. Група "Агропросперіс" (головний інвестор NCH Capital). Головний офіс NCH, що 
оперує активами загальною вартістю $3,5 млрд, розташувався в одному з хмарочосів на 5-й 
авеню в Нью-Йорку. Компанія почала ще в 90-х інвестувати у країни пострадянського 
простору. За більш ніж 20 років інвестиційні вподобання змінювалися: нові фондові ринки, 
нерухомість, торгівля, комунікації. В 2006 р. перелік доповнило сільське господарство, під 
яке NCH почав створювати окремий фонд прямих інвестицій обсягом $1,2 млрд. 

З того часу компанія зібрала близько 820 тис. га в Україні, Росії, Молдові, Болгарії, 
Казахстані і Румунії, сформувала одну з найбільших у Східній Європі мереж елеваторів. 
Більше половини земельного банку знаходиться саме в Україні. NCH контролює землі у 16 
областях України. Обсяги експорту української частини компанії складають понад 2 млн 
тонн зерна на рік, у групі "Агропросперіс" працює близько 7000 людей. 

Проекти вУкраїні розвиваються за гроші фондів NCH New Europe Property FundII 
іNCH Agribusiness Partners, які інвестують в нерухомість і сільське господарство. Першою 
інвестицією Рора в Україні став дніпропетровський бізнесцентр «Цитадель-1», побудований 
за гроші фонду у 1998-му. Через два роки в Києві американці відкрили офісний центр 
Millennium. Компанія реконструювала «Подільський універмаг», їй належало 51% акцій 
столичного готелю «Либідь» і декілька привабливих ділянок під забудову – в тому числі і на 
престижній Дніпровській набережній. Всього вукраїнську нерухомість фонд вклав $100 млн. 

Найвдалішою інвестицією NCH вважається універмаг «Україна», викуплений фондом 
в 2002 р. На цей проект американці витратили $25 млн. В 2006 р. об’єкт продали ірландській 
Quinn Group приблизно за $60 млн. Також у липні цього року NCH придбав «Астра банк», 
який раніше належав банкіру Миколі Лагуну, за $4 млн. У 2016 р. банк буде перейменований 
в «Агропросперіс банк». Його спеціалізація – фінансування малих і середніх виробників 
зернових та олійних України. 

В Україні агробізнес NCH йшов двома шляхами: він купляв існуючі господарства чи 
укладав договори оренди з селянами напряму. Компанія збирала поля в найродючіших 
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сільськогосподарських регіонах: Хмельницькій, Вінницькій, Полтавській і Харківській 
областях, де урожайність основних зернових культур на 30–35% вища, ніж в середньому по 
країні. Спершу фонд діяв як класичний інвестор - інтенсивно нарощував земельний банк з 
метою якнайвигіднішого продажу. Але все-таки NCH вирішив зануритися в агробізнес: в 
2006-2007 рр. фонд створив 6 агрокомпаній: «Золотий світанок», «Чарівний світанок», 
«Промінь Агро», «ЛатАгро», «КраєвидІнвест» і «Біо Агро» [6, с. 142].  

Кожна з них обробляє від 50 тис. до 100 тис. га і об’єднує до 20 дрібних 
сільгосппідприємств. NCH володіє холдингами не напряму, в через кіпрські офшори NAP 
Holdings (Ukraine) Limited і ATS Agribusiness Investments Limited. Останній також активно 
скуповує землі в Молдові. Більшість холдингів, за винятком «Промінь Агро», є спільними 
підприємствами, в яких NCH виступає мажоритарним акціонером. Міноритарні пакети – від 
20% до 40% акцій – належать латвійським інвесторам. Холдинги NCH спеціалізуються в 
основному на рослинництві.   

Вони вирощують зернові та олійні культури, які потім продають трейдерам «Альфред 
С.Топфер», «Нібулон» іт.д. Увсіх компаній є власні елеватори. Деякі скуповують продукцію 
у інших рослинницьких підприємств і продають її експортерам. Наприклад, холдинг 
«Золотий світанок», який обробляє близько 90 000 га в Харківській, Полтавській, Вінницькій 
і Черкаській областях, має статус трейдера вищої категорії і є членом міжнародної зернової 
асоціації GAFTA. В холдингу «Чарівний світанок» розводять свиней і велику рогату худобу. 
В компанії функціонує свинокомплекс на 10 000 голів і 500 корів. 

У 2009 р. Європейський банк реконструкції і розвитку виділив NCH $50 млн на 
підвищення продуктивності його аграрних підприємств і повернення закинутих земель в 
обробіток. Інвестиційний горизонт аграрного проекту NCH – 10 років. В 2017-му NCH 
Agribusiness Partners буде зобов’язаний повернути кошти інвесторам. 

3. Кернел Груп — провідна диверсифікована агропромислова компанія в Україні та 
Росії. Експортуючи щорічно близько 5 млн т сільськогосподарської продукції, є найбільшим 
постачальником соняшникової олії (торгові марки "Щедрий Дар", "Стожар", "Чумак 
Домашня", "Чумак Золота") і шроту на міжнародний ринок та одним з найбільших 
експортерів зернових з чорноморського регіону. 

Виробничі активи компанії простягаються від чорноземних сільгоспугідь до 
маслоекстракційних заводів. При цьому логістика будується на базі найбільшої 
сільськогосподарської інфраструктури, що включає мережу елеваторів та глибоководні 
експортні термінали. В 2011 р. «Кернел Груп» придбав «Цукровий союз «Укррос» і 
компанію «Енселко». У 2012 р. земельний банк групи збільшився за рахунок двох 
агрокомпаній в Полтавській та Хмельницькій областях, одна з яких – «СТІОМІ-холдинг».  

У червні 2013 р. Антимонопольний комітет України дозволив компанії Jerste B.V. 
(Нідерланди), що належить холдингу «Кернел Груп», отримати контроль над ТОВ 
«Твеелінген Україна» (Київ), що володіє сільськогосподарською компанією «Дружба-Нова». 
При цьому «Кернел» продав ряд інших активів, розташованих далеко від основних 
потужностей компанії. Kernel Holding S.A. є акціонерним товариством, зареєстрованим в 
Люксембургу. Акції компанії котуються на Варшавській фондовій біржі. У 2015 р. Cascade 
Investment Fund сконцентрував 5% (близько 4 млн акцій) «Кернел». 

4. Миронівський хлібопродукт. Компанія «Миронівський хлібопродукт» (МХП), яка 
належить мільярдеру Юрієві Косюку, – найбільший в Україні виробник курячого м'яса та 
м’ясних продуктів(продукція під брендами «Наша ряба», «Легко!», Бащинський» та ін.) . 
Агрохолдинг об’єднує виробничі потужності всього технологічного ланцюжка м’ясного 
виробництва – від виробництва кормів, інкубаційних яєць, вирощування великої рогатої 
худоби (32 тис. голів), свиней (40 тис. голів) і домашньої птиці (217 млн. голів) до переробки 
і реалізації готової продукції. Цей сегмент бізнесу забезпечує 80% EBITDA холдингу [7, с. 
25]. 

Компанія обробляє близько 380 тис. га землі, у неї одні з найвищих показників 
урожайності основних зернових культур. Тим часом фінансові показники не відображають 
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цих результатів. У загальній EBITDA МХП на рослинництво припадає не більш як 15%. 
Основну частину врожаю зернових компанія використовує для власних потреб – 
виробництва комбікорму для курей. І лише частину – озимий ріпак і пшеницю – продає на 
експорт. 

У МХП були активи в Росії: йому належав «Воронеж Агро Холдинг», який контролює 
близько 40 тис. га землі й зерносховища на 150 тис.  т. Після того як між Україною й Росією 
почався конфлікт, вести бізнес у сусідній країні стало важко. У червні Косюк обміняв 
«Воронеж Агро Холдинг» на активи компанії «Агрокультура», яка орендувала 60 тис. га на 
заході України і володіла елеваторами потужністю зберігання 90 тис. т. У найближчому 
майбутньому МХП планує збільшити земельний банк до 500 тис. га. Це зробить її другим 
агрохолдингом в Україні за розміром земельного банку. Близько 65% акцій МХП належать 
Юрію Косюку. Інші 35% акцій з 2008 р. знаходяться у вільному обігу на Лондонській 
фондовій біржі. 

5. Українські аграрні інвестиції. Холдинг «Українські Аграрні Інвестиції» займається 
обробкою землі і виробництвом сільськогосподарської продукції. Домагатися хороших 
результатів компанії допомагає використання різних комбінацій традиційного та 
мінімального оброблення ґрунту (технологія mini-till). Іноді холдинг застосовує технологію 
нульового оброблення ґрунту (no-till): пшеницю сіють після озимих ріпаку та сої без оранки 
ґрунту. Основні культури, які вирощує компанія, – пшениця, соняшник і кукурудза. 

Холдинг було створено компанією «Ренессанс Партнерс» і рядом співінвесторів з 
метою створення одного з найбільших агрохолдингів в СНГ. В структуру компанії входить 
62 господарств і 5 елеваторних комплексів у 16 областях України. В 2010 р. Європейський 
банк реконструкції і розвитку надав компанії кредит розміром $20 млн, який допоміг 
збільшити земельний банк у 2011. В тому ж році кредитна лінія ЄБРР була збільшена до $40 
млн. 

Економічна концентрація є невід‘ємним атрибутом розвитку агробізнесу в світі. Ця 
тенденція прослідковується й в Україні, але з певними особливостями [8, с. 86]. 
Агрохолдинги, що функціонують в Україні, з одного боку, дозволяють забезпечити високу 
продуктивність та дохідність сільського господарства, підтримують певні напрями 
продовольчої безпеки держави та її роль одного із провідних гравців на світовому ринку 
продовольства. З іншого боку, неконтрольований розвиток агрохолдингів здатен істотно 
погіршити економічну конкуренцію на ринку землі, що матиме негативні наслідки для 
сталого функціонування ринкової економіки. Масштаби залучення агрохолдингами 
сільськогосподарських земель до господарського використання свідчать про необхідність 
державного регулювання процесу їх створення та функціонування. 

 

Література: 
1. Андрійчук В.Г. Агропромислові формування нового типу в контексті стратегії розвитку вітчизняного 

сільського господарства / В. Г. Андрійчук // Економіка АПК. – 2013. − №1. − С. 3-15. 
2. Лупенко Ю.А. Агрохолдинги в Украине и усиление социальной направленности их деятельности / 

Ю.А. Лупенко, М.Ф. Кропивко // Экономика АПК. – 2013. – № 7. – С. 5. 
3. Нестерчук Ю.О. Соціальна відповідальність у стратегії розвитку агрохолдингів / Ю.О. Нестерчук // 

Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин: матер. ІV Міжнар. наук.-практ. 
конф., м. Умань, 20-21 травня 2010 р. – Умань: Видавець “Сочінський”, 2010. – Ч.2. – С. 37-39. 

4. Кирилов Ю.Є. Роль та місце агрохолдингів в подальшому розвитку аграрного сектору економіки 
України / Ю.Є. Кирилов // Таврійський науковий вісник: наук. жур. – Вип. 87. – Херсон: Гринь Д.С. – 
2014 . – С. 222-233. 

5. Роль агрохолдингів у соціально-економічному розвитку сільської території [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://ir.kneu.edu.ua:8080/.../2010/.../Suderkin.pd.-257-263. 

6. Данкевич А.Є. Передумови та основні принципи розвитку агрохолдингів / А.Є. Данкевич // Економіка 
АПК. − 2011. − № 5. − С. 139-147. 

7. Бородіна О.М. Агрохолдинги як база формування корпоративного аграрного устрою в Україні / О.М. 
Бородіна, А.О. Гуторов // Економіка АПК. – 2012. – №11. – С. 21-28. 

8. Дудар Т.Г. Оцінка потенціалу і ринкових позицій аграрних холдингів / Т.Г. Дудар // Економіка АПК. – 
2011. – № 6. – С. 84-90. 

 



 220

13. MANAGEMENT 
 

Didenko E. О. 
Ph.D., associate professor 

Kyiv National University of Technologies and Design 
 

MANAGEMENT OF ECONOMIC SECURITY AS THE KEY TO EFFECTIVE 
FUNCTIONING OF THE ENTERPRISE 

 

Діденко Є. О. 
к.е.н., доцент 

Київський національний університет технологій та дизайну 
 

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ЯК ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОГО 
ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА 

 

The article, firstly, summarizes the principles of management of economic security company; second, the 
model of management of economic security which is based on the classical theory of management; thirdly, presented 
the features of the integration management of economic security of the overall system management; fourth, exposed 
foundations budgeting process to ensure economic security. 

Keywords: economic security, the threat, management process, goals, principles, functions, knowledge base, 
integration, budgeting. 

 

У статті, по-перше, узагальнено засади управління економічною безпекою підприємства; по-друге, 
запропоновано модель управління економічною безпекою, що ґрунтується на класичній теорії управління; по-
третє, представлено особливості процес інтеграції управління економічною безпекою у загальну систему 
управління підприємством; по-четверте, розкрито основи бюджетування процесу забезпечення економічної 
безпеки підприємства. 

Ключові слова. економічна безпека, загроза, процес управління, цілі, принципи, функції, інформаційна 
база, інтеграція, бюджетування. 
 

На сьогоднішній день в Україні спостерігається складна економічна ситуація, а це в 
свою, чергу, відбивається на бізнес-процесах, які відбуваються у вітчизняній економіці. Одні 
керівники мають можливість за рахунок ефективного прийняття управлінських рішень щодо 
використання наявних у розпорядженні ресурсів вивести підприємства з такого складного 
становища, а іноді навіть пришвидшити їх темпи розвитку, інші ж – не в змозі самостійно або 
із допомогою залучених із зовні консультантів впоратись з даною проблемою зазнаючи 
збитків із можливою подальшою втратою власного бізнесу. Задля запобігання таких 
негативних наслідків і виникає необхідність формування та реалізації концепції економічної 
безпеки комерційного підприємства. 

Існує багато визначень [1, 2], але якщо їх узагальнити, можна охарактеризувати 
економічну безпеку, як стан суб’єкта господарювання, обумовлений достатнім рівнем 
ефективності використання наявних ресурсів, який забезпечує стабільний розвиток 
підприємства за рахунок його адаптації до умов функціонування й ефективної протидії 
загрозам і негативним впливам зовнішнього та внутрішнього середовища на основі мінімізації 
втрат з метою реалізації обраної стратегії діяльності. 

Економічна безпека є складною категорією, що включає відповідно до системного 
підходу певні сукупність складових, які розглядаються у контексті оперативного, тактичного 
та стратегічного управління. Оскільки вона ще є і станом, яким можна і потрібно керувати, 
процес управління передбачає виконання низки функцій із їх змістовним наповненням. В 
свою чергу, сам процес управління економічною безпекою здійснюється її суб’єктами та 
ґрунтується на сукупності загальновідомих принципів менеджменту із використанням методів 
управління. 

Суб’єкти управління економічною безпекою підприємства можуть бути зовнішніми та 
внутрішніми (рис. 1). 

На основі вище сказаного представимо принципова модель управління економічною 
безпекою підприємства (рис. 2). 

Важливу роль в ході управління відіграє інформаційна база [3]. У даному випадку вона 
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є впорядкованим набором логічно пов’язаних даних, призначених для дослідження стану 
економічної безпеки. Тобто це сукупність інформації, що призначена для прийняття рішень, 
яка і є інформаційним забезпеченням діяльності підприємства. 

 
Рис. 1. Суб’єкти управління економічною безпекою підприємства 

 
Основні джерела інформаційного забезпечення при створенні бази даних управління 

економічною безпекою представлено на рис. 3. 
Змістовна база даних, надає можливість комплексно оцінити рівень економічної 

безпеки як стану підприємства, визначити тенденцію зміни та сформувати обґрунтований 
прогноз на майбутнє, що має сприяти, в свою чергу, зваженому удосконаленню діючої 
стратегії розвитку або розробці новітньої. 
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Рис. 2. Принципова модель управління економічною безпекою підприємства 
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Як приклад дослідження стану економічної безпеки підприємства можна представити 
наступний підхід: формування та розрахунок системи одиничних показників [4], приведення 
отриманих значень до єдиної системи вимірювання [5], визначення групових та 
інтегрального показників [6], аналіз подальших тенденцій із застосуванням адаптивної 
моделі прогнозування, оцінювання рівня ризикованості та ймовірності зміни показника у 
наступних періодах [7]. 

Важливою умовою ефективного управління економічною безпекою виступає рівень 
його інтеграції в систему загального управління підприємством. Основною метою 
впровадження цієї технології є концентрація зусиль працівників підприємства та наявного у 
його розпорядженні потенціалу на досягненні загального успіху в процесі функціонування як 
у короткостроковій, так і у довгостроковій перспективі, що ґрунтується на запобіганні 
прояву загроз стабільній та ефективній діяльності.  

Алгоритм інтеграції управління економічною безпекою у загальну структуру 
управління підприємством представлено на рис. 4. 

Зауважимо, що процес управління економічною безпекою підприємства пов’язаний зі 
значними ресурсними витратами. Тому він значною мірою залежить від ефективності 
реалізації планування та бюджетування, що є складовою системи фінансового управління.  

Бюджетування системи економічної безпеки розглядається як частина технології 
управління і планування. Воно надає підприємству можливість реагувати на загрози та 
негативні впливи в процесі господарської діяльності за рахунок створення ефективної 
системи управління наявними у його розпорядженні ресурсами. 
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забезпечення господарської діяльності 

підприємства 

Матеріали Іnternet 
джерел 

Інформація про ринкову активність 
конкурентів (розцінки на продукцію, обсяги 

збуту) 

Інформація про рівень насиченості ринку 
необхідними для функціонування ресурсами 

та їх вартість 

Інформаційна база даних управління безпечним розвитком 
підприємства  

Матеріали періодичних видань 

Матеріали, отримані за рахунок 
дослідження стану підрозділів 

підприємства 

Інформація про рівень ефективності функціонування підсистем підприємства 

Рис. 3. Джерела інформаційного забезпечення формування бази даних 
управління економічною безпекою підприємства 

Джерела забезпечення

Зміст даних

Матеріали офіційної 
звітності 

підприємства 

Інформація про нормативне забезпечення діяльності, що регламентує екологічні аспекти 
діяльності, положення щодо охорони праці, захисту інтелектуальної власності тощо 
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Основу процесу бюджетування становлять бюджети, які представляють собою 
фінансові плани [8, 9], що охоплюють всі сфери діяльності підприємства, дозволяють 
визначити всі витрати та можливі результати щодо забезпечення економічної безпеки у 
певному періоді в цілому та за окремими її складовими зокрема.  

Схему розробки та реалізації бюджетування процесу формування, забезпечення 
економічної безпеки підприємства представлено на рис. 5. 

На основі зазначеного можна зробити висновок, що управління економічною 
безпекою є складним та багатофункціональним процесом, що спрямовується на запобігання 
будь-яких проявів загроз господарській діяльності підприємства. Воно може бути 
забезпечене тільки у разі застосування інструментарію своєчасного виявлення наявних і 
потенційних загроз функціонуванню підприємства та зваженої розробки комплексу заходів 
їх своєчасного подолання і заснована на формуванні та застосуванні методики оцінки та 
прогнозування рівня економічної безпеки, що дозволяє визначити основні проблеми його 
розвитку. 

 

Комплексне дослідження функцій в контексті забезпечення економічної безпеки підприємства та 
рівня їх виконання протягом минулих періодів господарської діяльності 

Аналіз інформаційних потоків між 
функціональними підрозділами  

Визначення функцій, що виконуються на не належному рівні або відсутні на підприємстві 
відповідно до цілей забезпечення економічної безпеки 

Формування належного інформаційно-аналітичного забезпечення управління економічною 
безпекою підприємства 

Розробка комплексної стратегії безпечного розвитку, що є елементом загальної стратегії 
підприємства та ґрунтується на визначенні джерел загроз 

Формування центру управління економічною безпекою підприємства 

Впровадження системи управління економічною безпекою в загальну систему управління 
підприємством  

Рис. 4. Процес інтеграції управління економічною безпекою у загальну 
систему управління підприємством 

Аналіз інформаційних потоків між 
лінійними підрозділами  

Аналіз та удосконалення рівня кадрового забезпечення підприємства в процесі управління його 
економічною безпекою 
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Основні етапи процесу бюджетування Напрями 
управлінської 
діяльності 

Рис. 5. Узагальнена схема бюджетування процесу забезпечення економічної 
безпеки підприємства 
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ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ ОПЕРАЦІЙНОЇ КОМПОНЕНТИ ФІНАНСОВОГО 
МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

We investigate the notion of accounting as an information component of enterprise management. 
Characterized the basic levels of information management systems. 

Key words: accounting, information, business management, organization of accounting. 
 

Досліджується таке поняття обліку, як інформаційна складова для управління підприємством. 
Охарактеризовано основні рівні інформаційних систем менеджменту.  

Ключові слова: облік, інформація, управління підприємством, організація обліку. 
 

В умовах ринкової економіки успішна діяльність підприємства потребує необхідної 
інформації для ухвалення управлінських рішень. Основними засобами отримання інформації 
такого роду є використання комп’ютерної та телекомунікаційної техніки, програмного 
забезпечення. Всі такі засоби є складовими інформаційної компоненти фінансового 
менеджменту підприємства. 

Без ефективної та раціонально організованої операційної компоненти фінансового 
менеджменту жодна організація не може втримати за собою лідерство на ринку, оскільки 
вона програє у швидкості доставки, ціні чи якості, а швидше за все - за всіма трьома 
показниками. 

Стратегія фірми полягає в тому, щоб за допомогою своєї операційної складової 
фінансового менеджменту спрямовувати кошти на вирішення всіх нагальних виробничих 
потреб з метою забезпечення конкурентоздатності продукції на ринку. Визначення того, які 
саме потреби беруться як діяльність фірми, є стратегічним рішенням, за якою повинна 
враховуватися інформація з усіх функціональних галузей. 

Фінансовий менеджмент проходить через усю діяльність щодо створення (чи зміни 
стану) продукту шляхом перетворення необхідних ресурсів у потрібні товари, послуги за 
визначальної ролі фінансових менеджерів і обліково-аналітичної інформації. 

Для ефективного управління господарською діяльністю підприємства, установи чи 
організації необхідним є сукупність інформаційних ресурсів. Інформаційні ресурси 
забезпечують якісне інформаційне обслуговування управлінського персоналу підприємства, 
оскільки створюють динамічну систему збору даних, їх обробки, зберігання та перетворення 
на достовірну, актуальну, своєчасну, точну інформацію для ефективного проведення процесу 
управління та прийняття відповідних управлінських рішень [1]. 

Поняття «інформація» походить від латинського слова «information», що означає 
повідомлення, викладення, пояснення факту, події, явища [2, с. 87]. 

У роботах науковців наводиться різне тлумачення категорії «інформація». Так, 
Ковальов В. В., стверджує, що інформація – це відомості, які зменшують невизначеність в 
тій галузі, до якої вони належать [3, с. 113]. 

Л. Ф. Єжова дає таке визначення: «інформація – це знання або сукупність даних, які 
зменшують невизначеність об’єкта чи проблеми» [4, с.23]. 

Ф. І. Хміль тлумачить поняття «інформація» наступним чином: «У загальному 
розумінні інформація – це документальні або публічно оголошені відомості про події та 
явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі. 
При цьому інформація відображає стан та зміни стану певної системи» [5, с. 156]. 

На думку Чернелевського Л. М. «Інформація – це корисний зміст про річ, явище, 
факт, людину, суспільство, державу тощо, тобто вилучені з них чи про них дані у формі 
знань» [6, с. 21-22]. 

А. С. Соснін і Л. В. Мельниченко вважають, що інформація – це відомості, одержані з 
різних джерел, які необхідно знайти чи одержати, вивчити чи дослідити, відкинути чи 
прийняти, перевірити, а за необхідності перевірити ще раз, перетворити на ресурс, прийняти 
рішення по їх використанню і порахувати (спрогнозувати) її загальну вигоду (економічну, 
соціальну, технологічну, політичну тощо) [7, с. 41]. 
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З. В. Гуцайлюк зазначає, що «інформація є характеристикою, що здійснюється, 
аналізується через системні взаємодії і відносини свідомості, властивої творчій особистості 
людини» [8, с. 207-209]. 

К. Ерроу розглядає інформацію як товар, тобто окрему економічну категорію. 
Результати досліджень дають змогу сформувати висновок про вплив механізму передачі 
інформації на зростання економічної ефективності [9, с. 28]. 

С. М. Галузіна  узагальнюючи погляди вчених зазначає, що інформація – це 
виробничий (економічний) ресурс, аналогічний до матеріальних, трудових та інших видів 
економічних ресурсів [100, с. 11]. Низка авторів показують важливість інформації у системі 
управління підприємством. Так, зокрема, російський науковець Ю. А. Бабаєв визначив 
інформацію, як «своєчасне якісне отримання свідчень щодо фінансово-господарської 
діяльності організації для прийняття обґрунтованих управлінських рішень» [11, с. 16]. 

Значимість інформації у системі управління підприємством виразив і М. С. Пушкар: 
«інформація – це субстрат, необхідний і обов’язковий для того, щоб оцінити ситуацію, 
виробити можливі альтернативи управлінських рішень та відібрати найдоцільнішу з них для 
практичного використання» [12, с. 54]. 

Як видно, науковці по-різному підходять до визначення даного поняття. Доцільно 
звернутися до законодавчого визначення поняття «інформація», наведеного у Законі України 
«Про інформацію»: «інформація – це документовані або публічно оголошені відомості про 
події та явища, що відбуваються в суспільстві та навколишньому природному середовищі» 
[13]. 

Отже, поняття «інформація» є одним із фундаментальних понять у сучасній науці, яка 
як і матерія та енергія розглядається як найважливіший ресурс, що дає підстави вважати її 
загальнонауковим поняттям. Очевидно, економічна наука з нею стикається безпосередньо, 
оскільки інформація бере участь у процесах економічної взаємодії між суб’єктами 
господарювання. У зв’язку з цим, у процесі дослідження інформаційних аспектів сучасної 
економіки особливе значення має вивчення проявів інформації в економічному житті 
суспільства. 

Таким чином, інформація взаємопов’язана, її форми є основою інформаційного 
забезпечення діяльності будь-якого суб’єкта господарювання, від використання яких 
залежить можливість формування та подальшого нарощування потенційних інформаційних 
ресурсів, задіяних в життєзабезпеченні підприємства, а також ефективність процесу його 
функціонування загалом.  

При здійсненні управління суб’єктом господарської діяльності важливу роль відіграє 
передусім економічна інформація, під якою розуміють сукупність відомостей про соціально-
економічні процеси, які необхідно фіксувати, опрацьовувати, передавати та зберігати для 
використання у процесі планування, обліку, контролю й аналізу. 

Економічна інформація характеризує стан фінансової та виробничо-господарської 
діяльності об’єкта через систему вартісних і натуральних показників. 

У структурі економічної інформації виділяють цілісну підсистему облікової 
інформації, формування якої вимагає такі стадії: збір, реєстрація первинних даних, передача 
їх апарату управління для опрацювання, накопичення та групування даних, формування 
зведеної інформації, відображення даних в аналітичному й синтетичному обліку, складання 
внутрішньої та зовнішньої звітності [9, с. 30] (рис.1). 

Сучасну систему бухгалтерського обліку можна розглядати як штучно створену 
глобальну модель інформаційної технології, необхідну для успішного виконання основних 
функцій управління підприємством. «Система бухгалтерського обліку – це основна 
інформаційна система підприємства. Вона призначена для формування внутрішніх звітів: для 
цілей періодичного планування, контролю та оцінки; при прийнятті рішень за нестандартних 
ситуацій та виборі політики підприємства; для зовнішніх звітів акціонерам, державним 
органам та іншим контрагентам підприємства при прийнятті інвестиційних рішень, контролі 
за правильністю розрахунку податків тощо» [14, с. 7]. 
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Рис. 1. Класифікація економічної інформації 
 

Досліджуючи інформаційні потоки, варто зупинитись на джерелах формування 
інформації, яка забезпечує ефективне прийняття управлінських рішень. Найбільш значимим 
основним джерелом є бухгалтерська інформація, тобто інформація, яка продукується 
бухгалтерським обліком. Вчені доводять, що дані бухгалтерського обліку становлять 2/3 
загальної сукупності економічної інформації. Система бухгалтерського обліку є основою 
усього інформаційного забезпечення підприємства. 

Отже, щоб ухвалити рішення користувачам необхідна точна й оперативна інформація. 
Повноцінне рішення може бути тільки в тому випадку, коли користувач добре 
поінформований, його знання базуються на точній і оперативній інформації, включаючи 
повні та об’єктивні дані. Основою функціонування обліково-аналітичної системи є 
інформація фінансового обліку та економічного аналізу. 
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В статті розглянуто призначення бренду з позицій менеджменту. Проаналізовані проблеми 
формування та розвитку менеджменту брендів в українських компаніях. Доведено, що брендові товари є більш 
конкурентоспроможними в умовах сучасного світового ринку. Окреслені передумови для формування і 
розвитку українських брендів та просування їх на світовий ринок. Виділені негативних тенденцій, які 
перешкоджають формуванню брендів в Україні. Доведено, що бренд є необхідною умовою досягнення стійкого 
та тривалого ділового успіху на світовому ринку. 

Ключові слова: бренд, бренд-менеджмент, світовий ринок, управління, споживачі. 
 

Зростання уваги до проблеми бренд-менеджменту на українських підприємствах 
визначається тим, що відомі бренди стають необхідною умовою стійкого положення фірми 
на ринку, фактором її конкурентоспроможності як на національному, так і на світовому 
ринках.  Небрендові товари   поступаються своїми позиціями на ринку у різних товарних 
категоріях, при цьому серед українських покупців більшості товарних груп також 
збільшується кількість споживачів, що готові купувати саме брендові товари. 

 Дослідженню питань бренд-менеджменту присвятили свої роботи як зарубіжні, так і 
вітчизняні вчені, серед яких на особливу увагу заслуговують роботи Дж.К. Веркмана, Г. 
Чармессона, Д.Аакера[1], Г. Армстронга [3], Ф. Котлера [3], Ж.-Ж. Ламбена [5], В. Пустотин 
[6], А. Филюрин [7] та ін. 

Метою статті є аналіз особливості бренд-менеджменту при виході компанії на 
світовий ринок, а також виділення проблем та перспектив його розвитку на вітчизняних 
підприємствах. 

Цінність бренду для фірми та інших господарюючих суб’єктів ринку проявляється 
тільки у процесі її інструментального використання. Відомий бренд не з’являється, а головне 
не існує сам по собі, він потребує цілеспрямованого постійного управління. Ф. Котлер та 
інші західні спеціалісти відмічають, що найбільш характерними рисами професійних 
маркетологів є їх вміння створювати, підтримувати, захищати та розширювати бренди,  
тобто управляти ними, здійснювати бренд-менеджмент [3]. 

З позиції менеджменту бренд має подвійне призначення: 
1. Він є інструментом менеджменту, за допомогою якого фірма активно впливає на 

всіх зацікавлених осіб (покупців, партнерів, ділову громадськість), формуючи певний імідж 



 229

фірми і її продукції та бажану поведінку зазначених осіб по відношенню до фірми. У цьому 
розумінні бренд є інструментом досягнення стратегічних цілей фірми. 

2. Бренд є об’єктом менеджменту, у відношенні якого можуть бути застосовані 
загальноприйняті етапи та процедури управління – формування цілей, вибір стратегії, оцінка 
ефективності тощо. 

Однак ступінь впливу бренду на свідомість споживачів, на вибір покупців, як і 
можливості менеджменту бренду, значно залежать від стану ринкового середовища та ряду 
інших факторів. 

У сучасній українській економіці значення проблем формування та управління 
брендами у більшій мірі визначається особливостями розвитку конкуренції на споживчому 
ринку. Так як ця тема є досить новою для економіки України, вона вимагає особливої уваги і 
використання не лише західного досвіду, але й створення власної теоретичної бази, що 
неможливо без аналізу існуючих тенденцій, які повинні стати фундаментом для створення 
методології розвитку брендів. 

Західні виробники, які активно використовують концепцію брендингу та мають 
досить значний досвід у цій сфері, створюють сталі конкурентні переваги своїх брендів у 
свідомості споживачів майже у всьому світу («Apple», «Coca-Cola», «Pepsi-Cola», «Mars» 
тощо). Тобто зараз йде боротьба брендів та їх рекламних образів у свідомості споживачів. Як 
правило, у поведінці покупців емоційні мотиви переважають раціональні, і, як наслідок 
цього, успіх споживчих товарів та послуг базується не на характеристиках, що задані 
об’єктивно, а на перевагах, що сприймаються споживачами суб’єктивно. Ці переваги 
полягають в унікальності брендів, здатності покупців ідентифікувати їх при здійсненні 
покупки [1]. 

За даними німецького дослідного інституту ім. М. Планка, 60% споживачів 
пов’язують бренд з відповідною якістю товарів, ще 30% − з якістю та його належністю саме  
даній фірмі, лише останні 10% не звертають увагу на бренд під час вибору товарів та послуг. 
Саме тому більш ніж 80% товарів, що виробляються у світі, мають бренди [2].   

Подібна ситуація спостерігається і на українському ринку. Дослідження свідчать, що 
прихід на вітчизняний ринок  компанії «Coca-Cola» зі своїм відомим брендом дозволило їй за 
короткий проміжок часу захопити 50-60% ринку у 90-х роках, а ринкова частка брендів 
вітчизняних підприємств таких, як «Росинка», «Оболонь» різко зменшилася, що стало 
стимулом для їх подальшої «розкрутки» [6]. Це свідчить, що вітчизняні споживачі також 
віддають перевагу відомим брендам, як символам якості та надійності. 

Небрендові товари поступово віддають свої позиції. Зараз, коли пропозиція на ринку 
перевищує попит, і для споживача вже не є проблемою знайти товар, що йому потрібен, або 
замінити його іншим, йде боротьба брендів за місце у свідомості покупців. Серед споживачів 
більшості груп товарів збільшується кількість споживачів, які готові платити за якість саме 
брендових товарів. Однак, так як переваги українських споживачів лише починають 
формуватися,  споживання товарів українцями пов’язано з досить частими змінами брендів, 
що не є типовим для розвинутого ринку. 

Сьогодні ми є свідками змін, які відбуваються на українському ринку: у власників 
компаній з’являється новий погляд на філософію бізнесу та засіб ведення бізнесу. По мірі 
того, як економіка України стає все більш відкритою, підприємці мають можливість 
вивчення та застосування досвіду ведення бізнесу західних компаній. Нематеріальні активи, і 
особливо бренди, починають відігравати домінуючу роль у збільшенні вартості компаній. 
Україна поступово перетворюється в інформаційне суспільство, де домінує не товарна, а 
саме інформаційна конкуренція [7]. 

Процес глобалізації ринків веде до перетворення компаній у крупні транснаціональні 
корпорації та змушує їх керівництво створювати глобальні бренди. Дана тенденція не 
обминає й Україну: поступово збільшується кількість іноземних брендів, які працюють в 
країні.  

Якщо аналізувати бренд-стратегії крупних транснаціональних корпорацій в Україні, 
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то спостерігається їх різноманіття: компанія «Procter&Gamble», наприклад, продає на 
українському ринку 85 брендів, «Nestle» – 25 брендів, стратегії корпоративного бренда 
дотримуються компанії «Sony», «Tianshi», «Siemens», «Apple» [2]. 

За аналогією західної тенденції, в Україні фінансово привабливим та економічно 
стабільним є ринок харчової промисловості. Сьогодні на цьому ринку працюють такі 
компанії, як «McDonald’s», «Форнетті», «MrSnak», «Дрова», «Potato House», піцерії 
«Челінтано». Також вдало працюють відомі бренди в таких сферах, як виробництво 
побутової техніки та мобільних телефонів («LG», «Samsung», «SONY») [2].  

Однією із стадій глобалізації стратегій маркетингу, якою зараз охоплений майже 
увесь світ, є злиття компаній. Цей процес торкнувся й Україну, що створює можливість 
залучення іноземного капіталу у формі інвестицій. Яскравим прикладом такої тенденції 
стала харчова промисловість: «Світоч», «Торчин», «Мівіна» – «Nestle S.A.», Тростянецька 
кондитерська фабрика – бренд «Корона» – «Mondelize Int.». 

Як наслідок інтеграції України у світогосподарський простір відомі бренди поступово 
приходять на український ринок, що сприяє поліпшенню інвестиційного клімату, 
збільшенню робочих місць, насиченню товарного ринку. Постійна конкуренція із західними 
брендами примушує вітчизняних виробників усвідомити актуальність проблеми формування 
та управління брендами. Глобальні бренди намагаються завоювати будь-який новий ринок, 
який є потенційно прибутковим. Саме тому українським товаровиробникам необхідно в 
першу чергу затвердити своє положення на вітчизняному ринку, а потім вийти на світовий 
ринок. І цей процес потребує проходження всіх ступенів маркетингу: від позиціонування 
товару на ринку до формування сталої переваги товару у свідомості споживачів. 

На українському ринку є у наявності майже всі передумови для формування та 
розвитку брендів та просування їх на світовий ринок в процесі інтернаціоналізації 
вітчизняних підприємств: 

1. Загальний рівень впізнання брендів українськими споживачами досить невисокий, 
але він постійно зростає, тому Україна – країна, де можна швидко створити та просунути 
новий бренд. 

2. Як наслідок швидкого насичення вітчизняного ринку споживачі не мають часу для 
формування лояльності до певного бренду. 

3. У вітчизняних споживачів починає формуватися довіра до вітчизняних брендів, які 
у конкурентній боротьбі із західними брендами довели своє гідне місце на ринку. 

4. Бренд в Україні у набагато більшій мірі, ніж на Заході, сприймається як символ 
«аутентичності товару». 

5. У процесі створення бренду необхідно враховувати національні традиції та 
особливості сприйняття рекламних звернень українськими споживачами та формувати їх 
таким чином, щоб вони стали більш приємними, ніж рекламні звернення конкурентів. Існує 
немало суперечок з приводу того: чи має український ринок свої особливості. Багато вчених-
маркетологів схиляються до думки: так, має, так як більшість українських брендів 
відрізняються національними рисами, наявністю у назвах фольклорних елементів; 

6. Для створення та розвитку бренду в Україні спочатку необхідна сильна рекламна 
кампанія та активне використання зовнішньої реклами, але протягом певного часу вплив 
реклами може зменшуватися, як наслідок появи та зростання недовіри до неї [2]. 

Але поряд із позитивними тенденціями, що сприяють формуванню та розвитку 
брендів можна виділити ряд негативних тенденцій, які перешкоджають їх формуванню [2]: 

1. Недостатній розвиток маркетингових навичок та вмінь, відсутність на 
підприємствах бренд-менеджменту, скептичне відношення окремих керівників до західних 
технологій створення та розвитку брендів. 

2. Хронічний дефіцит коштів на маркетинг у деяких галузях. 
3. Недосконале законодавство у сфері охорони товарних знаків.   
4. Певна невизначеність в  орієнтації споживачів на окремі бренди, так як багато 

вітчизняних виробників товарів продовжують випускати продукцію під однаковими назвами, 
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іноді без фірмової упаковки. 
Тенденції, які були проаналізовані, вимагають від вітчизняних виробників усвідомити 

актуальність проблеми створення та розвитку власних брендів. 
Процес адаптації українських виробників до умов світового ринку, що постійно 

змінюються, йде еволюційно. Вони постали перед проблемою реанімації старих брендів або 
створення нових. Перший шлях – відродження старого бренду з мінімальними змінами може 
бути ефективним лише тоді, коли головним мотивом під час покупки служать власні 
ностальгічні переживання. Але більш ефективним засобом «оновлення» бренду є створення 
нового. 

Особлива увага до проблеми формування та розвитку брендів фірми має певні 
підстави. Відомі бренди, які здатні здійснювати позитивний для фірми вплив на зовнішнє 
середовище, стають необхідною умовою досягнення стійкого та тривалого ділового успіху 
на світовому ринку (див. рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Вплив брендів на мікросередовище фірми 
 

По-перше, бренд є важливим фактором конкуренції, оскільки забезпечує захищеність 
товарів від атак конкурентів. 

По-друге, бренд зміцнює позиції товару по відношенню до товарів-конкурентів. 
По-третє, відомість бренду та, як наслідок, і самої фірми зміцнює довіру партнерів, 

спрощує доступ фірми до фінансових, інформаційних, людських та інших ресурсів.   
По-четверте, формується прихильність покупців у відношенні до брендових товарів, 

яка може сприяти зменшенню їх чутливості до ціни, створювати перешкоди для 
проникнення на ринок конкурентів і таким чином надавати фірмі додаткову ринкову силу.   

Отже, саме зовнішнє середовище визначає специфіку поведінки споживачів та фірм 
на ринку. Головною відмінною рисою українського ринку є те, що він досить молодий, 
структура його не визначилася та швидко змінюється. З позицій управління брендами 
важливо проаналізувати стан конкуренції на ринку, рівень розвитку збутової мережі, засоби 
комунікації, які використовуються на ринку, та структуру інформаційного поля, у якому 
здійснюється створення та управління брендом, а також можливості фірм впливати на цінову 
політику на ринку в цілому і у каналах розповсюдження. Саме ці параметри ринкового 
середовища мають найбільший вплив на процес формування та управління брендами. 
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Наведено визначення міжнародного маркетингу, розглянуто його форми. Визначено основні принципи 
міжнародного маркетингу та вимоги для ефективної діяльності підприємств агропромислового комплексу 
України на зарубіжних ринках. Обґрунтовано основні види структурної побудови для підприємств, які діють 
на зарубіжних  ринках. 

Ключові слова: міжнародний маркетинг, зарубіжний ринок, глобалізація, форми міжнародного 
маркетингу, підприємство, вимоги  міжнародного маркетингу 
 

В сучасних умовах прискореного розвитку глобалізації та інтернаціоналізації 
зовнішньоекономічні зв’язки стають усе більш помітною складовою частиною господарської 
діяльності підприємств України та агропромислового комплексу зокрема. Зростає інтерес 
вітчизняних підприємств до участі в економічному, виробничому і науково-технічному 
співробітництві з партнерами зарубіжних країн та прагнення включитися у світовий розподіл 
праці як повноправний і сильний партнер. В зв’язку з цим виникає необхідність застосування 
нового підходу до управління агропромисловим виробництвом, збутом агропродовольчої 
продукції на зовнішніх ринках, а також до прийняття управлінських рішень в різних ринкових 
умовах; підходу, який забезпечує більш досконалі засоби та форми комерційної діяльності і 
виробництва, їх здійснення на якісно новому рівні. Саме такий підхід забезпечує використання 
концепції міжнародного маркетингу – філософії сучасного міжнародного бізнесу, комплексне 
застосування його принципів та інструментів. 

Концепція міжнародного маркетингу є достатньо новим напрямком системи 
маркетингової діяльності, так як виникла в 60-70 рр. ХХ ст. з початком формування процесів 
глобалізації. Розуміння сутності міжнародного маркетингу є неоднозначним, крім того воно 
зазнає зміни у міру посилення процесів глобалізації та інтернаціоналізації в світовій економіці. 

Найбільш поширеними трактуваннями сутності міжнародного маркетингу є наступні: 
«Міжнародний маркетинг – це маркетинг товарів і послуг за межами країни, де знаходиться 
організація» [1, с. 83] і «Міжнародний маркетинг – маркетингова діяльність фірми на 
закордонних ринках» [2, с. 3]. Базуючись на тому, що безпосередньо маркетинг багато вчених 
розглядає як комплекс заходів, і враховуючи, що міжнародний маркетинг представляє собою 
вид маркетингу, то досить часто міжнародний маркетинг також розглядають як «комплекс 
заходів підприємства з реалізації товарів і послуг за межами своєї країни» [3, с. 290]. 

Американські вчені Ф. Котлер і Г. Армстронг в сучасних умовах розглядають 
міжнародний маркетинг уже більш глобально та пов’язують його з діяльністю глобальних 
компаній. Глобальна компанія, працюючи в декількох країнах, досягає таких переваг в науково-
дослідницьких роботах, виробництві, маркетингу і фінансах, які недоступні їх «домашнім» 
конкурентам. Вона розглядає увесь світ як єдиний ринок і нівелірує значимість національних 
кордонів, збільшує розміри реального капіталу, «підбирає» вихідні матеріали і компоненти по 
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всьому світу, виробляє і продає свої товари скрізь, де це може принести прибуток [4, с. 1026]. В 
роботах багатьох науковців все більше уваги приділяється саме діяльності глобальних компаній 
і, відповідно, глобальному маркетингу, який вважається найвищою формою міжнародного 
маркетингу. Форми (так звані етапи) міжнародного маркетингу розрізняють в залежності від 
ступеня інтернаціоналізації підприємства чи компанії (табл. 1). 

Таблиця 1 
Форми міжнародного маркетингу  

№ 
п/п 

Форми Сутність 

1 
Традиційний експорт 
(traditional export) 

Поставки продукції за кордон без подальшої маркетингової 
підтримки. Експортер несе відповідальність за продукцію перед 
покупцем лише до моменту продажу і, як правило, подальшою її 
долею не цікавиться. 

Експортний маркетинг 
(export marketing) 

Маркетингова діяльність щодо реалізації товарів за межі 
національних кордонів, при цьому експортер досліджує зовнішній 
ринок, пристосовує виробництво до вимог цього ринку і 
відстежує шлях товару до кінцевого споживача. 

2 

Імпортний маркетинг Маркетингова діяльність підприємства щодо імпорту товарів 

3 

Зовнішньоекономічний 
маркетинг 
Міжнародний маркетинг 
(international marketing) 

Маркетингова діяльність підприємства на зовнішніх ринках, яка 
передбачає не лише торговельні операції, а  й інші форми 
діяльності, такі як створення філій, представництв, дочірніх 
підприємств, спільні підприємства, науково-технічний обмін, 
контрактні виробництва, передача ліцензій тощо.     

4 
Багатонаціональний 
маркетинг 
(multinational marketing) 

Маркетингова діяльність фірми в багатьох різних країнах або на 
багатьох зарубіжних ринках, яка виходить з того, що кожний 
ринок є унікальним і фірма має максимально адаптуватися до 
національних особливостей індивідуальної іноземної країни, 
пристосуватися до особливостей конкретного ринку.  

5 
Мультирегіональний 
маркетинг 
(multiregional marketing) 

Маркетингова діяльність фірми у великих регіонах (групах країн), 
при цьому фірма розглядає сукупність ринків країн одного даного 
регіону як єдиний і має адаптуватися (пристосуватися) до його 
специфічного локального середовища (національних 
особливостей даного регіону). 

6 
Глобальний маркетинг 
(global marketing) 

Маркетингова діяльність фірми в масштабі світового 
господарства в цілому, при цьому світове господарство 
розглядається як єдиний ринок - глобальний ринок, потреби якого 
можна задовольнити стандартизованим товаром, використовуючи 
схожі інструменти маркетингових комунікацій та продажу. Даний 
вид операцій властивий для транснаціональних корпорацій 

Джерело: визначено та сформовано автором 
 

Особливості міжнародного маркетингу полягають в тому, що його організація і методи 
проведення повинні враховувати наступні фактори: незалежність зарубіжної держави; 
національні валютні системи, національне законодавство; економічну політику зарубіжної 
держави; соціально-політичне життя; мовні, культурні, релігійні, побутові та інші особливості і 
звичаї. 

Основним принципом міжнародного маркетингу є орієнтація кінцевих результатів 
виробництва на реальні вимоги і побажання зарубіжних споживачів. Із даного принципу 
випливає ряд важливих вимог для ефективної діяльності підприємств на зарубіжному ринку: 
□ необхідно знати зовнішній ринок, всесторонньо вивчати стан і динаміку споживчого 

попиту, використовувати таку інформацію в процесі розробки і прийняття науково-
технічних, виробничих і господарських рішень; 

□ максимально пристосовувати виробництво до вимог зарубіжного ринку з для ефективного 
функціонування, тобто випускати те, що продається; 
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□ впливати на зарубіжний ринок і споживчий попит усіма доступними маркетинговими 
засобами з метою формування споживчого попиту в необхідних для підприємства 
напрямках; 

□ постійно удосконалювати і підвищувати якість продукції; 
□ забезпечувати цільове управління всім процесом: наукові розробки, виробництво, 

реалізація, сервіс; 
□ поділяти міжнародний ринок на відносно однорідні групи споживачів (здійснювати 

сегментацію) і орієнтуватись на ті сегменти, у відношенні яких підприємство володіє 
найкращими потенціальними можливостями; 

□ орієнтувати стратегію маркетингу на перспективу. 
Обов’язковою вимогою в умовах міжнародного маркетингу є формування виробничих 

програм і асортименту продукції на основі детального вивчення споживчого попиту на 
зарубіжному ринку. Головне в міжнародному маркетингу – цільова орієнтація і комплексність, 
тобто поєднання підприємницької, господарської, виробничої і збутової діяльності в послідовну 
взаємопов’язану систему. 

Для підприємств, які діють на зарубіжних ринках, характерні три види структурної 
побудови: мікропірамідальна, «зонтична» та міжнародний конгломерат (інтергломерат) [5, с. 
30]. 

Мікропірамідальна структура характеризується високим ступенем централізації. Все 
стратегічне планування здійснюється з єдиного чітко вираженого центу, зарубіжна діяльність 
підприємства носить підпорядкований характер і розташовується за рівнем нижче 
стратегічного. Практично зарубіжна діяльність підприємства забезпечується оперативним 
рівнем на основі управлінського контролю. Характерними особливостями можна також назвати 
орієнтацію в цілому на прибуток, спрямування зусиль міжнародного маркетингу на 
максимальну стандартизацію його елементів, жорстка позиція у відношенні до вирішення 
соціальних і суспільних питань. 

Зонтична структура базується на визнанні того, що національні ринки відрізняються 
один від одного, робота на них має проводитись з врахуванням їх специфіки і, в певній мірі, 
незалежно. Існує стратегічний центр, але він передовіряє частину стратегічних рішень 
іноземним філіалам. Перевагою такого типу організації підприємства є те, що затрати на 
утримання допоміжних служб значно скорочуються, але підвищується ефективність вирішення 
маркетингових завдань на різних національних ринках. Основні характеристики зонтичної 
структури – це тенденція до диференціації завдань виробництва, товарної стратегії, політики 
цін, стратегії просування товарів і т.д., здатність більш чутко реагувати на зміни ринкових умов. 

Інтергломерат (або міжнародний конгломерат) – це комплекс міжнародних операцій, 
оснований на багатонаціональній, багатовиробничій діяльності. Інтергломерат може бути 
організований і за першим, і за другим принципом. Єдиний плануючий показник для всіх ланок 
– це прибуток і обертання засобів. Характерними особливостями цієї форми організації є: 
строгий фінансовий контроль; небагаточисельний центральний орган, який складається з 
експертів, консультантів; постійний добре налагоджений зв’язок між центром і окремими 
філіалами; центральні функціональні служби створюються досить рідко; функції міжнародного 
маркетингу віддані під повну відповідальність компаній, які складають міжнародний 
конгломерат.   

Слід відмітити, що багато підприємств агропромислового комплексу відмовляються від 
виходу на зарубіжні ринки та інтернаціоналізації своєї діяльності через те, що, з одного боку, 
вони добре обізнані лише з умовами внутрішнього ринку (специфікою конкурентного 
середовища, мотиваційними пріоритетами споживачів, правовими аспектами агробізнесу, 
системою оподаткування тощо), а з іншого, за кордоном їх чекають нові недосліджені 
фінансові, соціально-культурні, правові і т.п. проблеми зовнішньоекономічної діяльності. 
Проте існує багато різних причин, які спонукають до пошуку нових зарубіжних ринків. 
Зокрема, обмеженість та відносно низькі можливості розширення внутрішнього ринку; 
відсутність попиту на деяку продукцію; низька платоспроможність населення; конкуренція зі 
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сторони іноземних компаній, які діють на вітчизняному ринку; наявність великої кількості 
однотипних товарів, що викликає перенасичення ринку і створює проблеми у реалізації товарів 
тощо. В кожному випадку при наявності комплексу цільових обставин домінуючими є дві-три 
глобальні цілі, які й визначають вектор направленості та інтенсивність зовнішньоекономічних 
прагнень підприємства. 
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В статье проведены маркетинговые исследования современного состояния и определены основные 
направления развития Интернет-рекламы в  Украине. 
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Актуальность темы. Интернет-пространство открывает безграничные возможности 
для продвижения любого товара. С каждым днем количество постоянных пользователей, 
посещающих всемирную паутину, по-прежнему растет. И сегодня очень многие компании 
обращают свой взор на рынок Интернет-рекламы. Использование этого ресурса актуально 
практически для любой организации. В связи с тем, что всемирная паутина стремительно 
«растет в размерах» и захватывает в свои сети все большее количество людей, становится 
понятным, что за Интернет-рекламой большое будущее. И те компании, которые отдают 
должное данному виду продвижения своего товара и плотно занимаются этим, в дальнейшем 
смогут рассчитывать на успех.  

Суть рекламы в том, что она стала неотъемлемой и активной частью комплексной 
системы маркетинга. Эффективность рекламно-информационной деятельности определяет 
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соответствие этой системы требованиям мирового рынка. Развитие сети Интернета и 
телекоммуникационных технологий постепенно приводит к изменению роли, которую 
играют традиционные СМИ для распространения рекламы. Сочетание невероятного 
разнообразия выразительных средств, актуальность размещенных сведений и ежедневно 
увеличивающееся число и география пользователей глобальных компьютерных сетей уже 
сегодня делает рекламу в сети Интернет мощным орудием формирования общественного 
мнения и, в частности, покупательских предпочтений. Реклама в сети Интернет существует и 
развивается невероятными темпами. В еще большей степени этому способствует рост спроса 
на деловые и финансовые новости. Именно поэтому выбранная тема является актуальной в 
наше время. 

В настоящее время Интернет-реклама является самостоятельным видом рекламных 
коммуникаций и используется для размещения дополнительной и поддерживающей рекламы 
наряду с другими средствами, которым пока отдается предпочтение. 

Вопросами совершенствования организации рекламной деятельности, повышения 
эффективности рекламной деятельности, анализом рекламно-информационной работы 
занимались многие отечественные и зарубежные ученые-экономисты [1…6]. Большую 
теоретическую и практическую актуальность имеют труды Панкратова Ф.Г., Баженова Ю.К., 
Серегина Т.К., Шахурина В.Г., Гермогеновой Л.Ю., Картера Г., Котлера Ф., Сэндидис Ч. и 
другие. 

Исходя из вышесказанного мало исследованными остаются вопросы организации, 
внедрения и совершенствования Интернет-рекламы, а также расчета эффективности 
Интернет-рекламы в Украине.  

Целью данной работы  является анализ современного состояния и определения 
основных направлений развития Интернет-рекламы в Украине. 

Авторами была разработана анкета. На основе   разработанной анкеты “Отношение 
потребителей к Интернет-рекламе” проведен опрос, результаты которого представлены в 
данной работе. В ходе анкетирования было опрошено 200 респондентов. Результаты 
анкетирования представлены ниже (рис. 1-8).   

В результате этого анкетирования было выявлено, что 95%  опрошенных активно 
пользуются интернетом, из них 80% – это люди в возрасте до 50 лет. 60% опрошенных 
пользуются интернетом ежедневно, 20% несколько раз в неделю, остальные не менее раза в 
месяц. 50% потребителей сочли Интернет-рекламу полезной для посетителей и необходимой 
для развития сайтов, они периодически переходят по рекламным ссылкам и это помогает им 
найти нужный товар или услугу. Остальные 50% опрошенных разделились во мнениях, 30% 
из них нейтрально относятся к Интернет-рекламе, редко переходят по рекламным ссылкам и 
практически не приобретают товары или услуги через интернет, а 20% потребителей крайне 
отрицательно относятся к Интернет-рекламе, считают её абсолютно не нужной и 
бесполезной. 40% пользователей предпочитают контекстную рекламу, 30% – баннерную, а 
остальные 30% в равных долях считают Pop-up, Popdown и Rich media для себя более 
удобными. Для большинства опрошенных, Rich media является наиболее раздражительным 
видом Интернет-рекламы, это отметили 55% опрошенных, 30% считают, что самым 
неудобным видом Интернет-рекламы является Pop-up, и только 15% не нравится баннерная и 
контекстная реклама. 

Далее было проведено исследование общего отношения к Интернет- рекламе по таким 
показателям как: Частота показов рекламы, онлайн-реклама как «плата за доступ» к сайтам, 
восприятие ТВ и онлайн-рекламы, характеристики рекламы, привлекающие внимание 
Интернет-пользователей, воспринимаемая эффективность рекламы, чувство обманутости. 

По его итогам: 
 - Частота показов рекламы: 58% Интернет-пользователей отмечают, что интернет-

реклама демонстрируется очень/слишком часто. 
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Рис. 1.  Возраст респондентов Рис. 2. Пользователи Интернета 

Рис. 3.Частота пользования Рис. 4.  Частота перехода по рекламным 
ссылкам 

Рис. 5 Способность покупки товаров и услуг 
посредством Интернета 

Рис. 6. Отношение потребителей к 
Интернет - рекламе 

 
Рис. 7. Положительное отношение к видам 

Интернет-рекламы 
Рис. 8. Негативное отношение к видам 

Интеренет-рекламы 
 
 

- Онлайн-реклама, как «плата за доступ» к сайтам: 64% пользователей считают 
рекламу своеобразной платой за просмотр содержимого веб-сайтов. 4% из них предпочли бы 
платный доступ, а не рекламу. 

- Восприятие ТВ и онлайн-рекламы: В целом реклама воспринимается как 
раздражающая, но тем не менее,  Интернет-реклама раздражает в меньшей степени, чем 
ролики по ТВ. С другой стороны, 50% респондентов соглашаются, что реклама 
информативна, однако не более 8% опрошенных говорят, что доверяют ей. 
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 - Характеристики рекламы, привлекающие внимание Интернет- пользователей: 
наиболее часто называемой характеристикой (53%) стала ‘информация о том, какой 
продукт/услуга рекламируется «Формат рекламы» воспринимается как менее важная 
составляющая (8%). 

 - Воспринимаемая эффективность рекламы:  Согласно мнению 27% Интернет - 
пользователей, реклама онлайн эффективна. 

Чувство обманутости: 60% респондентов заявили, что чувствуют себя обманутыми 
онлайн-рекламой, но только 6% из них говорят, что это происходит «всегда», тогда как у 
16% это чувство возникает «часто», а у 30% «периодически».  

На основе  проведенного исследования разработаны рекомендации по эффективному 
использованию  Интернет-рекламы, которые представлены на рис. 9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 9. Рекомендации по развитию Интернет-рекламы 

 

Выводы. В работе проведены маркетинговые исследования современного состояния 
и определены основные направления развития Интернет-рекламы в  Украине. 
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Рекомендации по внедрению и развитию  Интернет-рекламы 

Веб-сайту, как «адресной информационному ресурсу в сети Интернет» следует 
уделять большое внимание, поскольку он является важным маркетинговым  
инструментом, от чего зависит успех бизнеса в Сети и отдача от проводимых 
рекламных мероприятий 

Работать с аудиторией в он-лайн конференциях: проводить в сети события, 
конкурсы 

Стоит отправлять индивидуальные письма, хотя их написание требует большого 
количества затрат времени и труда 

Целесообразно размещать рекламное обращение на «досках объявлений», которые 
сгруппированы  по тематике и работают по принципу газет бесплатных объявлений 

Не следует заниматься рассылками спама, поскольку практика показывает, что 
такого рода информация  приносит негативную реакцию у пользователей, а значит 
и у  потенциальных потребителей 

Заниматься спонсорством сайта, поскольку это дает возможность не только 
получать внимание аудитории, но и значительно улучшать свой имидж и 
лояльность по отношению к себе постоянной аудитории 

С целью проведения широкомасштабного анкетирования потребителей следует 
использовать интерактивные баннеры  - баннеры нового поколения, позволяющие 
собрать анкеты не только на собственном сайте, но и на десятках сайтов веб-
издательств 
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ПІДГОТОВКА МЕНЕДЖЕРІВ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ДО СОЦІАЛЬНОГО 
ПІДПРИЄЄМНИЦТВА 

 

The problem of training manager in social work for social entrepreneurship is presented. The author reveals 
the contents of the social entrepreneurship and stresses on need in training social manager in social work  as 
knowledge, skills and personal qualities. Curriculum of social entrepreneurship school for the 2015/2016 academic  
year is given. 

Keywords: social entrepreneurship, social workers managing  training.  
 

У статті розглядається проблема підготовки менеджера соціальної роботи до соціального 
підприємництва. Автор розкриває зміст соціального підприємництва. Проведений аналіз дозволив виокремити 
необхідні для соціального підприємництва менеджеру соціальної роботи знання, уміння і особистісні якості. У 
статті також наведено план-сітку роботи школи соціального підприємництвa на 2015−2016 рр. 

Ключові слова: соціальне підприємництво, професійна підготовка, менеджери соціальної роботи. 
 

В умовах глобальної кризи українського суспільства, коли економіка країни 
опинилась на межі дефолту і в країні йде неоголошена війна, соціальні проблеми ще більше 
загострились: безробіття, бідність, самотність людей похилого вік. Але не дивлячись на 
загострення соціальних проблем, ми спостерігаємо скорочення фінансування державою 
соціальної сфери. Так у 2016 р. уряд зрізав державні витрати більш ніж на 26 млрд. грн. 
Більше половини з них припадає на соціальну сферу – 16 млрд. грн. На жаль, таке 
скорочення є необхідністю сьогодення. Саме за таких умов особливої значущості набуває 
соціальне підприємництво. За допомогою якого соціальна сфера зможе акумулювати 
фінансові ресурси для вирішення соціальних проблем. За таких умов особливого значення 
набуває підготовка менеджерів соціальної роботи до соціального підприємництва. 

Мета статті полягає в аналізі проблеми професійної підготовки менеджерів 
соціальної роботи до соціального підприємництва. 

Аналіз науково-педагогічних джерел з проблем теорії і технологій менеджменту 
соціальної роботи (В. Андрущенко, В. Бех, М. Головатий, Г. Дмитренко, І. Звєрєва, 
А. Капська, О. Карпенко, Є. Комаров, Г. Лактіонова, М. Лукашевич, І. Мигович, 
М. Михальченко та ін.)  підтверджує актуальність обраної теми дослідження і дозволяє 
констатувати, що серед науковців є спільне розуміння  сутності та змісту менеджменту 
соціальної роботи, технологій навчання.  

Звернення до сучасних соціально-педагогічних досліджень показало, що проблема 
підготовки майбутніх менеджерів соціальної роботи до соціального підприємництва 
недостатньо відображена в науковій літературі й ще не була об’єктом науково-педагогічних 
пошуків. 

Враховуючи різноманіття проблем і широкий контингент потенційних клієнтів, яким 
зобов’язані допомагати соціальні працівники, професійна підготовка менеджерів соціальної 
сфери має носити багатопрофільний характер і в її основі мають лежати кваліфікаційні 
вимоги, що поєднують у собі готовність не тільки надавати допомогу різним категоріям 
клієнтів а й шукати і знаходити нові джерела фінансування і вміти акумулювати фінансові і 
матеріальні засоби на соціальні потреби. 

Отже, проаналізуємо зміст підготовки менеджерів до соціального підприємництва. 
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Таблиця 1 
План–сітка роботи школи соціального підприємництво 2016-2017 рр. 

Дата 
зустрічі 

Форми і 
методи 

Тема Мета  

17.11.16 
Лекція – 
диспут  

Соціальне підприємництво. 
Необхідність сьогодення 

Розкрити необхідність самостійного 
пошуку засобів для клієнтів та 
сформувати уявлення про поняття 
соціального підприємництва 

24.11.16 Круглий стіл 
Основні форми збору фінансових і 
матеріальних засобів 

Сформувати в учасників школи знання 
про основні шляхи отримання 
матеріальних засобів на благодійність 

08.12.16 Семінар 

Специфіка та особливості збору 
коштів на діяльність благодійної 
організації через скриньки-
скарбнички 

Розкрити алгоритм та юридичні аспекти 
процесу збору коштів через скриньки-
скарбнички  

15.12.16 Семінар 
Особливості організації збору 
грошових засобів на вулицях, під 
час святкувань і співів 

Розкрити алгоритм та юридичні аспекти 
процесу збору грошових засобів на 
вулицях, під час святкувань і співів 

22.12.16 Круглий стіл  
Корпоративне волонтерство як 
інструмент соціального 
підприємництва 

Сформувати в учасників школи 
уявлення про поняття корпоративне 
волонтерство його основні механізми і 
напрацювати шляхи залучення до 
благодійності бізнес структур 

12.01.17 
Семінар – 
практикум  

Особливості організації і 
проведення благодійних ярмарок 

Розкрити алгоритм та юридичні аспекти 
організації і проведення благодійних 
ярмарок. Сформувати у слухачів школи 
навички щодо організації благодійних 
ярмарок. 

19.01.17 
Практикум-
семінар 

Організація благодійних інтернет – 
аукціонів 

Розкрити алгоритм та юридичні аспекти 
організації і проведення благодійних 
ярмарок. Сформувати у слухачів школи 
навички щодо організації благодійних 
інтернет-аукціонів. 

23.03.17 Семінар  Гранти та шляхи їх отримання  
Сформувати у слухачів школи первинні 
навички щодо написання та просування 
соціальних проектів 

06.04.17 Тренінг 
Тайм менеджмент у роботі 
волонтерів та менеджерів 
соціальної роботи 

Сформувати у слухачів школи навички 
організовувати свій робочий час і 
простір  

20.04.17 
Круглий стіл – 
Інтервізія 

Органзація ярмарку-продажу 
писанок і кукол-мотанок 
напередодні Великодня 

Аналіз труднощів і помилок 

 

Соціальне підприємництво − підприємницька діяльність, націлена на пом'якшення 
або вирішення соціальних проблем, що характеризується наступними основними ознаками: 
1) соціальний вплив (англ. Social impact) − цільова спрямованість на рішення або 
пом'якшення існуючих соціальних проблем, стійкі позитивні вимірні соціальні результати; 
2) самоокупність і фінансова стійкість − здатність соціального підприємства вирішувати 
соціальні проблеми за рахунок доходів, одержуваних від власної діяльності; 3) 
підприємницький підхід − здатність соціального підприємця знаходити можливості, 
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акумулювати ресурси, розробляти нові рішення, які надають довгострокове позитивний 
вплив на суспільство в цілому. 

Тож, при підготовці менеджера соціальної роботи до соціального підприємництва 
необхідно сформувати у нього знання з теоретичних основ маркетингу соціальних послуг, 
менеджменту соціальної роботи, фінансового менеджменту соціальної роботи. Розвинути 
навички комплексного дослідження ринку соціальних послуг і розробці та впровадженню 
стратегій маркетингу у практику соціальної роботи, пошуку джерел фінансування та 
презентації своїх ідей, акумулювання фінансових та матеріальних ресурсів, ефективного 
планування і розподілу всіх наявних ресурсів, контроль за цільовим використанням зібраних 
ресурсів.  

Частково така підготовка здійснюється в межах дисциплін: «Менеджмент соціальної 
роботи», «Основи менеджменту соціальної сфери», «Маркетинг соціальних послуг», але для 
формування цілісного образу соціального підприємця нами була організована школа 
соціального підприємця. В межах школи у майбутніх соціальних працівників мають 
сформуватись навички необхідні для соціального підприємництва. У плані роботи школи 
відображено основні теми і змістовне навантаження зустрічей 
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У статті розглядаються технології навчання іноземних мов у вищій школі: методи (метод активізації 
можливостей особистості, свідомо-порівняльний метод та емоційно-смисловий метод, сугестопедичний) та 
форми навчальної та позанавчальної діяльності (спецсемінари та спецкурси, індивідуальні та групові 
консультації тощо), які активно застосовувалися у підготовці майбутніх учителів іноземних мов у 80-ті роки 
ХХ століття.  

Ключові слова: методи, форми, навчання іноземних мов, підготовка вчителів, іноземна мова. 
 

 У другій половині 1980-х років минулого століття в умовах поступової перебудови 
всіх сфер життя суспільства, прискореного науково-технічного прогресу, подальші плани 
уряду щодо соціально-економічного розвитку країни були пов’язані з розкриттям соціальних 
ресурсів соціалізму за допомогою активізації людського фактора як головного прискорювача 
цього розвитку. Ці зміни стосувалися і вищої школи.  

Відповідно до «Основних напрямів реформи школи» (1984), «Основних напрямів 
перебудови вищої і середньої спеціальної освіти в країні» (1986) посилювалася увага до 
підготовки майбутніх вчителів іноземних мов, що призвело до потреби в оновленні методики 
викладання іноземних мов, зокрема нових методах та формах навчання іноземних мов, які за 
короткі терміни, могли б вирішити проблему підготовки майбутніх учителів іноземних мов.  

Тогочасна комунікативна лінгвістика ставила перед методикою 80-х років ХХ ст. нові 
завдання, головним з яких було в найкоротші терміни оволодіти мовою як засобом 
комунікації, що актуалізувало потребу у інтенсивному навчанні іноземної мови. У практиці 
вищої школи зазначеного періоду найпоширенішими були методи: емоційно-смисловий, 
свідомо-порівняльного аналізу, сугестопедії, активізації можливостей особистості, які 
базувалися на оволодінні комплексом вмінь та навичок для ефективного здійснення 
діяльності в конкретній сфері оволодіння мовним матеріалом, що лежить в основі навчання 
та виховання.  

У 1988−89 рр. у багатьох освітніх закладах країни широке розповсюдження отримала 
методична концепція інтенсивного навчання іноземних мов, розроблена у лабораторії 
інтенсивних методів навчання іноземних мов Московського державного університету ім. 
М.В.Ломоносова під керівництвом доктора педагогічних наук Г. Китайгородської, якою була 
створена проблемна Рада з інтенсивних методів навчання іноземним мовам, яка зібрала і 
узагальнила вагомі результати із  застосування інтенсивних методів навчання іноземних мов 
і спрямувала роботу педагогів із освоєння та використання цих методів. Численні публікації 
прихильників інтенсивних методик показали, що правильне застосування методик 
інтенсивного навчання дозволяє досягти вражаючих результатів у навчанні іноземної мови 
як за обсягом засвоєного, так і за термінами навчання [2; 3]. 



 244

Особливостями застосування цих методик стало використання прийомів, що активізують 
свідомі та підсвідомі процеси психіки для створення широкої і міцної мовної бази; 
формулювання завдань, що мотивують спілкування, оптимальну організацію колективної 
взаємодії викладача та студента. В основу інтенсивної технології покладено спеціально 
створений діалогічний текст, який був однією з моделей спілкування між носіями рідної та 
іноземної мови в ситуації, наближеній до природної. Після методичних правил, які суворо 
регламентували роботу, емоційне і інтелектуальне мовленнєве спілкування викладача та 
студентів, котре проводилося в ігровій формі, можливість творити безпосередньо у процесі 
заняття особливо приваблювали викладачів своєю новизною.  

Для вдосконалення професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов у вузах 
застосовувалася також сугестопедичний метод Г. Лозанова. Ця технологія покращувала 
механізми пам‘яті студентів, посилювала їх інтелектуальну та емоційно-психологічну 
адаптацію 

Нові освітні можливості аналізованої методики різні її види (психологічна, 
дидактична, художня) зумовили створення інноваційних методів інтенсивного навчання 
іноземних мов, таких як емоційно-смисловий, метод активізації резервних можливостей 
особистості та колективу. Застосування цих методів у вищий школі було, як свідчить 
проведене дослідження Н.Осіпчук обмеженим, але окремі їх елементи знаходили втілення на 
факультативних заняттях [4]. 

Емоційно-смисловий метод став справжньою інновацією для розвитку розмовної мови 
у студентів. Студент вживається в роль носія мови, а далі вступає в дію система 
Станіславського. На заняттях імітується поведінка людини у звичному мовному середовищі.  

На наш погляд, продуктивним методом тих років був Метод Шехтера, який 
відносився до прямих інтерактивних ігрових методів активного навчання. На відміну від 
традиційного підходу, при якому вивчення мови зводилося до заучування слів і правил 
пропонувалося породження мови, її розвиток і корекція. Однак як відзначали фахівці і 
студенти, які навчалися за цим  
методом, людина відразу звикала говорити дещо неправильно. 

Водночас у галузі теорії і методики комуністичного виховання у вищій школі 
розроблялися й ефективні форми виховання, в основному, в позаурочний час.  

Підготовка студентів факультетів іноземних мов до педагогічної діяльності 
відзначається надзвичайно різноманітними формами діяльності, як у навчальний, так і у 
позааудиторний час. Для вдосконалення професійної підготовки майбутніх учителів іноземних 
мов читалися спецкурси, які відображають новітні досягнення науки; розширювалося 
застосування ТЗН, навчально-наочних посібників; у практику входили  індивідуальні та 
групові консультації. Важливо відзначити, що викладачі поступово переходили до 
індивідуалізації процесу навчання, коли об'єктом цілеспрямованого педагогічного впливу 
стало спрямування не на потік, не на групу, а на окремого студента. 

Одним із ефективних шляхів розвитку самостійного і творчого мислення майбутніх 
учителів іноземних мов було залучення їх до науково-дослідницької діяльності. У ці роки 
організовувалися наукові гуртки, які відігравали значну роль у навчально-виховному процесі 
ВПНЗ. Вивчення наукового доробку М.Донченко засвідчує, що участь студентів у роботі 
наукових гуртків сприяла підвищенню успішності й виникненню потреби в постійному 
поглибленні та вдосконаленні знань, скороченню періоду адаптації майбутніх учителів у 
школі, накопиченню вмінь і навичок вільно обговорювати наукові питання, аналізувати 
праці видатних учених, літературно-грамотно оформляти науковий матеріал: статті, доповіді, 
тези тощо. Студентські конференції, конкурси студентських наукових робіт та семінари, 
були надзвичайно поширеними в той час. Роботи студентів демонструвались на міжнародних 
виставках за кордоном, що свідчить про тенденцію зазначеного періоду до міжнародного 
співробітництва. Пріоритетними напрямами наукових робіт були дослідження в галузях 
науки та культури країни, підвищення ефективності виробництва. Тематика наукових робіт 
охоплювала як суто теоретичні, фундаментальні  
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проблеми, так і проблеми, що мали професійно-педагогічне значення [1]. 
Виховний процес здійснювався і в позааудиторний час через різні форми 

індивідуальної роботи. Надзвичайно інтенсивно відбувалося становлення студентського 
самоврядування, підвищилася активність комсомольської і профспілкової студентських 
організацій. На факультетах створювалися й успішно діяли навчально-виховні комісії, штаби 
трудових справ. Під керівництвом студентського профкому функціонували студради в 
гуртожитках, які стали однією з найефективніших форм студентського самоврядування. 

У діяльності ВПНЗ 1989−90 н.р. спостерігається перехід від масових форм навчання 
до індивідуального підходу, розвиток творчих здібностей майбутніх учителів, застосування 
активних форм і методів навчання: семінарські та практичні заняття. Популярність серед 
студентів факультетів іноземних мов здобули дискусії, рольові, ділові та дидактичні ігри, які 
сприяли розвитку іншомовного мовлення. 

Широке поширення у ВНЗ отримали спецсемінари та спецкурси за такими 
тематиками: «Організація контрпропагандистської роботи в школі», «Проблеми передового 
педагогічного досвіду в теорії і практиці радянської школи», «Економіка народної освіти», 
«Основи культури мовлення вчителя», «Форми позакласної та позашкільної роботи», 
«Методика і актуальні проблеми комуністичного виховання» та ін. Тематика спецкурсів і 
спецсемінарів щорічно оновлювалася, що дозволяло оперативно враховувати новітні 
досягнення науки і запити сучасної школи. 

Узагальнюючи вищевикладене можна констатувати, що у 80-ті рр. ХХ ст. важливим 
завданням науковців стало вдосконалення методики навчання іноземних мов: методів (метод 
активізації можливостей особистості, свідомо-порівняльний метод та емоційно-смисловий 
метод тощо) та форм позааудиторної діяльності (спецсемінари та спецкурси, індивідуальні та 
групові консультації, робота КІДів, застосування ТЗН), що вивело тогочасну методику 
викладання іноземних мов на новий рівень підготовки майбутніх учителів.  
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Представлено результати дослідження концепту «педагогічна свідомість» на основі огляду 
психолого-педагогічних джерел. Узагальнено різноманітні підходи з метою уточнення  цього поняття. 
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Сучасний стан розвитку суспільства та модернізація системи вищої освіти України 
передбачає зростання вимог до якості професійно-педагогічної підготовки майбутнього 
вчителя. Потреба в ініціативних, авторитетних, компетентних педагогах здатних до 
подальшого розвитку та самонавчання, духовного і професійного вдосконалення, актуалізує 
соціальне замовлення на підготовку педагогів-професіоналів, здатних застосувати найновіші 
досягнення педагогічної теорії та практики у процесі творчої самореалізації [5]. 

В даний час актуалізуються пошуки нових підходів щодо змістово- 
організаційних засад навчально-виховного процесу у педагогічних ВНЗ, спрямованих на 
активізацію навчально-пізнавальної діяльності студентів, підготовку майбутніх вчителів, 
фаховий рівень яких відповідав би потребам сучасної школи та запитам суспільства. 
Глибшому усвідомленню професійних функцій, критичному аналізу і конструктивному 
професійному вдосконаленню слугує рефлексивне ставлення фахівців до власної 
професійної діяльності. 

Дослідження закономірностей становлення та розвитку професійної свідомості 
студентів різних спеціальностей є окремим напрямком дослідження в психології та 
педагогіці вищої школи. В представників різних професій на етапі навчання в університеті 
повинна формуватись відмінна від інших притаманна тільки їм професійна свідомість. 

Необхідність психолого-педагогічного аналізу поняття «педагогічна свідомість» 
зумовлена, насамперед, складністю самої проблеми та наявністю різних підходів у 
тлумаченні понять «свідомість», та «педагогічна свідомість» у психологічній та педагогічній 
літературі. Чіткість, точність та систематичність у означенні термінів дозволить ефективно 
використовувати їх у науковому дослідженні, зокрема у процесі аналізу педагогічних умов 
та засобів процесу формування педагогічної свідомості майбутнього вчителя математики. 

Перш ніж розглядати сутність і зміст поняття «педагогічна свідомість» необхідно 
зупинитись на визначенні такого поняття, як «свідомість». Поняття «свідомість» є 
предметом вивчення багатьох наук, проте найбільш глибоке дослідження цієї категорії 
відбулося в філософії та психології. 

У психологічному словнику за редакцією А.Петровського та М.Ярошевського 
свідомість педагога визначається як вищий рівень психічного відображення і саморегуляції, 
що притаманний йому як суспільно-історичній істоті та суб’єкту гуманітарно-педагогічної 
діяльності. Свідомість педагога –  це сукупність чуттєвих і розумових образів, які  
неперервно змінюються, безпосередньо постають перед суб’єктом у його «внутрішньому 
досвіді» і проектують практичну діяльність [10]. 
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У своїй роботі «Діагностика професійної свідомості» Г. Акопов відзначає, що термін 
«професійна свідомість» охоплює всі ті прояви особистості, які пов’язані з її професійною 
діяльністю. Вони визначаються місцем і значенням педагогічної професії в професійній 
структурі суспільства, відношенням особистості до професії, її представників та до себе як 
до професіонала, а також професійними ідеалами, рівнем професійних знань та вмінь, 
вираженістю професійних здібностей, професійними перспективами та досягненнями, 
переживаннями успіхів та невдач у професійної діяльності [1]. 

Д. Ронзін розглядає професійну свідомість вчителя як специфічний індивідуально-
психологічний феномен, який представляє собою цілісну систему взаємопов’язаних 
професійно-педагогічних цінностей, оперативних знань про функціонування педагогічної 
системи та її елементів, програм педагогічних дій. Особливу увагу він приділяє розгляду 
питань, що стосуються рівня сформованості психолого-педагогічних знань, складовим 
стрижнем якого виступає професійна свідомість педагога [11]. 

С. В. Пазухіна вважає, що професійна свідомість учителя «являє собою багаторівневе 
психологічне утворення, яке служить парадигмою, під кутом зору якої педагог сприймає, 
осмислює, оцінює отриману ззовні інформацію і здійснює свою діяльність [7, с. 13]». 

Більшість психологів вважає, що свідомість людини формується і проявляється в 
діяльності, кожному типу якої відповідає певний тип психічного відображення, дана 
залежність зберігається, в подальшому, на всіх етапах розвитку різних видів свідомості. 
Отже, у психології педагогічна свідомість визначається як вищий рівень організації 
педагогічного життя вчителя як суб'єкта, що виділяє себе з навколишньої педагогічної 
дійсності і відображає її за допомогою психічних образів, які слугують регулятором його 
цілеспрямованої діяльності з виховання та навчання дітей. 

С. Гончаренко в українському педагогічному словнику «свідомість» розуміє 
властивий людині спосіб ставлення до світу через суспільно вироблену систему знань, 
закріплених у мові [3, с. 299]. 

Категорію «педагогічна свідомість» в педагогіці вперше обґрунтував І. Лернер. Це було 
обумовлено тим, що педагогічна свідомість, по-перше, відображала специфічний зміст 
педагогічної діяльності різного типу і педагогічних досліджень, по-друге, вона все більше ставала 
чинником, що впливає на виховання молодого покоління та результативність педагогічного 
процесу. 

І. Лернер підкреслив, що масштабний характер і практичне значення педагогічної 
свідомості потребують спеціальної уваги і глибокого вивчення, а також розгляду в структурі 
основних категорій педагогічної науки. Педагогічна свідомість розглядається ним як 
сукупність педагогічних ідей, цільових установок, що стали орієнтиром й інструментом 
педагогічної діяльності індивідів, вчених-індивідів, вчителів, організаторів освіти; як цілісну 
систему орієнтацій і цінностей суспільства та індивіда в галузі педагогіки. «Вона є 
парадигмою, під кутом зору якої, людина сприймає, осмислює, оцінює одержану ззовні 
педагогічну інформацію і здійснює, часом мимоволі, свою діяльність теоретичного або 
практичного характеру, адекватну цим настановам [6]». 

Наукове обґрунтування та введення категорії педагогічної свідомості до понятійного 
апарату сучасної вітчизняної науки було здійснено О. Цокур в теорії і методиці професійної 
освіти. Теоретичні аспекти зазначеного феномену висвітлено у дослідженнях Ю. Швалба, в 
якому у рамках вивчення психологічних механізмів цілепокладання в навчальній діяльності 
було виділено структурно-функціональні компоненти педагогічної свідомості. 

О. Цокур формулює наступне означення: «педагогічна свідомість  – це відкрита для 
вчителя інформація у вигляді сукупності ідей, уявлень, цільових настанов, оперативних 
знань, вольових переконань, емоцій, відчуттів, нормативних директив щодо ефективного 
здійснення педагогічної діяльності [13, с. 275]». 

Достатньо глибокий аналіз педагогічної свідомості проводиться в дослідженні 
С. Днєпрова. Він стверджує, що в соціально-педагогічному аспекті аналізу проблеми 
необхідно розрізняти суспільну та індивідуальну педагогічну свідомість. Автор зазначає, що 
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педагогічна свідомість відображає, перш за все, аксіологічну сутність явищ педагогічної 
діяльності, діяльності вчителів, поведінки учнів, їх окремих вчинків [4]. 

У свою чергу, В.Сластьонін  вказує, що професійна свідомість спрямована на аналіз 
різних сторін «Я»-особистості вчителя і його професійної діяльності. Вона допомагає йому 
самовизначитися і самореалізуватися, а також розв’язати для себе проблеми сенсу життя. 
Являючи собою систему найбільш загальних суджень, знань про діяльність, себе, інших в 
суспільстві, педагогічна свідомість є в той же час продуктом і результатом винятково 
власного досвіду, особливим механізмом професійного становлення особистості вчителя 
[12]. 

Отже, вивчення наукових доробокІ. Лернера, Д. Ронзіна, Г. Акопова, О. Цокур, 
В. Сластьоніна та ін. дозволило нам сформулювати зміст поняття «педагогічна свідомість».  

Відтак, з точки зору педагогіки, термін «педагогічна свідомість» розглядається нами 
як пізнання та усвідомлення сукупності педагогічних ідей, теорій, поглядів, цінностей, норм 
поведінки реалізованих у власній педагогічній діяльності. 
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Процес підготовки фахівців соціальної сфери нині не повинен виступати пасивним 
віддзеркалюванням соціального розвитку держави, він має бути спрямованим на активний 
пошук розв’язання нагальних соціальних проблем. Відповідно, підготовка фахівців соціальної 
сфери має бути спрямована на виконання таких соціальних запитів, як підвищення рівня 
гуманізації навчально-виховного процесу, спрямування підготовки соціальних працівників на 
формування готовності до оптимізації впливів соціального середовища на особистість, 
створення умов для забезпечення ситуації соціального комфорту та благополуччя.  

Відомо, що в основу побудови моделі професійної підготовки фахівця закладається аналіз 
цілісної професійної діяльності. Завданням моделювання є визначення тих параметрів освітнього 
процесу, що забезпечуватимуть необхідний рівень професійної відповідності майбутніх фахівців 
вимогам соціального замовлення.  

У сучасних підходах до моделювання професійної діяльності термін «модель 
професійної підготовки фахівця» трактується переважно як система ознак, що характеризує 
міру відповідності професійної діяльності рівню розвитку конкретної професії та містить 
наступні параметри: вимоги до фахівця, відповідно до специфіки виробничих завдань та 
характеру робочого місця; знання та уміння, що необхідні в професійній діяльності; 
специфічні соціальні та психологічні якості особистості, що забезпечують ефективність 
професійної діяльності. Моделювання професійної підготовки набуває не аби якого значення 
для створення відкритого освітнього простору, дозволяє враховувати перспективи розвитку 
соціальної роботи як професійної діяльності, освітні потреби населення України в цій галузі 
та перспективи зайнятості населення. Своєчасність виконання соціального замовлення на 
створення інноваційних, життєздатних моделей професійної підготовки фахівців соціальної 
сфери буде визначатися такими їх проявами як конкурентоздатність, варіативність, гнучкість 
та мобільність. 

Говорячи про модель професійної підготовки паралельно використовують термін 
«система» (якостей, показників, категорій), а моделювання професійної підготовки 
розуміють як побудову проекту на основі даної системи. При цьому стрижнем побудови 
такої системи, як і в моделі є принцип цілепокладання. В якості складових принципу 
цілепокладання при проектуванні різноманітних систем професійної підготовки фахівця 
соціальної сфери ми можемо назвати такі компоненти, як: прогностичність (здатність 
системи підготовки змінюватись відповідно до зміни соціальних умов); раціоналістичність 
(висунення таких освітніх завдань, які при наявності ресурсів дозволили б отримати 
максимально корисний результат); реалістичність (забезпечення відповідності між бажаним і 
реальним, тобто між запланованими цілями і необхідними для їх реалізації засобами); 
визначеність (оперативне визначення кінцевих і проміжних цілей як  
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результатів, що є очікуваними). 
Сучасні вимоги до побудови моделі фахівця, переважно базуються на 

компетентісному, діяльнісному та особистісно-орієнтованому підходах. Вони більшою 
мірою пов’язані з модульними засадами розв’язання професійних завдань, відповідно до 
концепції контекстного навчання. Відповідно більшість підходів до розробки форм та 
змістового наповнення моделей вузівської підготовки фахівця передбачають опис основних 
видів професійної діяльності, перелік вимог до сукупності знань, вмінь та навичок майбутніх 
фахівців, що висуваються різними галузями суспільного виробництва, науки, культури, 
соціальної роботи, зокрема. Саме такий підхід визначає інформаційно-дисциплінарну модель 
навчання, яка будується як різнорівнева конструкція і поєднує в собі такі блоки: система 
планування навчального процесу, структуризація професійних завдань відповідно до змісту 
навчальних дисциплін, хронологізація навчального процесу, відповідність навчальних та 
виробничих практик змісту навчального етапу та певних дисциплін, апробація отриманих 
знань на практиці. 

Проте, достатньо часто модель професійної підготовки розглядається не як 
вертикальна структура, а як лінійне, горизонтальне утворення. Найбільш відомі педагогічні 
моделі (В. Беспалько, В.Кан-Каліка, М.Нікандрова) пропонують шлях підготовки фахівця як 
вектор наближення до ідеалу, професійного взірця, що має бути отриманим у результаті 
освітньої діяльності. 

Ми можемо визнати, що в європейських країнах загальна модель соціальної освіти 
поступово йде на замін вузькій, спеціалізованій підготовці кадрів для соціальної сфери. Це 
дає нам можливість розглядати моделі професійної підготовки фахівців соціальної сфери в 
контексті загальноєвропейського бачення підготовки фахівців для закладів соціального 
спрямування [1]. 

Зарубіжний досвід побудови моделі професійної підготовки кадрів для соціальної 
сфери враховує такі фактори, як: блок соціальних проблем, інфраструктура соціальних 
державних та альтернативних соціальних служб, попит на даний вид професійної діяльності, 
динаміку освітніх потреб населення, ринок пропозицій соціальних послуг. Виходячи з 
позицій системного підходу така широка площина побудови, урахування різноманітних 
факторів соціального розвитку суспільства дозволяє створити найбільш динамічну, гнучку та 
життєздатну модель професійної підготовки. Варто відзначити, що саме сервісний підхід до 
моделі професійної підготовки фахівця соціально-педагогічної сфери є найбільш 
популярним в країнах Західної Європи.  

Узагальнюючи підходи до професійної підготовки педагогів (у тому числі і 
соціальних) у Сполучених Штатах Америки Т.Кошманова пропонує сфокусувати бачення 
всіх можливих напрямків підготовки у чотирьох моделях: 1) моделі соціальної взаємодії 
(наголос на суспільних відносинах, на поліпшенні взаємодії між людиною та її культурою, 
між людиною та оточуючими; поглиблення демократичних процесів у країні і залучення 
студентів до таких форм організації навчання, які б сприяли вдосконаленню суспільства); 2) 
інформаційній моделі (наголос на важливості шляхів, за допомогою яких відбувається 
процес учіння студента і керування цим процесом з боку викладача; основним методом 
цього навчання є групова взаємодія, під час якої відбувається розвиток студента); 3) 
персонологічній моделі (орієнтація на розгляд індивідуальності як джерела освітніх ідей, 
відповідність освіти потребам особистості, спрямованість методів навчання на розвиток 
індивідуальної внутрішньої організації); 4) біхевіористичній моделі (моделі модифікації 
поведінки, в основі яких лежать біхевіористичні ідеї Скінера про позитивне підкріплення; 
наголос на дослідження зовнішньої поведінки, яка піддається спостереженню і шляхи 
педагогічного впливу на неї) [3]. 

В основу моделей підготовки фахівців соціальної сфери, що базуються на суб’єктно-
діяльнісному підході закладено комплекс вимог до особистості майбутнього соціального 
фахівця, передусім це: вимоги до характеристик емоційних процесів (стриманість, 
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індиферентність); вимоги до вольових показників (наполегливість, послідовність, 
імпульсивність); характеристики психічних станів  
(втомлюваність, стрес, тривожність, депресія).  

При аналізі наявних в сучасній практиці моделей професійної підготовки фахівців 
соціальної сфери ми враховували принципи проектування освітніх моделей, їх логіку та 
циклічність, взаємозв’язок мети та змісту навчально-виховного процесу, 
взаємообумовленість орієнтації на особистісний розвиток та соціокультурної спрямованості 
навчального процесу, його інструктивні, регламентаційні та нормативні показники. 

При цьому ми усвідомлювали, що моделі професійної підготовки не є статичним 
утворенням, більшою мірою вони виступають як результат науково-практичного пошуку, в 
процесі якого вивчається, узагальнюється вітчизняний та зарубіжний досвід. створюються 
(враховуючи сучасні вимоги глобалізації та інтеграції) світові стандарти професійної 
підготовки). 

Виконанню цих завдань відповідають принципи соціальної освіти, що закладені в 
основу моделей підготовки соціальних працівників більшості європейських країн: принцип 
гуманізації, соціокультурного спрямування, технологічного забезпечення. Сьогодні в 
європейських країнах загальна модель соціальної освіти поступово відходить від вузької, 
спеціалізованої підготовки кадрів для соціальної сфери.  

Зарубіжний досвід побудови моделі професійної підготовки кадрів для соціальної 
сфери враховує такі фактори, як: блок соціальних проблем, інфраструктура соціальних 
державних та альтернативних соціальних служб, попит на даний вид професійної діяльності, 
динаміку освітніх потреб населення, ринок пропозицій соціальних послуг. Виходячи з 
позицій системного підходу, така широка площина побудови, урахування різноманітних 
факторів соціального розвитку суспільства дозволяє створити найбільш динамічну, гнучку та 
життєздатну модель професійної підготовки, якою, на нашу думку, виступає модель 
соціальної освіти [5]. 

За умови впровадження моделі соціальної освіти метою навчально- 
виховного процесу стає: підготовка фахівця нової формації, що володіє технологіями 
активізації адаптативних здібностей клієнтів; орієнтація на кращі традиції вітчизняної та 
зарубіжної соціальної освіти; розвиток потреб професійного самовдосконалення та 
створення умов для самореалізації студентів; удосконалення змістового компонента 
соціальної освіти у вищій школі, використання інноваційних освітніх технологій; 
формування навичок доцільного системного використання сучасних соціальних технологій 
та технологій соціальної роботи для розв’язання завдання створення ситуації соціального 
благополуччя.  
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У статті розкриваються зміст і складові професійно-етичної культури. Акцентується увага на 
компонентах професійно-етичної культури, центральною одиницею, серед яких є цінності – професійні знання 
й уміння та соціально значущі якості особистості. 

Ключові слова: культура, професійно-етична культура, соціальний працівник, складові професійно 
етичної культури. 

 

Розуміння культури як соціально-прогресивної діяльності людства у всіх сферах буття 
і свідомості спрямована на вдосконалення і перетворення дійсності, на перетворення 
багатства людської історії на внутрішнє багатство особистості. 

Із розвитком тієї чи іншої професії формуються професійні норми, правила, вимоги до 
представника певної сфери діяльності. Ці вимоги включають і необхідні знання, уміння, 
навички, і певні особистісні якості, норми ставлення до різних складових професійної 
діяльності. 

Складовою професійної культури є етична культура, в якій проявляються моральні 
вимоги до особистості спеціаліста. 

Професійно-етична культура соціального працівника відображає єдність процесу 
створення професійно-етичних цінностей і процесу засвоєння цих цінностей (виконує 
аксіологічну функцію). Професійно-етична культура соціального працівника представляє 
систему професійно-етичних якостей, які є регулятором соціально-педагогічних відносин 
(виконує регулятивну функцію). Водночас професійно-етична культура виконує і 
нормативну функцію. 

Професійно-етична культура соціального працівника реалізує також і виховну 
функцію шляхом формування якостей особистості, способу життя всіх учасників 
професійної взаємодії. 

Існує два пласти прояву моральних регуляторів у професійних відносинах − на рівні 
зовнішньої етичної культури поведінки, що проявляється, наприклад, у людській ввічливості, 
тактовності, і на рівні глибокого внутрішнього розуміння моральних категорій і уявлень, які 
переходять у переконання: уявлення про добро і зло, професійний обов'язок. Засвоєні етичні 
категорії і створюють внутрішню професійно-етичну культуру. 

Показниками наявності професійно-етичної культури можуть бути певні якості, 
особливості і поведінка, узгоджені з вимогами професійно-етичного кодексу чи правил, 
притаманних для соціального працівника. 

Аналіз діяльності соціального працівника, наукової літератури [4; 6; 7; 9] дозволив 
вичленити такі компоненти професійно-етичної культури соціального працівника: 1) 
Аксіологічний компонент, який розкриває професійно-етичну культуру фахівця як сукупність 
педагогічних цінностей. Причому педагогічні цінності можуть розглядатися як своєрідні 



 253

життєві професійні цінності. 2) Технологічний компонент професійно-етичної культури 
виступає способом соціально-педагогічної діяльності. Цей компонент розкриває шляхи 
здійснення, соціально-педагогічної діяльності, способи задоволення потреб у спілкуванні, в 
одержанні нової інформації, в передавання набутого досвіду. Рівень професійно-етичної 
культури характеризує якість здійснюваної діяльності.  А якість і результативність 
професійної діяльності, у  свою чергу, характеризують рівень професійно-етичної куль тури.  

Рівень професійно етичної культури і якість соціально-практичної діяльності − два 
взаємопов'язані фактори. 

1. Творчий компонент професійно-етичної культури виступає як прояв професійної 
творчості. Адже цінності професійні й особистісні, технологія їх втілення виступають 
фактором формування  особистості лише в умовах творчої діяльності. 

2. Особистісний компонент розкриває професійно-етичну культуру соціального 
працівника як специфічний спосіб реалізації сутнісних сил людини. Під сутнісними силами 
маються на увазі потреби, здібності, інтереси, соціальний досвід особистості, міра соціальної 
активності людини. 

Так, скажімо, коли йдеться про аксіологічний компонент, то слід зазначити, що він є 
системоутворюючим (як сукупність цінностей). А цінності є змістом внутрішньої моральної 
культури соціального працівника. 

Домінуючими виступають «цінності-цілі», оскільки в цілях відображається основний 
зміст діяльності фахівця. Цінності - цілі вбирають в себе творчий характер професійної 
праці, престижність, соціальну значущість, можливість самоствердження і самореалізації, 
любов і схильність людей, а також такі цінності, як впевненість до майбутньому, безпека 
сім'ї і близьких.  

Інструментальними щодо «цінностей-цілей» є «цінності-засоби» − спосіб взаємодії 
соціального працівника  з колегами і клієнтами. 

«Цінності-засоби» можна поділяти на «цінності-відносини», «цінності-якості», 
«цінності-знання». «Цінності-відносини» диктують способи взаємодії соціального 
працівника з різними людьми із різних мікросоціумів. Серед цих способів не менш важливим 
є ставлення фахівця до себе як до професіонала й особистості. І як стверджують дослідники, 
динаміка «Я-реального» і «Я-ідеального» визначає рівень особистісно-професійного 
розвитку соціального працівника [1]. Високий рівень цього розвитку характеризується 
зближенням цих параметрів. «Цінності-відносини» мають не лише зберігатися в практичній 
діяльності фахівців, але й бути зафіксованими в Положенні про функціонал соціальних 
працівників і педагогів. 

Гуманістичні цінності, альтруїстичний імператив є цілепокладаючим у системі 
цінностей соціального працівника. Серед професійних цінностей найбільш високий ранг 
посідають «цінності-якості», оскільки саме в них проявляються істотні особистісні і 
професійні характеристики фахівця. Ці якості залежать від рівня розвитку низки інших 
професійних умінь: прогностичних, комунікативних, організаторських, посередницьких, 
рефлексивних тощо. Серед таких якостей ми визначаємо товариськість, доброзичливість, 
тактовність, толерантність, справедливість, прагнення зрозуміти іншу людину, допитливість, 
емпатія, прагнення до самовдосконалення в особистісному і професійному аспектах, 
впевненість у собі, своїх знаннях і діях, цілях і принципах діяльності принциповість, 
рішучість, почуття міри, творча активність. 

Важливою якістю соціального працівника є вміння логічно мислити, правильно 
формувати свої думки. І це допомагає не лише налагоджувати професійно активну взаємодію 
спеціаліста і клієнта, але й дозволяє уникнути непотрібних непорозумінь чи конфліктів і 
образ. Окрім того, ця якість сприяє успішній діяльності в  одній команді, раціонально і 
переконливо розподіляти обов'язки, тактовно і результативно взаємодіяти з колегами, 
правильно координувати дії для досягнення спільних цілей. 

Щоб спеціаліст міг залишатися на сучасному професійному рівні, необхідне постійне 
самовдосконалення як у професійному, так і в особистісному плані. Але для цього недостатньо 
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лише одного прагнення до самовдосконалення, необхідно володіти відповідними уміннями і 
навичками та проявляти творчу активність. При цьому чимале значення має гнучкість і 
варіативність мислення, яке сприяє розвитку творчого підходу до професійної діяльності. 

Звичайно, названі якості можуть проявлятися в різній мірі, а в прояві кожної якості 
потрібне почуття міри. В цьому якраз і може допомагати така якість, як самоконтроль − 
регулювання своєї поведінки, мотивів, поривів, а також володіння собою − контроль над 
почуттями, стриманість у їх прояві. Необхідному самоконтролю і володінню собою сприяє 
сформованість рефлексії. 

Не викликає сумніву той факт, що соціальний працівника, який володіє глибокими 
знаннями, здатний мати велику силу впливу, має нести відповідальність за ті рекомендації, 
які він дає, та за методи, які він використовує, щоб досягти мети. Проте ця відповідальність 
не повинна проявлятися лише у підпорядкуванні контролюючим органам. Вона повинна 
бути внутрішньою,  відповідальність перед самим собою, оскільки внутрішній зв'язок 
елементів особистості гарантує лише почуття відповідальності. За те, що людина пережила і 
зрозуміла, вона має відповідати своїм життям, своєю совістю, щоб те, що було пережите і 
зрозуміле не залишалось безрезультативним. 

Особливість реалізації функцій соціального працівника передбачає органічне 
поєднання особистісних і професійних якостей. А особливістю його діяльності є володіння 
професійними знаннями як обов'язкової умови прояву професійно-етичної культури. Це 
пояснюється тим, що вплив професійних дій соціального працівника на життя людини може 
бути настільки ж сильним, як, наприклад, вплив професійного чи непрофесійного лікування 
людини. Тому «цінності-знання» посідають заслужене місце в системі педагогічних знань. 
Чому це важливо? 

Виходячи із кваліфікаційних обов'язків, можна (зрозуміти), наскільки широкий і 
різноманітний спектр необхідних знань для спеціаліста у сфері соціально-педагогічної 
роботи. Кожен із компонентів професійно-етичної культури соціального працівника вбирає в 
себе соціально значущий досвід суспільства, відповідні знання в галузі філософії, культури 
релігії і певний рівень світорозуміння, світогляду. Тому першою заповіддю спеціаліста є 
вимога до професійних знань та умінь щодо їх застосовування. Водночас наука є кращим 
засобом інтелектуальної дисципліни, оскільки вона формує судження, самостійне мислення. 
Це дозволяє спеціалістові приймати  зважені і вивірені рішення, проявляти наполегливість у 
їх виконанні, домагаючись успіху.  

Технологічний компонент професійно-етичної культури розкривається шляхом опису 
сукупності прийомів і способів практичної  взаємодії. Володіння спеціалістом сукупністю 
прийомів і засобів свідчить про його професійну культуру. Серед необхідних навичок і знань 
помітне місце займають і ті, які сприяють реалізації професійно-етичної культури і є її 
показником: мистецтво вербального і невербального спілкування, уміння працювати 
командою, уміння організовувати діяльність чи певну справу, співпереживання, уміння 
вислухати і почути, уміння логічно мислити і правильно, переконливо доносити свої думки і 
наміри до клієнта, навички самовдосконалення, операційна активність і готовність як прояв 
знання способів діяльності і вміння їх застосовувати. 

Оскільки професійно-етична культура соціального працівника реалізуються в соціально-
орієнтованій діяльності, у поведінці спеціаліста, проявляються у взаємодії, у спілкуванні, то 
складовими змісту професійно-етичної культури є технології взаємодії, технології спілкування, 
технології розв'язання конфліктів, технології організації діяльності індивіда чи групи у 
середовищі. 

Зокрема, у  роботі соціального працівника особливе навантаження несе спілкування. 
Можна сказати, що професійне спілкування − основний інструментарій, метод і зміст 
діяльності  фахівців, який і регулює, і коригує дії з різними інституціями, окремими людьми, 
групами. 
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У процесі професійної діяльності, реалізуючи і створюючи професійно-етичні 
цінності, соціальний працівник виступає у ролі суб'єкта професійно-етичної культури. 
Створюючи цінності, він реалізує творчий компонент професійно-етичної культури. 

Творчість є проявом специфічної людської якості, водночас вона є похідною 
потребою, яка з'являється в результаті розвитку культури. А результатом творчості є 
професійної культура. Зважаючи на творчу природу професійно-етичної культури, можна 
сказати, що культура − це завжди творчість з усіма ознаками творчого акту, вона завжди 
розрахована на адресата, на діалог, а її засвоєння є особистісне відкриття фахівця, створення 
світу культури в собі. 

Зокрема, В.А.Кан-Калик акцентує увагу на тому, що в самій природі професійної 
творчості лежить нерозривна єдність етичних і професійних складових. Від міри цієї 
професійної єдності залежить успіх професійної творчості [3]. 

Усвідомлення і засвоєння етичної природи творчості дає змогу спеціалістові 
управляти власним творчим самопочуттям, а усвідомлення моральної і громадянської 
значущості діяльності завжди мобілізує його творчий стан завдяки відчуттю відповідальності 
за конкретну справу,  за долю конкретної людини. При цьому слід звернути увагу на те, що 
процес професійної творчості − це процес вирішення завдань, які постійно постають перед 
соціальним працівником. У принципі всі завдання є творчими, оскільки не існує однакових 
ситуацій їх вирішення.  

Проблема творчості стосовно особистості порушує проблему самореалізації 
особистості, прояву її внутрішніх сил, що й розкриває особистісний компонент. За поняттям 
«внутрішні сили» криються потреби, здібності, інтереси, соціальний досвід особистості, міра 
соціальної активності. 

Потреби, як і інтереси, ідеали представляють різні аспекти спрямованості особистості, 
яка виступає мотивацією її діяльності. Так Л.І.Божович розглядає спрямованість як 
внутрішню позицію особистості щодо соціального оточення, окремих об'єктів, соціального 
середовища [2]. 

За умови сформованості здібностей відбуваються структурні зміни в особистості 
загалом: в системі відносин, волі і характеру. А певні соціально-педагогічні і загальні 
здібності є умовою успішної і адекватної реалізації моральних принципів поведінки у 
професійній взаємодії. 

Показником наявності професійно-етичної культури можуть бути певні якості 
особистості та поведінка, адекватна з вимогами професійно-етичного кодексу. 

Можна сказати, що професійно-етична культура соціального працівника є своєрідною 
системою професійно-етичних якостей, які регулюють соціально спрямовані відносини у 
професійній взаємодії. Це дозволяє нам використовувати також функціональні компоненти 
системи професійно-етичної культури соціального працівника: 1) аксіологічний компонент 
(професійно-етична культура як процес створення, збереження і засвоєння професійно-
етичних цінностей); 2) регулятивний компонент (професійно-етична культура як система 
професійно-етичних якостей, які є регулятором соціально-педагогічних відносин); 3) 
нормативний компонент (професійно-етична культура як сукупність професійних норм 
відносин і стандартів поведінки); 

4) виховний компонент (професійно-етична культура як чинник, який формує 
моральну культуру учасника професійної взаємодії). 

У своїй взаємодії структурні і функціональні компоненти утворюють систему 
професійно-етичної культури соціального працівника. При цьому системоутворюючим  
виступає ціннісний компонент. 
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Cтаття присвячена аналізу програм середньої школи щодо навчання мов національних меншин. 
Автори стверджують, що термін «мультикультурний» може вживатися  в якості визначення процеcу 
навчання в етнічно гетерогенному оточенні. Аналіз  державних програм навчання свідчить, що в Україні 
захищене право кожної людини  на національне самовизначення й вивчення рідної мови. 
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Multicultural education has become worldwide important educational paradigm due to 
economic changes and labour migration in Europe, which led to significant shifts in ethnic, race and 
cultural composition of population of all European countries. Documentation on education of the 
European Union states the necessity of formation of European identity which will combine 
recognition of individual cultural identity and respect of human values that are precious to all the 
people irrespective nationality or ethnicity [17; 18; 19; 20]. 

Modern European educationalists, scientists and practicing teachers are concerned about 
new conditions they have to work in nowadays. Many theoretical and practical scientific 
explorations are devoted to studies of new economic conditions, migration rates, multiethnicity of 
the modern society and their influence on teachers’ training, in-house training of teachers to work in 
a culturally diverse society, approaches to definitions of the process of education that is carried on 
in a multiethnic environment etc [22; 23]. 
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Modern Ukrainian pedagogical science has quite a number of scientific works on 
polycultural education [1; 21], but lacks scientific developments on multicultural education as a part 
of European approach to forming European identity. That is why this article is devoted to describing 
the approaches of Ukrainian government bodies to forming a system of multicultural education in 
Ukraine.  

We should also note that in Ukrainian pedagogical discourse the term “polycultural” is 
widely used with respect to the process of education in an ethnically diverse environment, though 
we argue [5] that the term “multicultural” is quite often used nowadays in works of modern 
educationalists [15; 16] with regards to education in an ethnically diverse class.  

Ukraine, as a European country, also faces all the challenges that other countries face in 
developing a new approach to education. Universities of the Netherlands, Germany, Great Britain 
develop special programs to train teachers to work in a new multicultural educational  environment. 
The data below reflect the fact that Ukraine is a multinational state with a wide diversity of cultures, 
religions and ethnicities. Clear enough that the educational system of Ukraine should also undergo 
changes to answer the challenges of diversity. 

The survey of the year 2001 [4] shows that the composition of the population in Ukraine 
was as follows: Ukrainians – 37 541 700 people, Russians – 8 334 100 people, Belorussians – 275 
800;  Moldovians – 258 600 people, Crimean Tatars – 248 200 people,  Bulgarians – 204 600; 
Hungarians –156,6 thousand people; Rumanians –151,0 thousand people, Polish – 144,1 thousand 
people, Jews – 103,6 thousand people. Among other nations presented in Ukraine but whose 
amount was less than a hundred thousand, one can name Armenians, Azerbajanians, Greeks, 
Romas, Tatars, Georgians etc. Hence, no doubt that education in Ukraine should have a 
multinational and diverse nature.  

In the period of 1950−1989 more than 500 schools with national language of instructions 
were opened in the western regions of Ukraine. Among them there were 406 schools with the 
Ukrainian language as the language of instruction, 111 schools with the Moldovian language of 
instruction, 10 schools with the Russian language of instruction, 9 schools with the Jewish language 
of instruction (Jiddish).  

During the Soviet period in Ukrainian history a wrong understanding of internationalization 
of the educational processes led to nihilism and negativism in studying the language of origin, 
which resulted in a condsiderable reduction of the number of schools with a national language of 
instruction [14]. At the end of 1989 more than 72 % of Jews, 65,6% of Polish, 47% of Rumanians, 
2,6% of Ukrainians who permanently lived in western regions of Ukraine and were the citizens of 
Ukraine,  did not consider the language of their nations  their native language.  

In the Crimea, another ethnically diverse region of the country, during the time of the 
Crimean Tatar returning to their initial places of residence (1983-2003), quite a lot was done to 
restore their cultural identity. 13 schools with Crimean-Tatar language of instruction were opened in 
the region, and also separate classes with Crimean-Tatar language of instruction started their work 
in 162 schools of the region. As a result, 65,7% of children of Crimean-Tatars origin learn their 
native language [1]. 

This work of retaining, developing, promoting national identity of diverse nations who 
inhabit Ukraine: ethnic groups and small and relict nations who are a part of the Ukrainian nation, 
was only possible thanks to the state approach which propagates diversity and regionalism in 
language teaching, and, hence, in saving the national identity of every of them. 

Today, the state programs for Secondary education and further education advocates and 
propagates a diverse and polycultural approach to organizing the teaching process and educational 
activities in secondary schools and other educational establishments. The government programme 
“Education: Ukraine  of the XXI-st century” directly states that education today should be governed 
by principles of  humanistic ideas, polycultural approach and diversity of forms. The Law of 
Ukraine “About the national minorities in Ukraine” underlines that the state guarantees the rights 
and freedoms to all the citizens irrespective their national background. The state guarantees the 
right to national and cultural autonomy to all national minorities, that is the use and instruction in 
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their native language or study their native language in state institutions or through national cultural 
societies, the development of national cultural traditions, to use national symbols, to celebrate 
national festivals, to profess their religion, needs in literature, art, media, establishment of national 
cultural and educational institutions and any other activity that does not contradict the current 
legislation. Historical and cultural heritage of national minorities in Ukraine are protected by law 
[3]. 

As recommendations of the Ministry of Education proclaim [2], the aim of teaching 
languages and literature in a secondary educational establishment is orientating students on 
intercultural dialogue, realizing the necessity of tolerant communication both in their native 
surrounding (class, school, region) and abroad. 

Language learning is based on a free choice of parents and schoolchildren. Their national 
language can be studied as a separate subject or chosen as the language of instruction. If chosen as a 
subject, a national language can be taught either as an obligatory subject (the invariable part of the 
curriculum), or as an optional subject and also during a special course as a part of the variable 
component of the curriculum. It can also be chosen as a foreign language and taught in accordance 
with the programme regulations. If it is chosen as a foreign language and taught to all the class, 
teachers should take into account special requirements of  those children who do not know this 
chosen language or have a very poor command of it. 

So, in the conclusion we may state that Ukraine is a multiethnic state. Though the majority 
of the population is Ukrainians, there are a few small and relict nations who live in Ukraine, the 
same as representatives of other neibouring nations. The state policy in language learning is aimed 
at retaining the national identity of all nations. The main principle upon which the state policy is 
based, is that of regionalization that enables representatives of all the nations choose the language of 
instruction, and also learn their mother tongue within the invariable or variable part of the school 
curriculum. The quantity of training hours is determined by the school administration. The Ministry 
of Education proclaims and promotes diversity and a free choice of the language of instruction and 
provides options for ethnic minorities to learn their national language.  
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Changes caused by reforming and modernization of Ukrainian higher education system, 
adjusting of the latter to European and world standards, gradual transition to realization of 
competency-based education and activity-based model of learning have stipulated for new prospects 
of cooperation with the international scholar community and widening contacts between native and 
foreign universities. In this context British experience is of great importance since UK higher 
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education system is recognized worldwide, provides for social and economic stability of the 
country, successfully combines national traditions and global trends in education. 

Lately linguistics being a fundamental cognitive science with an extremely wide range has 
been acquiring the top priority since programme orientations of worldwide information space and 
the dramatic development of information and communication technologies (ICT) have enhanced 
attention to the quality of future linguists’ professional training [3, p. 104]. We believe that creative 
and objective assessment of British curricula in linguistics will enrich native pedagogical thought 
with fresh ideas to improve normative, structural, content and procedural components of 
professional training of linguists. 

Theoretical framework of our research is based, first of all, on the Benchmark Statement for 
Linguistics (2015) as the nature and characteristics of undergraduate courses in linguistics have 
been considered there [4]; UNISTATS, the official website for comparing UK higher education 
course data [5]; programme specification for BA Linguistics at Bangor University since it contains 
intended programme outcomes, teaching and learning strategies and methods used; assessment 
methods; a list of modules for each year of the study [2].  

Founded in 1884, Bangor University has a long tradition of excellence and exceeds 
expectations, both for academic standards and student experience. At Bangor University School of 
Linguistics and English Language has been teaching linguistics since the 1960s, being one of the 
first departments dedicated to the study of linguistics in the UK. Today, the School is a vibrant and 
friendly department with staff who cherish students’ individuality and remain committed to high-
quality teaching [2].  

It should be mentioned that the School of Linguistics and English Language has a clear 
Welsh-medium strategy consisting in commitment to equality of opportunity for learning through 
the medium of Welsh, increasing the numbers of Welsh-medium students taught in School and 
research excellence on Welsh linguistics and through the medium of Welsh [1]. That is why the 
programme also provides Welsh-medium modules available as options in the second and third year. 

So, BA (Hons) Linguistics at Bangor University is divided into three years of study (full 
time). In Year 1 students are to take min 80 up to 120 credits among core (compulsory or 
obligatory) modules 20 credits each. In the first semester core modules are Language in Use or 
Gymraeg a Chymdeithas (Welsh and Society); Introduction to Language. The second semester 
covers Describing Language or Disgrifio’r Gymraeg (Describing Welsh); Language and Mind. 
Optional choices are Language and Society (Semester 1), Language and Culture (Semester 2) or 
ones from other schools. In Year 2 the minimum number of credits is 100 (up to 120). The first 
semester includes such core modules as Introduction to Bilingualism or Ieithyddiaeth (Linguistics); 
Sounds and Sound Systems; Meaning and Mind. In the second semester they are Grammar and 
Mind; Discourse and Variation; Gymraeg (Welsh Linguistics). Optional is History of English 
(Semester 2) or modules from other schools. In Year 3 students are required to complete the 
dissertation study on a linguistic topic of their choice as one of modules. Optional modules include 
topics such as Language Contact and Bilinguals; L1 and L2 Sentence Processing; EFL Theory; First 
Language Acquisition; L2 Speech Learning; SLA and Language Teaching; Teaching EFL; 
Language and Communication; Issues in Forensic Linguistics; Language: a Cognitive Approach; 
Metaphor and Thought; Agweddau ar Ddwyieithrwydd (Aspects of Bilingualism). The total amount 
of credits is 120.  

According to Subject Benchmark Statement for Linguistics (2015) teaching and learning 
methods may be drawn from among the following: lectures; seminars; group and individual 
tutorials; workshops; problem sets; planning, designing and executing a piece of rigorous enquiry, 
such as a group or individual (research project); presentations; short exercises involving data 
analysis; independent learning; open and resource-based learning; use of data, resources, 
networking and literature for the development of analytical skills; external placements; the use of 
relevant computer software etc. [6]. At Bangor University the most common strategies of teaching 
and learning include lectures, seminars and tutorials; oral and group work; computer exercises; self-
study; field-study.  
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Among assessment techniques the most common are individual and group project reports; 
essays; a portfolio of essays or other written work; individual and presentations; critical self- and peer-
evaluation; seen and unseen, written, aural and oral examinations; short exercises involving data 
analysis; tasks aimed at the assessment of specific skills (e.g., information technology (IC) skills, 
transcription skills); cumulative problem sets involving data analysis, etc. [6]. At the same time, the 
assessment methods used at Bangor University are unseen exams; take home exam; essay or report; 
oral talk; computer exercises; article reviews; class tests; MCQ.  

In addition, a wide range of learning facilities provided by School of Linguistics and English 
Language includes an extensive collection of books on Linguistics and English Language, a speech 
laboratory (in the Bilingualism Centre), as well as recording equipment for hire. Thus, students 
have an opportunity to develop their word-processing and PowerPoint presentation skills. 

Students are to spend about 10 hours in lectures, seminars and tutorials each week. They 
also read, collect and analyze natural language data as well as work on practical tasks in the 
laboratory. Data generated by UNISTATS show that the most of study time is dedicated to 
independent work, as it is traditional for all UK universities, especially for Language and 
Linguistics departments (Figure 1).  

 

 

Figure 1. Distribution of Study Time for BA Hons Linguistics at Bangor University 
 

Thereby, BA in Linguistics enables students to accumulate, extend, reconsider and apply 
their knowledge, critically assess arguments, find solutions to different problems and share 
information and ideas to specialist and non-specialist audiences.  

Students acquire a wide range of professional skills, namely, knowledge and understanding 
skills, subject-specific skills, cognitive (thinking skills) and key skills. 

Knowledge and understanding skills include 1) understanding of the nature and organisation 
of language; 2) understanding the nature of commonalities and differences across languages; 3) 
knowledge of the relationship between language and society, culture, and/or embodied experience; 
4) knowledge of the relationship between language and mind/brain; 5) understanding of the nature 
of bi/multilingualism; 6) knowledge of the nature of language origins, change and use. Subject-
specific skills cover 1) research skills; 2) writing and scholarly conventions; 3) oral presentation 
skills and scholarly conventions; 4) analysis and interpretation skills. Cognitive (thinking skills) 
encompass 1) problem solving; 2) evaluation and reflection; 3) independent investigation. Key 
skills consist of 1) personal organization; 2) learning to learn; 3) information technology; 4) 
effective communication; 5) working effectively with others; 6) awareness of and application for 
linguistic and cultural differences. 

It must be noted that almost 95% of BA Linguistics graduates from Bangor University go on 
to and/or study after six month after the course (Figure 2) [7].  
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Figure 2. The Professional Destinations of BA Linguistics Graduates from Bangor University 

 

So, BA (Hons) Linguistics at Bangor University is a three-year program aimed to develop 
students’ understanding of linguistic phenomena (language structure, diversity, conceptual 
structure, applications in society) as well as essential skills (knowledge and understanding skills, 
subject-specific skills, cognitive (thinking skills) and key skills) needed for employment, further 
study or lifelong learning. Consequently, students are provided with good career perspectives.  
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Розглянуто особливості формування науково-орієнтованого освітнього середовища студентів у 
процесі загальнопедагогічної підготовки у ВНЗ  України та формування готовності майбутнього вчителя до 
дослідницької діяльності. Визначено компоненти, показники та рівні готовності студентів до науково-
дослідницької діяльності. 

Ключові слова: студенти, педагогіка, науково-орієнтоване середовище, науково-дослідницька робота, 
готовність, компоненти, показники. 

 

Сучасна державна політика в Україні спрямована на розвиток наукової складової в 
освітній галузі, тому провідне місце на всіх етапах підготовки конкурентоспроможних 
майбутніх фахівців з вищою освітою займає науково-дослідницька діяльність. Аналіз 
нормативно-правових документів дозволяє констатувати зміну концептуальних засад та 
завдань в організації науково-дослідницької діяльності студентів (далі – НДДС), яка на 
шляху інтеграції України у світову спільноту перетворюється на один з основних 
компонентів професійної підготовки майбутніх фахівців [10; 11].  

Організація НДДС у ВНЗ включає цілу низку складових, що визначають її 
дієздатність та ефективність, а саме: 1) розробку й затвердження університетської системи 
НДДС. У  НПУ імені М.П. Драгоманова головним принципом науково-дослідницької й 
навчальної діяльності викладачів та студентів є єдність навчання і наукових досліджень. Всі 
кафедри та наукові структурні підрозділи університету функціонують у спеціально 
організованому  науково-орієнтованому освітньому середовищі, спрямованому на  
професійну підготовку майбутніх учителів та залучення їх до активної науково-
дослідницької діяльності; 2) розробку нормативно-правової бази (статут навчального 
закладу, положення про організацію НДДС тощо); 3) розробку методичної документації, що 
закріплює мету, завдання, види, зміст, вимоги НДДС у контексті інтеграції науково-
дослідницької й навчальної роботи; 4) розробку критеріїв ефективності системи НДДС як 
засобу розвитку здібностей майбутнього педагога до виконання дослідницької функції 
професійної діяльності (періодичне діагностування рівня готовності студентів до науково-
дослідницької діяльності, виявлення наявних дослідницьких компетенцій); 5) підготовку 
професорсько-викладацького складу до керівництва НДДС; 6) організацію науково-
орієнтованого освітнього середовища; 7) здійснення моніторингу ефективності 
професійного й особистісного становлення майбутнього педагога при реалізації системи 
НДДС, а також корекцію нормативно-правових, методичних документів, що забезпечують 
ефективність впровадження НДДС. 

Організація науково-орієнтованого освітнього середовища в НПУ імені 
М.П.Драгоманова передбачає використання різноманітних дослідницьких методів і форм у 
процесі загальнопедагогічної підготовки майбутніх вчителів відповідно до освітньо–
кваліфікаційного рівня студентів. Так, для бакалаврів  I–II курсу впроваджуються наступні 
методи і форми наукового пошуку:  написання рефератів з теми  (модуля);  виступи з 
доповідями і повідомленнями на семінарських заняттях; участь у роботі студентських 
гуртків, проблемних груп та наукових  конференціях; анотація прочитаної додаткової 
літератури з курсу, бібліографічний опис, цитування літературних джерел, історичні 
розвідки тощо; конструювання навчальних та діагностичних тестових завдань зі шкільних 
навчальних курсів; розробка поурочних планів–конспектів уроків; складання конспекту з 
теми  (модуля) за заданим або самостійно розробленим студентом планом; розв’язування та 
складання педагогічних задач, кросвордів, чайнвордів, ребусів, тестів різного рівня 
складності з теми (модуля) або курсу [3; 4; 10].  

У свою чергу, для бакалаврів III курсу ми використовували такі дослідницькі методи і 
форми: участь у підсумкових науково–практичних конференціях, написання курсової роботи 
з психолого–педагогічної дисципліни; дослідження елементів передового педагогічного 
досвіду вчителів під час проходження пасивної педагогічної практики; складання 
тематичних  планів–конспектів уроків,  аналіз педагогічних ситуацій, розробку тематики та 
планів–конспектів (сценаріїв) виховних заходів у школі. 

Для бакалаврів ІV курсу основними дослідницькими методами є розроблені завдання 
науково–дослідницького характеру під час проходження педагогічної практики (наприклад, 
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вивчення особистості учня за допомогою комплексу психолого–педагогічних методик);  
написання курсової роботи.  

Впровадження дослідницької експериментальної програми дозволило визначити 
головний чинник, від якого залежить ефективність організації науково-орієнтованого 
освітнього середовища у ВПНЗ – рівень готовності майбутніх учителів до науково-
дослідницької діяльності. 

Вивчення досліджень І. Зімньої, В. Крутецького, Н. Кузьміної, О. Мороза, 
В. Сластьоніна та ін. дозволило нам сформулювати зміст поняття «готовність майбутнього 
вчителя до науково-дослідницької діяльності» [2;5; 9].  

Так, готовність студентів до науково-дослідницької діяльності у процесі 
загальнопедагогічної підготовки ми розглядаємо як складне соціально-педагогічне утворення  
в структурі особистості майбутнього вчителя, яке містить: психологічну готовність 
(психологічний настрій, наявність бажання виконувати певні дії), практичну готовність як 
сукупність професійно-педагогічних знань, умінь і навичок роботи з науковим матеріалом 
відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня. Отже, готовність студентів до науково-
дослідницької діяльності являє собою, з одного боку, комплекс мотиваційно-ціннісних 
якостей особистості, а з іншого – професійно-педагогічні знання, уміння та навички.  

Результатами залучення майбутніх учителів до НДДС у спеціально організованому 
науково-орієнтованому освітньому середовищі є: участь студентів у науково-практичних 
конференціях; підведення підсумків науково-дослідницької роботи в межах навчального 
предмету в формі педагогічних читань, науково-практичних семінарів, круглих столів з 
актуальних проблем сучасної науки й освіти; оформлення документації під час проходження 
педагогічної практики; захист дослідницьких робіт на засіданнях предметних гуртків, 
проблемних груп; презентація результатів роботи педагогічних лабораторій,  проблемних 
груп; конкурс-захист курсових робіт з використанням медіа-ресурсів та ін.; написання 
статей; захист дипломної (кваліфікаційної) або магістерської роботи тощо. 

На основі аналізу продуктів науково-дослідницької діяльності майбутніх учителів 
нами було визначено структурні компоненти формування готовності студентів до навчально-
дослідницької діяльності (мотиваційно-ціннісний, інтелектуально-пізнавальний, операційно-
діяльнісний та рефлексивний компоненти), кожен з яких визначається низкою показників, 
які відповідають освітньо-кваліфікаційним рівням підготовки майбутніх вчителів. 

Мотиваційно-ціннісний компонент характеризується домінуванням  полімотивованих 
професійних мотивів (зовнішніх і внутрішніх), пов'язаних з бажанням підвищити якість 
навчальних досягнень, готовністю майбутнього вчителя до здійснення педагогічної 
діяльності відповідно до здібностей та бажання отримати міцні знання у процесі пізнання 
нового, самостійність та активність у науково-дослідницькій діяльності. Головним у змісті 
загальнопедагогічної підготовки виступає також аксіологічний компонент, що включає 
професійно-педагогічні цінності майбутніх вчителів, які є  основою для структурування 
основних властивостей та якостей особистості майбутнього педагога як професіонала.  

Показники: формування позитивно-ціннісного ставлення та стійкого інтересу до 
професії вчителя; інтерес до навчальної дисципліни і науково-дослідної діяльності; 
розуміння значущості науково-дослідницької діяльності; наявність бажання здійснювати 
науковий пошук; висока пізнавальна та наукова активність; прагнення до самовизначення, 
самореалізації, самовдосконалення; вміння формулювати власну мотивацію щодо науково-
дослідницької діяльності; впевненість у власній психолого-педагогічній готовності до 
проведення наукового пошуку. 

Інтелектуально-пізнавальний компонент готовності до науково-дослідницької 
діяльності сприяє  свідомому засвоєнню сукупності професійно-педагогічних знань, умінь і 
навичок, які є складовими педагогічної компетентності.  

Показники: прояв інтелектуальної ініціативи;  уміння аналізувати, систематизувати, 
узагальнювати, структурувати, працювати з літературою; наявність предметних, методичних 
та психолого-педагогічних знань, творчого та критичного мислення; здатність до 
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креативності; готовність використовувати нові педагогічні досягнення в науково-
дослідницькій діяльності; відчуття задоволення від вивчення фахових та 
загальнопедагогічних дисциплін і власної науково-дослідницької діяльності; здатність 
орієнтуватися у соціально-педагогічних ситуаціях, адекватно розв’язувати педагогічні задачі. 

Бакалавр I курсу повинен розуміти сутність поняття «наукове дослідження»; 
орієнтуватися у проблемі дослідження, яку визначає викладач; розуміти значення терміну 
«проблема дослідження»; вміти користуватися рекомендованою літературою та аналізувати, 
узагальнювати і систематизувати виділену в тексті інформацію. 

Для бакалавра II–III курсу (під керівництвом викладача) додаються ще й такі уміння: 
визначення понять «проблема», «предмет», «гіпотеза» дослідження; структура, види, зміст, 
зв'язок гіпотези і мети дослідження. 

Студент бакалаврату IV курсу повинен володіти усіма набутими протягом попередніх 
років навчання дослідницькими уміннями, а також уміти: самостійно визначати проблему 
дослідження, формулювати її предмет відповідно до обраної теми; самостійно формулювати 
мету і завдання майбутнього дослідження, висувати гіпотезу (як майбутній результат) 
дослідження, вміти у випадку її хибності формулювати  нову. 

Проаналізовані компоненти створюють умови для реалізації наступного – операційно-
діяльнісного компоненту готовності до науково-дослідницької діяльності майбутніх 
вчителів, який характеризує педагогічну діяльність з погляду сформованості у майбутнього 
педагога професійно-педагогічних умінь і навичок, озброєння його засобами, прийомами, 
технологіями, котрі дозволяють використовувати набуті знання, уміння і навички у 
професійній діяльності.  

Показники: творчий підхід у виконанні дослідницьких завдань;  наявність 
дослідницьких, прогностичних, проектувальних, конструктивних, організаторських, 
комунікативних, загальнонавчальних умінь та навичок; володіння логікою наукового 
пошуку; здатність самостійно планувати власну дослідницьку роботу і реалізовувати її; 
уміння добирати ефективні засоби та способи дослідницької діяльності, застосовувати 
традиційні та нетрадиційні методи наукового пошуку; уміння формулювати проблемні 
запитання і проблемні завдання; вміння висувати гіпотезу, мету, визначати предмет 
дослідження; вміння структурувати науковий матеріал; володіння навичками проведення 
експерименту; уміння оперувати набутими знаннями у професійній діяльності; уміння 
здійснювати  науково-педагогічне спілкування; уміння організовувати самостійну, 
індивідуальну, науково-дослідницьку роботу. 

Також бакалавр I курсу повинен володіти вміннями: структурувати  отриману 
інформацію у вигляді плану, логіко-структурних тез; формувати текстовий або електронний 
портфоліо як засіб фіксації шляху освоєння дослідницьких дій під час їх теоретичного 
осмислення; представляти результати роботи з літературою у формі реферату, есе, тексту 
доповіді під керівництвом викладача. 

Крім перерахованих умінь, бакалавр IІ курсу повинен вміти обирати ефективні методи та 
методики наукового пошуку для доведення висунутої гіпотези дослідження; проводити 
констатуючий експеримент під керівництвом викладача; розробляти структуру, план дослідження, 
визначати його методологічні параметри (проблему, мету, об’єкт, предмет, гіпотезу, завдання 
дослідження) під керівництвом викладача; складати план проведення власного наукового 
дослідження у формі курсового проекту; уміти здійснювати статистичну обробку результатів 
дослідження за допомогою математичних методів. 

Студент бакалаврату IV курсу як майбутній випускник першого рівня вищої освіти 
повинен володіти раніше сформульованими дослідницькими діями, а також уміти: обирати й 
обґрунтовувати вибір методів відповідно до предмету дослідження; розробляти і фіксувати 
план, процедуру майбутнього дослідження; проводити самостійне дослідження у формі 
випускної кваліфікаційної роботи відповідно до навчального плану; здійснювати 
статистичну обробку результатів дослідження з використанням комп’ютерних технологій; 
порівнювати отримані теоретичні результати наукового пошуку з гіпотезою і метою 
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дослідження; складати повний текст-звіт за результатами проведеного теоретичного та 
емпіричного дослідження у формі випускної кваліфікаційної роботи, дотримуючись вимог до 
її оформлення, змістовно-структурної організації, стилістичної відповідності.  

Рефлексивний компонент готовності до науково-педагогічної діяльності визначають 
«метавміння» – когнітивні, змістові, мотиваційні, емоційні, які дають можливість 
здійснювати рефлексію власної педагогічної діяльності майбутнього вчителя [2]. 

Показники: адекватна самооцінка; здатність до рефлексії у науковій  діяльності; стійке 
прагнення до самопізнання, пошуку способів і шляхів саморозвитку; наявність навичок 
самоконтролю, самоаналізу і самооцінювання власної готовності до формування 
дослідницьких умінь; уміння самостійно долати труднощі власного науково-дослідницького 
пошуку, формулювати висновки, пояснювати отримані результати. 

Бакалавр І-ІIІ курсу повинен уміти: фіксувати теоретично обґрунтовані результати 
дослідження у формі звіту про дослідницьку роботу; проводити аналіз виконаних 
дослідницьких завдань; уміти самооцінювати результати власного дослідження;  
доповнювати, систематизувати матеріали портфоліо. 

Студент бакалаврату IV курсу повинен, крім вище зазначеного, вміти ще й редагувати 
текст, готуючи його до презентації та захисту тощо. 

Кожне з представлених дослідницьких умінь можна оцінювати (тестування студентів, 
експертна оцінка) за трибальною шкалою: «1» – уміння засвоєно на низькому рівні; «2» – 
уміння засвоєно на достатньому рівні, але студент не розуміється в деталях; «3» – уміння 
засвоєно досить повно. На основі отриманих результатів ми виокремлюємо три 
взаємозалежні і послідовні рівні готовності майбутніх вчителів до  науково-дослідницької 
діяльності: високий, середній та низький. Фіксування рівня готовності студентів до науково-
дослідницької діяльності у процесі організації науково-орієнтованого освітнього середовища 
дало можливість використовувати диференційовані дослідницькі завдання, що суттєво 
підвищило якість результатів наукового пошуку майбутніх учителів. 
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У статті розкрито авторський підхід до вивчення адаптаційного потенціалу на індивідному, 
особистісному та соціальному рівнях взаємодії зі світом, на кожному з яких особлива роль належить 
загальній активності особистості.  
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Феноменологічний простір розвитку особистості охоплює усі рівні її взаємодії зі 
світом та проявляється у формах ендо-, екзо- та соматопсихіки, в контексті яких суб’єкт 
цілеспрямовано (усвідомлено або несвідомо) організує власне життя. У зв’язку з цим 
особливого значення набуває пошук внутрішніх механізмів та детермінант взаємодії 
особистості зі світом та потребує постановки проблеми новітніх підходів до вивчення її 
ресурсів. Дослідження особистості та її ресурсів передбачає акцент не тільки на актуальній 
ситуації розвитку, але й на потенційних можливостях та компетенціях, на основі яких 
будується та регулюється діяльність, розвивається здатність суб’єкта швидко змінювати дії у 
відповідності з новими умовами; визначається міра можливостей у самоздійсненні та 
самореалізації тощо. Саме тому у психологічній науці існує полісемічний підхід до 
трактування особистісного адаптаційного потенціалу, що потребує систематизації наукового 
знання про нього. 

Так, у пострадянському науковому просторі уявлення про адаптаційний потенціал 
особистості розвивається із основних постулатів концепції Д. О. Леонтьєва про особистісний 
потенціал як базову індивідуальну характеристику, стрижень особистості, який, на думку 
вченого, прямо не корелює ані з інтелектуальним розвитком, ані з глибиною та змістовністю 
внутрішнього світу, ані з творчим потенціалом [3]. На основі цих традиційних поглядів були 
сформовані наступні напрями дослідження адаптаційного потенціалу особистості: 
загальнопсихологічний, який розкриває найбільш важливі стійки структурні компоненти 
даного феномену; суб’єктний, який розглядає суб’єктність як системоутворюючу властивість 
адаптаційного потенціалу; пов’язаний із інноваційними можливостями особистості, який 
розкриває інноваційну активність особистості як основу адаптаційного потенціалу; 
діяльнісний, який розкриває роль адаптаційного потенціалу у формуванні професійної, 
навчальної діяльності, уникнення емоційного вигорання та екзистенціальний, який розкриває 
смисложиттєві аспекти адаптаційного потенціалу особистості, самотність як чинник його 
розвитку тощо. 

Різноманітність підходів до дослідження адаптаційного потенціалу особистості, на 
жаль, не розкриває його внутрішньої ієрархічно-паритетної структури та не надає оцінки 
основних індивідуально-психологічних ознак, що виступають компонентами адаптаційного 
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потенціалу, рівень розвитку яких може визначати межі потенціалу та вірогідність успішної 
адаптації до широкого діапазону впливу чинників зовнішнього середовища. 

Наш концептуальний погляд на природу адаптаційного потенціалу як інтегрального 
утворення, яке поєднує у складну систему психічні, психологічні та соціально-психологічні 
властивості і якості, що актуалізуються особистістю для створення та реалізації нових 
програм поведінки у змінених умовах життєдіяльності, дозволяє не тільки побудувати 
інтеграційну модель досліджуваного феномену, але й оцінити значення психотерапевтичного 
втручання у його корекцію.  

Отже, адаптаційний потенціал виявляється на індивідному, особистісному та 
соціальному рівнях взаємодії зі світом. На кожному з цих рівнів особлива роль належить 
загальній активності особистості як процесуально-динамічному чиннику становлення 
адаптаційного потенціалу. Зокрема, Я. Стреляу наголошував, що поведінка, яка вимагає 
великої активності суб'єкта, завжди спрямована на удосконалення діяльності відповідно до 
вимог (змін) середовища або перетворення самого середовища, що може провокувати певну 
неузгодженість між суб'єктом і середовищем. Така поведінка вимагає від суб’єкта більш 
високого рівня самоорганізації, ніж просте пристосування до нових умов навколишнього 
середовища. Дії з організації власного життя такого роду характеризуються великим числом 
подразників, які активізують індивіда, вимагають активної саморегуляції, тоді як просте 
пристосування до середовища, спричиняє меншу кількість активізують стимулів, 
реалізується при пасивній саморегуляції [7]. 

Загальна активність особистості як основи адаптаційного потенціалу, розкриває:  
1) особливості його формування як потенційної можливості особистості,  
2) особливості його формування як актуальної можливості особистості, 
3) особливості його формування як постактуальної можливості особистості. 
Тобто, життєва історія кожної людини містить в собі суперечливе поєднання 

потенційних (латентних), актуальних та постактуальних можливостей і властивостей 
особистості, які складають основу її адаптаційного потенціалу. 

На індивідному рівні дослідження адаптаційного потенціалу потребує нових 
теоретико-методологічних та емпіричних орієнтирів, які підтверджують його індивідуально-
типологічне походження. Так, у роботах К.-Г. Юнга проблемі співвідношення свідомого і 
несвідомого приділена особлива увага, оскільки саме в процесі взаємодії цих двох психічних 
субстанцій формується певний сценарій особистісного розвитку особистості [8]. Несвідоме, 
за К.- Г. Юнгом, знаходиться поза свідомістю, і прямий доступ до нього закритий: вчений 
має лише свідомі прояви того, що зародилося у несвідомому [8]. Отже, свідомість, за К.-
Г.Юнгом, є єдино можливим інструментом пізнання несвідомого, причому воно само 
складається переважно із змістів, які зародилися у несвідомому. Таке трактування має 
визначальну роль у розумінні індивідної природи адаптаційного потенціалу: на наш погляд, 
він не обмежується зоною наявних актуальних можливостей і властивостей особистості, але 
містить зону найближчих, латентних властивостей, які ще формуються та проявляються 
опосередковано. Адаптаційний потенціал виступає внутрішньою «психологічною 
готовністю» особистості до ускладнення життєвих ситуацій та її адаптаційних відповідей 
на них. 

Особистісний рівень розвитку адаптаційного потенціалу сприяє погляду на 
особистість як сукупність основних субособистостей (або диспозицій) як її складових: 
вольову, емоційну, самоактуалізаційну, психосоматичну.  

Вольова субособистість володіє навичками прийняття рішень, вмінням казати «ні», 
постояти за себе, визначати і нести відповідальність за себе, свої дії, свій вибір.  

Емоційна субособистість володіє здібністю конгруентно виражати власні почуття, 
розуміти та безоцінно приймати почуття інших. Домінуючі стани емоційної субособистості 
передбачають активне або пасивне ставлення до життєвої ситуації, віру у свої можливості, 
високу активність, стенічні реакції на виникаючі труднощі, суб'єктивні відчуття внутрішньої 
зібраності, запасу сил, енергії тощо. 
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Емоційна диспозиція містить також здібності до усвідомлення, розуміння та 
управління емоціями. 

Самоактуалізаційна субособистість в структурі особистісного потенціалу передбачає 
компетентність у часі, самопідтримку, цінність самоактуалізації, гнучкість поведінки, 
реактивну чутливість, спонтанність; самоповагу та самоприйняття, синергію, креативність. 

Дана диспозиція може бути розкрита за допомогою створення атмосфери прийняття 
кожного, при якій відкривається доступ до станів любові, віри, надії, формується досвід 
переживання позитивного ставлення до себе, оточуючих, до світу в цілому. 

Психосоматична субособистість містить здатність розвивати фізичну складову 
здоров'я, «усвідомлювати» власну тілесність як властивість особистості. Психосоматичний 
потенціал характеризує особистість на поведінковому рівні і на рівні інтероцептивних 
відчуттів, це рефлексивна диференціація у своєму тілі модальностей різного роду 
(візуальних, слухових, тактильних, нюхових, смакових тощо) і використання цієї здатності у 
процесі життєдіяльнсті. 

Соціальний рівень дослідження адаптаційного потенціалу має спиратися на ресурсний 
підхід, який передбачає, що володіння та управління власними ресурсами та застосовані дії з 
організації життя і копінг-стратегії можуть створювати один на одного взаємний вплив. 

Отже до соціального рівню дослідження адаптаційного потенціалу особистості 
входять механізми долаючої поведінки та дій з організації власного життя, тобто, 
особливості використання не попередньо заданої, а самостійно побудованої системи 
ціннісних орієнтацій і адекватних способів організації власного життя. Дія, що організує 
життя – це знову один із варіантів активності, що виникає в процесі виявлення проблемних 
ситуацій, спрямованої на їх подолання, яке, з боку зовнішньої практичної діяльності, 
здійснюється у відповідності з принципом максимальної ефективності, і з боку внутрішньої 
психічної діяльності – у відповідності з принципом максимального втілення сенсу життя. 

Копінг як одне з підґрунть адаптаційного потенціалу традиційно розглядається в науці 
з позицій концепції життєвості (О. Г. Маклаков, Н.В.Родіна). О. Г. Маклаков, фактично 
ототожнюючи копінг із адаптаційним потенціалом, вважає, що високі резерви опору стресу 
обумовлені особливою особистісною диспозицією людини [4]. Особистісні диспозиції 
можуть не тільки впливати на процеси копінг–поведінки, але й виступати механізмом, який 
чинить буферний вплив на стресові події. Адаптаційний потенціал як різновид копін-
поведінки, за О. Г. Маклаковим, містить у собі: нервово-психічну стійкість (її рівень 
забезпечує толерантність до стресу); самооцінку особистості (яка виступає ядром 
саморегуляції і визначає ступінь адекватності сприйняття умов діяльності і своїх 
можливостей); відчуття соціальної підтримки (воно обумовлює відчуття власної значущості 
для оточуючих); рівень конфліктності особистості та досвід її соціального спілкування [4]. Н. 
В. Родіна диференціює копінг-стратегії та захисні механізми: стратегії усвідомлюються 
індивідом, а психологічні захисні механізми відображають глибинну, несвідому лінію 
подолання складних ситуацій [6]. Копінг розглядається вченою як структурна «надбудова» 
особистості, що виникає в результаті соціалізації, внаслідок взаємодії кризових, скрутних 
ситуацій і несвідомих мотивів особистості [6]. 

Таким чином, адаптаційний потенціал особистості як інтегральне утворення поєднує у 
складну систему психічні, психологічні та соціально-психологічні властивості і якості, які 
актуалізуються особистістю для створення та реалізації нових програм поведінки у змінених 
умовах життєдіяльності. Адаптаційний потенціал виявляється на індивідному, 
особистісному та соціальному рівнях взаємодії зі світом, на кожному з яких особлива роль 
належить загальній активності особистості. На індивідному рівні адаптаційний потенціал 
виступає внутрішньою «психологічною готовністю» особистості до ускладнення життєвих 
ситуацій та її адаптаційних відповідей на них; на особистісному складається з сукупності 
основних субособистостей (або диспозицій): вольової, емоційної, самоактуалізаційної та 
психосоматичної, а на соціальному, спираючись на ресурсний підхід, розкиває механізми 
долаючої поведінки та дій з організації власного життя.  
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Даний підхід до розуміння адаптаційного потенціалу особистості дозволяє не тільки 
побудувати інтеграційну модель досліджуваного феномену, але й оцінити значення 
психотерапевтичного втручання у його корекцію.  
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The article describes  the state of oral monological speech and reading activity pupils’ with mentally retarded 
(the 7-th form). The author describes an influence of the oral monological speaking on reading activity skills of 
students. 
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У статті розглянуто стан усного монологічного мовлення розумово відсталих учнів сьомого класу. 
Доведено вплив усного монологічного мовлення на оволодіння уміннями читацької діяльності. 

Ключові слова: усне монологічне мовлення, читацька діяльність, розумово відсталі учні, учні сьомого 
класу. 

 

Зміни в спеціальній освіті, що здійснюються в руслі гуманістичного характеру 
корекційно-розвиткового навчання дітей з порушеннями інтелекту, призводять до 
необхідності оновлення організації, змісту й технологій їхнього навчання. Провідна роль при 
цьому належить зв’язному мовленню як засобу загального розвитку розумово відсталих 
учнів, включення їх у систему корекційно-розвиткового навчання з метою забезпечення 
належної соціально-трудової адаптації в суспільстві. Відомі психологи (Л. Виготський, 
О. Лурія, В. Лубовський) мовленню відводять роль інструменту пізнання, засобу і способу 
формування думки, наголошуючи на його пізнавальній функції та доводячи залежність рівня 
розвитку інтелекту від рівня розвитку мовлення, оскільки розумовий розвиток і розвиток 
мовлення відбуваються паралельно.  

Психолінгвістика визначає мовлення як діяльність, включену в загальну систему 
діяльності людини. Основними формами зовнішнього усного мовлення виступають діалог і 
монолог як особливі види реалізації мовленнєвої діяльності. Як доводить А. Реан, найбільш 
активно у підлітковий період розвивається діалогічне й монологічне мовлення. У процесі 
оволодіння монологічним мовленням відбуваються його якісні зміни, підліток переходить 
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від уміння переказувати твір або його уривок до здатності самостійно висловлювати й 
аргументувати власні думки [11]. Л.П. Якубінський виділив монолог як форму взаємодії на 
слухача і визначив його ознаки: зв’язність, обумовлена тривалістю говоріння, побудова 
мовленнєвого ряду, однобічний характер висловлювання, не розрахований на негайну 
репліку партнера, наявність попереджувального обдумування [14]. За Л. Виготським 
монолог – це вища форма мовлення, специфічними особливостями якої виступають: 
особлива структурна організація, композиційна складність, необхідна максимальна 
мобілізація сил, свідомість і спрямованівсть [1]. Основними характеристиками 
монологічного мовлення О.Леонтьєв вважає цільність (мета) і зв’язність. Під цільністю 
розглядає психологічну категорію, що полягає у прагненні мовця реалізувати задумане за 
чітким, послідовним, продуманим планом. При цьому здійснюється планування всієї 
розповіді як мовленнєвого цілого, і планування складових її частин – речень. Проблема 
цільності (мети) тісно пов’язана з питаннями адекватного сприймання й розуміння 
повідомлення. Категорія зв’язності проявляється в семантичній і граматичній залежності 
речень, порядку слів у реченнях, інтонаційному оформленні, особливій системі пауз, 
співвідношенні речень за довжиною звучання. «Зв’язним вважається таке мовлення, яке 
організоване за законами логіки, граматики і композиції, являє собою одне ціле, має тему, 
виконує певну функцію, здебільшого комунікативну, має відносну самостійність і 
закінченість, розчленовується на більш чи менш значні структурні компоненти» [13, c. 72; 9; 
10]. Проте у монологічному мовленні розумово відсталих учнів «спостерігаються порушення 
логіки й послідовності висловлювання; бідність і шаблонність лексичного запасу; 
фрагментарність, перехід з однієї події до іншої, яка не відповідає темі висловлювання; 
більша, ніж потрібно, кількість займенників» [4, c. 7; 5; 6]. 

Відомо, що усне мовлення має у своєму складі кілька структурних компонентів, 
зважаючи на розуміння його тлумачення. Серед них ми звернули увагу на 
психолінгвістичний компонент, зміст якого розкриває особливості форм організації 
мовленнєвого спілкування, насамперед форму мовлення, що складається з різних форм 
усного мовлення: полілогічного, монологічного, діалогічного як видів організації 
мовленнєвої діяльності, на що вказували у своїх роботах М. Жінкін, І. Зимня, О. Леонтьєв.  

Зовнішнє усне монологічне мовлення розглядається як текст, окреме висловлювання – 
речення, для якого характерні: послідовність – послідовність складних спів, підрядних 
відносин – часових, причинно-наслідкових, просторових, якісних; зв’язність (смислові 
зв’язки між частинами тексту, логіко-граматичні зв’язки між реченнями, зв'язок між 
частинами (членами речення); завершеність висловленої думки мовця; логіко-смислова 
організація висловлювання як складна єдність, що має логічну й предметно-смислову 
організацію, що в контексті розглядається як категорія.  

У дослідженні нас цікавив стан усного монологічного мовлення у розумово відсталих 
семикласників з огляду на те, що мовленнєва й читацька діяльність тісно взаємопов’язані. Учням 
пропонували виконати наступні завдання: описати предмет, зображений на малюнку; скласти 
розповідь за сюжетним малюнком; скласти розповідь за серією сюжетних малюнків; скласти 
розповідь на запропоновану тему: «Як я провів літні канікули», «Як я провів вихідний», 
переказати прослухане оповідання «У розвідці» (автор Ю. Збанацький).  

Сформованість усного монологічного мовлення виявляли з врахуванням його 
структурних компонентів: мотиваційного, змістово-смислового, операціонального і 
структурно-мовленнєвого. Мотиваційний компонент розглядали, зважаючи на те, що 
самостійне монологічне висловлювання забезпечується взаємозв’язком мотивів: мотив 
передачі інформації, мотив вступу у спілкування, мотив самовираження. Результат свідчить, 
що у розумово відсталих семикласників мотив самовираження відсутній, переважає мотив 
передачі інформації. Для аналізу змістово-смислового компоненту учням запропонували ряд 
завдань: 1/завдання, спрямоване на продукування опису: «Кінь Орлик»; 2/складання 
розповіді за сюжетним малюнком; 3/складання розповіді з опорою на серію сюжетних 
малюнків; 4/складання розповіді на тему з особистого досвіду, віддалену в часі – «Як я 
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провів літні канікули», «Як я провів вихідний день». Критерії оцінки змістово-смислового 
компоненту: складання смислової програми, відбір слів, побудова фрази, відповідність 
змісту мовлення пропонованому завданню.  

Результати виконання першого завдання. При продукуванні опису Орлика (оповідання 
«У розвідці») школярі не змогли самостійно відібрати суттєві ознаки предмету опису – коня. 
Їм важко охарактеризувати навіть усі зовнішні ознаки тварини, оскільки обмежений 
словниковий запас. Для опису характерний розрізнений набір слів – назв частин тіла тварини, 
що супроводжуються повторенням слів: тут, ось. Виконуючи друге завдання, що полягало у 
складанні розповідного тексту за сюжетним малюнком, семикласники не змогли встановити 
причинно-наслідкові зв’язки між зображеним; дії персонажів описували без констатації 
перерахування фактів, лише вказуючи їх. Монолог був без задуму, логічна завершеність 
відсутня. Учням було важко проаналізувати ситуацію, спостерігалося порушення лексико-
граматичної сполучуваності слів, граматичні засоби зв’язку не використовували, об’єкт 
мовленнєвого висловлювання склали кілька неповних речень.  

Аналізуючи якість виконання завдання на складання розповіді з опорою на серію 
сюжетних малюнків, нас цікавило, якими словами будуть користуватися респонденти для 
поєднання речень у тексті та чи вміють поєднувати два сусідні речення. Для зв’язку речень у 
тексті використовують два види зв’язку: ланцюговий і паралельний. Ланцюговий – думка, 
виражена у наступному реченні, послідовно випливає із попереднього, розкриваючи щось 
нове у його предметі висловлювання. Основні засоби ланцюгового зв’язку: лексичні 
повтори, синоніми, займенники. Паралельне поєднання речень передбачає розвиток думки 
через зіставлення ознак, що належать предмету, спільному для взаємопов’язаних речень. 
Паралельний зв'язок виражає однакова або подібна синтаксична структура речень. Отримані 
результати свідчать, що школярі не володіють уміннями планувати монологічне 
висловлювання, не використовують смислові зв’язки між частинами розповіді, логічні 
зв’язки між реченнями, відсутня в розповіді закінченість смислового вираження думки. 
Продукуючи висловлювання, не використовують ні паралельного, ні ланцюгового поєднання 
речень. Відомо, що володіння засобами зв’язності тексту сприяє його правильній побудові. 
При продукуванні висловлювання наявна порушена зв’язність речень у тексті, уміння 
застосовувати засоби зв’язку тексту у власному висловлюванні. Спостерігалася 
невиправдана кількість повторень одних і тих же слів як засобів зв’язності речень у тексті, 
так і частин тексту: іменників, займенників.  

Стан операціонального компоненту аналізували на основі монологічного відтворення 
учнями прослуханого тексту «У розвідці». Якість відтворення тексту учнями – критерій 
щодо розуміння ними змісту. Критерії оцінки: активізація словника з теми висловлювання, 
уміння передавати основну думку, композиційно правильно оформляти висловлювання, 
уміння висловити власне ставлення до героїв, до описаної події. Перед початком виконання 
завдання дали установку: «Подумай, про кого чи по що розповідається у цьому тексті? Чому 
його так названо?». Аналізуючи створені учнями тексти, ми враховували, що в аналізі 
мовленнєвої продукції основними в логіко-психологічному підході є зв’язність і мета 
(цільність) висловлювання. Це дає можливість виявити особливості здійснення смислової 
переробки тексту, відтворити певну смислову програму, виявити, як учні оволоділи 
навичкою міжфразового зв’язку і засобами лексико-синтаксичного оформлення речень. 
Семикласники неправильно відтворювали прослухане, пригадували кілька речень або 
частини речень. Проявилися характерні для розумово відсталих труднощі в мовних засобах 
висловлювання думки. Учні використовували в самостійному мовленні переважно прості 
конструкції (непоширені прості речення, деякі види складних елементарних 
складносурядних і складнопідрядних речень з неправильним граматичним зв’язком слів), 
спостерігався невдалий вибір і пропуски лексичних одиниць, головних і другорядних членів 
речення, що спричиняло порушення мисленнєвого змісту висловлювання. Як показник 
зв’язності усного зв’язного монологічного висловлювання розглядали виразність мовлення. 
Диференціація рівнів розвитку виразності здійснювалася відповідно з критеріями розуміння 
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тексту, повноти його передачі, послідовності висловлювання, відсутності тривалих пауз, 
наявності інтонаційної виразності, достатньої звучності, точності мовлення, наявності 
образних слів і висловлювань, чого не виявили у мовленні школярів. Натомість характерна 
одноманітність засобів міжфразового зв’язку, відсутність образних засобів, різноманітних 
лексичних засобів (порівнянь, епітетів, синонімів, антонімів). Проявилася несформованість 
операцій програмування, відбору, синтезу мовного матеріалу, внаслідок чого порушена 
лексико-граматична структура, пов’язана з вибором слів, порушене розміщення у лінійній 
схемі, між граматичним маркуванням і звуковим оформленням висловлювання. Отже, 
розумово відсталі лексично й граматично правильно думку не оформляють. 

При складанні розповідей про канікули та вихідний день спостерігали розширення 
меж тем. Розумово відсталим важко добирати словесний матеріал в межах заданої теми, 
оформляти її смисловий зміст. Як вказують Л. Виготський, Д. Ельконін, О. Лурія – побудова 
зв’язного висловлювання можлива за умови виникнення регулювальної і планувальної 
функцій мовлення, що в розумово відсталих порушено. Школярі самостійно не могли 
вибрати тему, розгорнути сюжет в логічній послідовності, дотримуватися композиції, 
способів зв’язку речень, граматичної правильності мовлення, використовувати лексичні, 
синтаксичні, стилістичні засоби художньої виразності. Для розповіді характерні порушення 
зв’язності, послідовності, тривалості говоріння через надмірні привнесення, що не 
відповідають темі розповіді. 

Як свідчать отримані результати, недоліки усного монологічного мовлення негативно 
впливають на оволодіння розумово відсталими учнями уміннями читацької діяльності, 
зокрема уміннями виділяти тему й основну думку твору, відповідати на запитання, виділяти 
структурні частини тексту, основну й другорядну інформацію, визначати причинно-
наслідкові зв’язки та зображувально-виражальні властивості тексту, орієнтуватися в 
композиції твору, оцінювати текст з погляду новизни, значущості змісту. З огляду на це 
учителям варто в молодших класах більше уваги приділяти розвитку усного монологічного 
мовлення у школярів. 
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У статті визначено роль батьківства у сучасному світі. Проаналізовано мотиви та стратегії 
реалізації батьківства. Визначено роль батьків у вихованні дитини. Обґрунтовано необхідність формування 
усвідомленого ставлення до батьківства у сучасної молоді. 

Ключові слова: батьківство, усвідомлене ставлення до батьківства, батьківська позиція, батьківська 
роль, виховання, дитина. 

 

Ситуація сьогодення характеризується динамічними змінами в усіх сферах 
суспільного життя, що, безперечно, супроводжується трансформацією суспільної свідомості 
та перебудовою ієрархії ідей та поглядів, характерних для неї. Людська спільнота перебуває 
у стані спортивного азарту у боротьбі за накопиченням матеріальних благ, влади, авторитету, 
визнання. Прагнення подолати дистанцію та досягти фінішу з мінімальними втратами та 
якнайбільшим фінансовим капіталом, здобуття престижу та забезпечення максимального 
комфорту – вищий ідеал життя людини ХХІ століття.  

У зв’язку з цим у сучасному світі феномен батьківства знаходиться під потужним 
впливом різноманітних соціокультурних стереотипів, що призводить до його знецінення та 
переживання кризи. Це викликано протиріччями між ідеалістичним культивуванням 
суспільною громадськістю значимості батьківства та реальною ситуацією сучасності, яка 
демонструє першочергове значення досягнення успіхів у професійній діяльності та кар’єрі, 
матеріального достатку, престижу, тим самим відсуваючи реалізацію батьківської ролі на 
другий план. Тому актуальною постає проблема формування у молодого покоління 
усвідомленого ставлення до батьківства та прагнення ефективно здійснювати виховання 
особистості дитини у сім’ї. 

Аналіз наукових джерел (І.Бех, Т.Веретенко, І.Кон, Р.Овчарова, А.Співаковська) дав 
нам змогу трактувати поняття батьківства як усвідомлену реальну поведінку батьків, 
виконання ними соціальних ролей, закріплених регламентованими нормами та культурними 
традиціями, по відношенню до своїх дітей, їх розвитку та піклування, емоційне ставлення до 
них, прояв батьківських почуттів, в першу чергу, любові, що в цілому відображає стиль 
виховання. 

Проблема батьківства та сімейного виховання виявляється актуальною як для 
українських, так в для зарубіжних психологів та педагогів. Науковцями виявлено 
незаперечний факт, що джерелом розвитку особистості дитини, становлення її характеру, 
формування соціальних якостей та успішного залучення до суспільної діяльності є батьки – 
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мати та батько, родина, яка виконує роль першого дзеркала людського спілкування. Сім’я, 
особливості взаємовідносин між її членами, усвідомлене прагнення батьків займатися 
вихованням своїх нащадків та проявляти щиру любов до них закладають підґрунтя 
неповторного, унікального та благополучного життя дитини у сфері соціуму. 

Батьківські позиції починають формуватися задовго до появи у молодій родині 
малюка. Пов’язано це з особистісними якостями та рисами подружжя, наповненістю їхнього 
духовного світу, стилем життя, прагненням до особистісного розвитку та 
самовдосконалення, досвідом взаємодії з власними батьками. Але найважливішою умовою 
формування батьківських позицій постає природна потреба та бажання закоханих людей 
народити дитину, що сприяє повноцінному розкриттю батьківського потенціалу. 
Усвідомлення майбутніми батьками мотивів народження дитини, на думку А. Співаковської, 
допомагає спрямувати власний саморозвиток та розвиток сімейних відносин, сформувати 
емоційну та психологічну готовність до появи малюка, а також підготувати надійне 
підґрунтя для майбутнього виховання [11, с. 23]. Формування сімейної виховної атмосфери 
молодої родини передбачає щирі взаємовідносини між подружжям, особливо це стосується 
любові та гармонії, які виступають запорукою правильного виховання та успішного 
виконання батьківських ролей. 

Особливої уваги у формуванні усвідомленого ставлення до батьківства, на нашу 
думку, заслуговує питання бажання, прагнення, потреби, а також мотивів молодих людей до 
народження дітей та їх подальшого виховання. Дослідники мають різні погляди стосовно 
даного явища. Так, І.Кон аналізує два аспекти «потреби в дітях» [5, с. 254]. Перший аспект 
пов'язаний з раціональними міркуваннями, так би мовити – «корислива» позиція. Батьки 
мають надію на підтримку та допомогу дітей у майбутньому, розраховують на нащадків як 
помічників у похилому віці, вважають їх власною гордістю, яка формує їх престиж у 
соціальному середовищі. Діти виступають предметом задоволення власних амбіцій та 
бажань батьків. Для другого аспекту характерними є психологічні мотиви. Вважається, що 
лише за наявності дітей людина досягає найвищого розвитку, реалізується та втілюється як 
повноцінно соціалізована особистість. Окрім того, народження дитини сприяє задоволенню 
потреби особистості у втіленні турботи та опіки про маленьку людину, відчутті власної 
необхідності, прагненні бути корисним для когось, зокрема для власної дитини. Це своєрідна 
альтруїстична спрямованість. 

Звичайно, ми не заперечуємо того факту, що народження дитини, піклування про її 
здоров’я та безпеку, створення комфортних умов життя зумовлено й природним 
призначенням людини, це своєрідна біологічна норма. Та реалізація батьківської ролі не 
обмежується задоволенням біологічної потреби. Здійснення батьками виховного впливу з 
метою формування особистості дитини соціально обумовлено, спрямовано на успішну 
соціалізацію майбутнього покоління, створення умов для ефективної інтеграції дитини у 
соціум. У зв’язку з цим варто розуміти, що поява у молодого подружжя першої дитини 
зумовлює становлення батька й матері лише біологічно.  Як зазначає Н. Панкратова, тільки 
завдяки повсякденному піклуванню про маля, постійному емоційному залученню до його 
дитячого життя, прояві безмежної любові мати та батько оволодівають соціальними ролями 
батьків [6, с. 118]. Цей процес передбачає не лише наявність елементарних навичок догляду 
за дитиною, а й наявність внутрішнього прагнення опановувати нову позицію – позицію 
батьків, свідомо відноситися до власних обов’язків по відношенню до новонародженого 
малюка і з щирою любов’ю здійснювати їх. 

Заслуговують уваги й стратегії реалізації батьківства, у відповідності до яких молодь 
опановує батьківською/материнською роллю. У науковій літературі виокремлено два 
різновиди стратегій прояву поведінкового аспекту батьківства: 1) сприйняття батьківської 
ролі як тимчасового чи постійного обмеження для самореалізації. Особливо це стосується 
жінок, які вимушені поєднувати виконання професійних, подружніх, батьківських та 
господарських обов’язків; 2) сприйняття батьківської ролі як появу нових можливостей для 
самореалізації, власного розвитку та розвитку сім’ї. 
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Ми визначаємо другу стратегію реалізації батьківства найбільш оптимальною, 
оскільки вона забезпечує як особистісне становлення та самоствердження батьків, так і 
сприятливі умови для виховання повноцінної особистості дитини, прояв щирої любові та 
піклування. 

Розвиток та реалізацію дитиною всіх її інтелектуальних та духовних потенцій, 
поступове входження в розгалужену систему моральних норм суспільства забезпечують, на 
думку І.Беха, батьківська безкорислива любов, піклування, вимогливість і захист [1, с. 8]. Ми 
схиляємось до думки, що таке відношення до дитини в значній мірі обумовлено 
психологічною та соціальною зрілістю особистості матері та батька, проявами якої є активна 
життєва позиція, свідомий контроль за власною поведінкою, вміння приймати конструктивні 
рішення у проблемних ситуаціях, нести відповідальність за власні дії та вчинки, відчувати 
потребу у піклуванні про оточуючих людей, будувати ефективну взаємодію з оточуючими 
людьми.  

Але психологічна незрілість, безвідповідальність, інфантилізм, егоїзм сучасної молоді 
породжують різноманітні проблеми соціально-педагогічного та психологічного характеру. У 
сучасному українському суспільстві надзвичайно розповсюдженим явищем виступає 
девіантне батьківство (зокрема й материнство), сутність якого полягає у порушенні 
батьківської поведінки по відношенню до дитини, неналежному ставленні до особистості 
малюка та його здоров’я, що заважає формуванню позитивного образу «Я» дитини, 
відображається у порушеннях нормального процесу розвитку та в подальшому ускладнює її 
соціалізацію.  

Особливо гостро постає проблема ранньої вагітності та материнства, яка наразі є 
надзвичайно поширеною. В цьому випадку мова не йде про заплановану вагітність і бажану 
дитину, домінуючу роль грає фактор випадковості або ілюзорних уявлень. 

У реальній дійсності сьогодення одним з проявів кризи батьківства можна вважати, на 
нашу думку, явище добровільної бездітності (child-free). Як зазначає російський дослідник 
Н.Узлов, прийняття дорослими людьми ідеї добровільної бездітності проявляється у 
вільному житті, наповненому свободою, насолодою, можливістю для творчості, кар’єрного 
зросту, отримання задоволення від подружніх стосунків [12, с. 25−26]. Відтак, ці проблеми 
потребують невідкладного вирішення. 

Таким чином, стає зрозумілим той факт, що батьківство – важливе життєве 
призначення кожної людини, основна сутність якого відображається, насамперед, в 
усвідомленій поведінці батьків по відношенню до своїх дітей, їх розвитку та піклуванні, 
прояві почуттів та емоцій, що відображається у стилі сімейного виховання, створенні умов 
для успішної соціалізації дитини та ефективної її інтеграції у соціум. У зв’язку з цим 
надзвичайно важлива роль належить заходам, спрямованим на відродження та відновлення 
цінності батьківства серед молоді, формування мотивів побудови родини та народження 
дітей, прагнення виховувати їх у любові, добробуті та позитивній психологічній атмосфері. 
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Автор досліджує актуальні проблеми шкільної неуспішності учнів молодшого шкільного віку. Аналізує 
та виокремлює причини шкільної неуспішності. Пропонує шляхи та підходи подолання шкільної неуспішності 
учнів початкової школи. 

Ключові слова: неуспішність, шкільна неуспішність, молодший шкільний вік. 
 

Неуспішність – невідповідність підготовки учнів вимогам змісту освіти, фіксована 
через певний період навчання (після вивчення розділу, наприкінці чверті, півріччя). 

Неуспішність є наслідком процесу відставання, взаємопов’язана з ним, у ній 
синтезовано окремі відставання. 

Відставання – невиконання вимог (або однієї з них) на одному з проміжних етапів того 
відрізка навчального процесу, який є тимчасовою межею для визначення успішності. 

На думку Ю.Бабанського, причинами неуспішності учнів є слабкий розвиток 
мислення – 27 %; низький рівень навичок навчальної праці – 18 %; негативне ставлення до 
навчання – 14 %; негативний вплив сім'ї, однолітків –13 %; прогалини у знаннях – 11 %; 
слабке здоров'я, втомлюваність – 9 %; слабка воля, недисциплінованість – 8 %. 

Загалом причинами неуспішності можуть бути загальне та глибоке відставання з 
багатьох предметів і тривалий час, часткове або постійне відставання з кількох складних 
предметів, епізодичне відставання з одного або кількох навчальних предметів, яке можна 
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подолати. 
Свідченням неуспішності учня у навчанні є: а) нездатність пояснити, в чому полягає 

складність, завдання, намітити план самостійного його розв’язання, вказати, що нового 
отримано в результаті його розв’язання; б) відсутність його запитань щодо суті виучуваного, 
спроб знайти правильну відповідь, ігнорування додаткової до підручника літератури; в) 
пасивність і відволікання в ті моменти уроку, коли триває пошук, потрібні напруження 
думки, подолання труднощів; г) відсутність емоційної реакції (міміка, жести) на успіхи і 
невдачі, нездатність оцінити свою роботу, відсутність самоконтролю; ґ) нездатність пояснити 
мету виконуваної роботи, сказати, на яке правило вона задана, невиконання вказівок правила, 
пропуск дій, плутання їх порядку, неспроможність перевірити отриманий результат і хід 
роботи; д) неспроможність відтворити визначення понять, формул, доведень, викласти 
систему понять, відійти від готового тексту; е) нерозуміння тексту, побудованого на вивченій 
системі понять. 

Причини неуспішності поділяють на: 1) Внутрішні стосовно школяра. До недоліів 
біологічного розвитку відносять: дефекти органів чуття, соматичне ослаблення, особливості 
вищої нервової діяльності, що негативно впливають на навчання, психологічні відхилення  
Тоді як недоліки психічного розвитку особистості: слабкий розвиток емоційної сфери 
особистості, слабкий розвиток волі, відсутність позитивних пізнавальних інтересів, мотивів, 
потреб. У свою чергу недоліки вихованості особистості – це недоліки в розвитку моральних 
якостей, недоліки у ставленні особистості до вчителів, колективу, родини тощо, недоліки 
важкого виховання. 
 2) Зовнішні стосовно школяра містять недоліки освіченості особистості: прогалини в 
знаннях і спеціальних уміннях, прогалини в навичках навчальної праці. Недоліки досвіду 
впливу школи: недоліки процесу навчання, навчальних посібників тощо, недоліки виховних 
впливів школи (вчителів, колективу, учнів тощо). До недоліків впливу позашкільного 
середовища відносять: недоліки впливу родини, недоліки впливу однолітків, недоліки впливу 
культурно-виробничого оточення. 

Зауважимо, що учні з низькою мотивацією часто задовольняються тим, щоб просто 
позбутися тієї чи іншої роботи. 

З’ясовуючи, як саме «запалити мотиваційний вогонь» у невмотивованих учнів, 
важливо правильно визначити, чому вони не намагаються досягти більшого. Цьому є багато 
причин, серед яких найголовніші такі: 1) недостатня зацікавленість (учень переконаний, що 
шкільна робота не є важливою і не має жодного відношення до його життя та інтересів). 2) 
Страх перед невдачею. Учень боїться опинитися у незручному становищі перед своїми 
товаришами та вчителем і вважає, що безпечніше, уникнути ризику і навіть не намагатися 
спробувати виконати роботу на високому рівні. Хибні цінності. Учневі набагато важливіше 
виглядати перед своїми товаришами «крутим», ніж компетентним й успішним у навчанні. 3) 
Навчальні проблеми (учень намагається зрівнятися зі своїми однокласниками, які добре 
навчаються, однак може легко здатися після невдачі). 4) Недостатнє навантаження: 
байдужість до шкільної роботи може бути викликана завданнями, рівень яких нижчий від 
рівня здібностей учня. Потреба уваги. Учень може намагатися привернути увагу викладача й 
одержати підтримку від нього, вдаючи безпомічного. 5) Емоційне перевтомлення: за низьким 
інтересом до навчання чи невмінням зосередитися можуть стояти тривога, перевтомлення чи 
депресія. Низькі очікування. Низькі академічні очікування батьків чи викладачів можуть 
зумовити недостатню старанність учня у досягненні успіху. 6) Вираження незадоволення. 
Низька успішність учня у школі може бути своєрідним актом протесту проти тиску з боку 
батьків, які вимагають надто високих результатів у навчанні. 

У свою чергу, причини відставання у навчанні поділяють на такі групи: 1) недоліки 
фізичного та психічного розвитку (слабке здоров'я, нерозвинені пам'ять і мислення, 
відсутність навичок навчальної праці), 2) недостатній рівень вихованості (відсутність 
інтересу до навчання, слабка сила волі, недисциплінованість, відсутність почуття обов’язку і 
відповідальності), 3) недоліки в діяльності школи (відсутність у класі атмосфери поваги до 
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знань, недоліки в методиці викладання, недостатня організація індивідуальної та самостійної 
роботи учнів, байдужість і слабка підготовка вчителя), 4) негативний вплив атмосфери в сім’ї 
(низький матеріальний рівень життя сім'ї, негативне ставлення батьків до школи, відрив дітей 
від навчальної праці та ін.). 

Крім того, залежно від виду відставання у навчанні проводять відповідну навчальну 
роботу з учнями щодо його усунення. Подоланню епізодичного відставання сприяють: 
консультації щодо раціоналізації навчальної праці; посилення контролю за щоденною працею 
учнів; своєчасне реагування на окремі факти відставання, виявлення їх причин і вжиття 
оперативних заходів, спрямованих на їх усунення; індивідуальні завдання з вивчення 
пропущеного; контроль за виконанням заданого. Для подолання стійкого відставання з 
одного предмета чи предметів одного профілю необхідні: вдосконалення методики 
викладання предмета; доступне розкриття навчального матеріалу, розвиток мислення учнів; 
диференціювання завдань з усунення прогалин у знаннях; спеціальне повторення 
недостатньо засвоєних тем; заходи, спрямовані на розвиток інтересу до навчального 
предмета.  

З метою подолання стійкого і широко профільного відставання учнів, слід вживати 
заходи щодо усунення епізодичного і часткового відставання; координувати дії всіх учителів 
із предметів, з яких учень не встигає [4; 5; 6]. Водночас для профілактики неуспішності на 
різних етапах уроку потрібно акцентувати увагу учнів на певних особливостях навчання. 

У процесі контролю за підготовленістю учнів потрібно спеціально контролювати 
засвоєння питань, що звичайно викликають в учнів найбільше утруднення; ретельно 
аналізувати й систематизувати помилки, які учні допускають в усних відповідях, письмових 
роботах, виявити типові для класу й зосередити увагу на їх усуненні; контролювати 
засвоєння матеріалу учнями, які пропустили попередні уроки. По закінченні теми або розділу 
узагальнити, підвести підсумки засвоєння школярами основних понять, законів, правил, 
умінь і навичок, виявити причини відставання. 

Під час викладу нового матеріалу необхідно перевіряти в ході уроку ступінь розуміння 
учнями основних елементів викладеного матеріалу; стимулювати запитання з боку учнів, 
коли є утруднення в засвоєнні навчального матеріалу; застосовувати засоби підтримки 
інтересу до засвоєння знань; забезпечувати розмаїтість методів навчання, що дозволяють 
усім учням активно засвоювати матеріал. 

В ході самостійної роботи учнів на уроці потрібно підбирати для самостійної роботи 
завдання з найбільш суттєвих, складних і важких розділів навчального матеріалу, прагнучи 
меншим числом вправ, але поданих у певній системі, досягти більшого ефекту; включати в 
зміст самостійної роботи вправи з усунення помилок, допущених у відповідях і в письмових 
роботах; інструктувати про порядок виконання роботи; стимулювати запитання до вчителя, 
коли є утруднення в самостійній роботі. Потрібно вміло надавати допомогу учням у роботі, 
всіляко розвивати їхню самостійність; навчати вмінню планувати роботу, виконуючи її в 
належному темпі, та здійснювати контроль. 

У ході домашньої роботи забезпечити повторення пройденого матеріалу, 
концентруючи увагу на найбільш істотних елементах програми, що викликають звичайно 
найбільше утруднення. Систематично давати домашнє завдання - роботу над типовими 
помилками. Чітко інструктувати учнів про порядок виконання домашніх робіт, перевіряти 
ступінь розуміння цих інструкцій відсталими школярами. Погодити обсяг домашніх завдань з 
іншими вчителями класу, не припускаючи перевантаження, особливо відсталих учнів. 

У процесі подолання неуспішності загалом усувають прогалини в знаннях та навичках 
самостійної навчальної праці; розвивають в учнів увагу, уяву, пам’ять, мислення; долають 
негативне ставлення до навчання і виховують інтерес до знань; усувають зовнішні чинники, 
що спричинюють неуспішність. 

Одним із шляхів подолання неуспішності є додаткові заняття з невстигаючими 
учнями. Переважно вони є індивідуальними, але іноді їх проводять з групою 3-5 учнів, які 
мають ті самі прогалини в знаннях. Більшість додаткових занять добровільні, але в окремих 
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випадках вони є обов’язковими, їх проводять за призначенням вчителя. Для організації цих 
занять необхідно з’ясувати причини неуспішності учнів, встановити, чого не знає кожен з 
них, детально продумати розклад занять, який повинен відповідати вимогам шкільної гігієни 
і не переобтяжувати учнів заняттями. Додаткові заняття недоцільно проводити одразу по 
закінченні уроків. 

Із самого початку організації занять з невстигаючим учнем украй важливо завоювати 
його довіру, переконати в тому, що єдиною метою занять є допомога у навчанні, пробудити в 
ньому віру у власні сили, бажання працювати якнайкраще. 

Методи і прийоми занять з такими учнями повинні бути різноманітними і водночас 
суто індивідуальними. З учнями, які повільно засвоюють суть матеріалу, не відразу знаходять 
спосіб розв’язання задач, працюють більше, повільнішими темпами. Перевіряючи виконане 
завдання, від учня вимагають пояснення, просять розказати правило, навести відповідний 
приклад. З часом педагог пропонує новий вид роботи з поступовим ускладненням її від 
заняття до заняття. Підсумок додаткових занять підбивають після усунення відставання. 

Подоланню неуспішності сприяють орієнтування педагогічного колективу на її 
профілактику, диференційований підхід до учнів, концентрування уваги на вдосконаленні 
методики викладання складних предметів, систематичне вивчення реальних навчальних 
можливостей учнів, ознайомлення вчителів з методикою подолання неуспішності, єдність 
їхніх дій, забезпечення внутрішкільного контролю за роботою з невстигаючими учнями. 

Вирішальним у запобіганні й подоланні неуспішності учнів є належна підготовка 
вчителя до цієї діяльності. Для цього він зобов’язаний усвідомити значущість проблеми, 
уміти встановити причини неуспішності в кожному конкретному випадку, володіти 
методикою навчання невстигаючих учнів, підходити до них з «оптимістичною гіпотезою», 
виявляти терплячість, доброзичливість. 

У зарубіжних країнах неуспішність учнів долають індивідуалізацією навчання, 
створенням особливих класів вирівнювання. Для відстаючих готують програмовані 
посібники, створюють спеціальні комп’ютерні програми для індивідуальної роботи. 

Неуспішність – це складне і багатогранне явище шкільної дійсності, що вимагає 
різносторонніх підходів при його вивчені. 

На основі всього вище сказаного можна зробити такі висновки: 
Ефективність навчання визначається в остаточному підсумку характером відносини 

учнів до навчання, характером їхньої навчальної роботи. Це відношення багато в чому 
залежить від того, чи усвідомлюють учні особистісну і суспільну значимість навчальної 
роботи, чи розуміють вони крайню необхідність і важливість для самого учня і для 
суспільства активної, творчої, систематичної і завзятої роботи. 

Тому організація навчального процесу повинна бути такою, щоб кожному учневі була 
зрозуміла особистісна і суспільна значимість його активної, творчої і завзятої навчальної 
роботи й основним показником була б оцінка саме такої навчальної роботи учня. 

Для того щоб інтенсифікувати навчальну роботу кожного учня, недостатньо прямого 
впливу вчителів на учня. Більш ефективним засобом є вплив на нього через учнівський 
колектив. А для цього потрібно, щоб учнівська група була справжнім колективом, 
референтним стосовно кожного його члена. 

Тому навчальний процес повинний проводитися в органічній єдності колективних, 
фронтальних та індивідуальних форм навчальних занять при визначальному характері 
загальної колективної діяльності учнів. 

Для того щоб вчасно виявляти будь-які прогалини в навчанні кожного учня і відразу 
його заповнювати, поточний контроль повинний мати всеохоплюючий характер. Це значить, 
що контроль повинний проводитися по кожному елементі змісту навчальної програми й 
охоплювати одночасно усіх без винятку учнів. Для цього, мабуть, необхідне залучення самих 
учнів до проведення поточного контролю й оцінки у формі взаємо- і самоконтролю, взаємо- і 
самооцінки під керівництвом учителя. 

Найважливішим фактором підвищення ефективності засвоєння матеріалу є 
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суб’єктивний і усвідомлений характер діяльності учня в навчальному процесі. Учень повинен 
бути не тільки об’єктом педагогічних впливів учителів, але й активним суб’єктом навчально-
виховного процесу. Важливим засобом для цього є рольова участь школярів в організації і 
проведенні всього навчального процесу. Це означає, що у кожному класі організується 
учнівське самоврядування, що регулює не тільки громадське життя класу, але і значну 
частину навчальної роботи (поточний контроль, оцінку й облік навчальної роботи учнів, 
взаємодопомогу в заповненні пропусків в окремих учнів, підготовку до уроків і т.ін.) 

Ефективність навчальної роботи учнів залежить від розвитку в них здатності до 
навчання, здатності розумно і правильно вчитися. Для цього вони повинні опанувати 
загальнонавчальні уміння і навички. Відтак, оволодіння загальнонавчальними уміннями і 
навичками повинне бути включене в навчальні програми вчителів по кожному навчальному 
предмету. 

Ефективність навчальної роботи учнів в остаточному підсумку визначається 
характером їхньої особистісної вихованості, їх моральними і соціальними якостями. Тому 
навчання повинне проводитися так, щоб воно в максимальному ступені сприяло вихованню 
кожного учня як високоморальної, творчо-активної і соціально зрілої особистості. 

Ефективність навчання, характер відносини учня до навчальної роботи залежать і від 
того, яке життя учня в школі і класі, чи задовольняє це життя його потреби й особливо 
потребу в емоційному насиченні, з якими почуттями він йде в школу, які емоції і почуття 
викликає в нього навчально-виховний процес. Життя учнів у школі, навчальний процес, 
уроки, позакласні і позашкільні заняття повинні включати такі заходи [7; 8; 10], щоб у них 
могли і хотіли брати активну участь усі школярі, щоб вони викликали, формували і розвивали 
в кожного школяра його особистісні інтереси і схильності. 

Взаємини між вчителями й учнями повинні бути засновані на оптимістичному 
відношенні вчителя до кожного учня: учитель повинен вірити в можливості і сили учня. Він 
повинен виявляти кращі і сильні сторони кожного учня і, спираючись на них, разом з учнем 
боротись з його слабкими якостями.  
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У статті розкривається  необхідність професійної підготовки фахівців соціальної сфери з надання 
соціального забезпечення; визначено основні теоретичні підходи до визначення сутності та складових 
соціального забезпечення, необхідних соціальному працівникові у майбутній професійній діяльності. 
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Питання професійної підготовки особистості посідає центральне місце серед сучасних 
наукових досліджень. На сучасному етапі дана проблема аналізується в контексті оновленого 
соціального замовлення, що вимагає, аби фахівець був конкурентоспроможним, 
компетентним, креативним, стійким до стресів та готовим до продуктивної професійної 
діяльності. Саме це завдання має вирішувати професійна підготовка майбутніх соціальних 
працівників, поєднуючи в собі накопичений досвід та сучасні інноваційні підходи.  

Підготовка спеціалістів соціальної роботи до професійної діяльності – одна з 
головних умов подолання сучасних соціальних проблем, що існують у нашій державі. Проте 
Україна не має багатого досвіду в підготовці таких кадрів. Це можна пояснити тим, що 
професійна підготовка фахівців соціальної роботи розпочалася в нашій країні тільки на 
початку 90-х років і була пов’язана зі значними труднощами, які зумовлені, насамперед, 
відсутністю як практичного досвіду роботи в цій галузі, так і вагомих науково-теоретичних 
розробок з актуальних питань соціальної роботи й підготовки фахівців для соціальної сфери 
[11, с. 299; 6; 7; 8]. 

Соціальна робота як вид професійної діяльності спрямована на задоволення соціально 
гарантованих та особистісних інтересів і потреб різних груп населення, на створення умов, 
які б сприяли відновленню або покращенню здатності людей до соціального 
функціонування. 

Таким чином, ефективність підготовки соціальних працівників до різних аспектів 
майбутньої професійної діяльності залежить від актуальних запитів суспільства та держави і 
визначається охопленням всіх напрямів соціальної роботи, одним із яких виступає соціальне 
забезпечення населення.  

Соціальне забезпечення населення є невід’ємним елементом системи прав і свобод 
людини і громадянина демократичної соціально-правової держави, якою, відповідно до 
Конституції, є і Україна. 

Соціальна держава спрямовує свою політику в напрямі розвитку ринкової економіки, 
соціальної справедливості, соціальної захищеності, соціального партнерства і соціальної 
солідарності членів суспільства. ЇЇ основними завданнями визначається досягнення стабільного 
рівня життя населення, захист та здійснення прав і свобод громадян, створення сучасних систем 
охорони здоров'я, освіти, соціального забезпечення, підтримки соціально незахищених верств 
населення, попередження і вирішення соціальних конфліктів [9, с. 8−9; 4; 5]. 

Соціальне забезпечення як явище суспільного розвитку трактується неоднозначно. 
Н.Б.Болотіна визначає його як «організаційно-правову діяльність держави щодо 
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матеріального забезпечення, соціального утримання, обслуговування, надання медичної 
допомоги за рахунок спеціально створених фінансових джерел осіб, як зазнали соціального 
ризику, внаслідок якого втратили здоров'я та (або) засоби до існування і не можуть 
матеріально забезпечувати себе та своїх утриманців» [1, с. 8].  

Також соціальне забезпечення розглядають як економічну та правову  
категорію. Воно є засобом перерозподілу доходів і подолання соціальної нерівності, зокрема, 
за допомогою соціального забезпечення, коли частина національного доходу спрямовується 
на потреби вразливих груп населення. Такий перерозподіл можливий тільки через правове 
регулювання. Норми права закріплюють організаційно-правові форми здійснення 
соціального забезпечення, джерела фінансування, коло осіб, які потребують соціального 
забезпечення, а також умови і порядок його надання.  

Згідно з тлумаченням С.Синчук та В.Бурак, «соціальне забезпечення – це форма 
розподілу матеріальних благ з метою задоволення життєво необхідних індивідуальних 
потреб громадян при настанні соціального ризику за рахунок спеціальних соціальний фондів 
або за рахунок бюджетів різних рівнів у випадку та на умовах встановлених у законі [10, с. 
59]». 

Як бачимо, сутність поняття «соціальне забезпечення» розглядається з різних позицій, 
але його економічна, соціальна та правова природа не до кінця з’ясована. Відсутнє його 
визначення, яке б задовольняло фахівців різних галузей знань. 

Враховуючи вище зазначені визначення соціального забезпечення, сьогодні 
називають такі його основні критерії (ознаки), відповідно до яких той чи інший вид 
забезпечення необхідно визнавати соціальним: 1) джерела фінансування − соціальне 
забезпечення повинно надаватися за рахунок спеціальних фондів, що створюються 
державою; 2) коло осіб, які підлягають забезпеченню − забезпечення повинно здійснюватися 
не для всіх громадян, а лише для певних їх категорій, установлених законом. Коло цих осіб 
установлюється стосовно конкретних видів забезпечення; 3) умови надання забезпечення − 
забезпечення встановлюється для визначених категорій осіб тільки при настанні відповідних 
обставин, указаних у законі (досягнення певного віку, інвалідність, смерть, народження 
особи тощо). Указані обставини в більшості випадків пов’язуються з настанням для людини 
важкої життєвої ситуації, у якій вона опинилася з незалежних від неї причин, і допомога 
суспільства для неї є вкрай необхідною; 4) мета надання забезпечення – вирівнювання 
соціального стану окремих категорій громадян з іншими членами суспільства [2, с. 9−10]. 

На основі аналізу критеріїв (ознак) соціального забезпечення Іванова Р. І. виділила 
його істотні елементи, які визначають основні організаційні аспекти майбутнього 
соціального працівника під час реалізації своїх професійних функцій:  1) коло осіб, які 
підлягають забезпеченню; 2) соціальні чи соціально-правові підстави такого забезпечення; 3) 
характер створення фондів для соціального забезпечення; 4) види забезпечення; 5) об’єм 
(рівень) забезпечення;  6) принципи організації і управління соціальним забезпеченням. 

Для повноцінного розкриття сутності та значення соціального забезпечення для 
розвитку суспільства у навчальній літературі наводяться такі його функції: 1) Економічна 
функція. Її суть полягає в тому, що держава використовує соціальне забезпечення як один із 
способів розподілу частки валового внутрішнього продукту і тим самим здійснює вплив на 
вирівнювання особистих доходів громадян шляхом надання матеріальних благ (пенсій, 
допомог, компенсацій, соціальних послуг тощо) замість втраченого заробітку або поряд з 
ним при настанні вказаних у законі ризиків. 2) Виробнича функція. Ця функція виражається в 
тому, що право на багато видів соціального забезпечення обумовлено трудовою діяльністю, а 
рівень забезпечення часто залежить від її характеру і розміру винагороди за працю. 3) 
Соціальна (соціально-реабілітаційна) функція. Вона сприяє підтримці соціального статусу 
громадян при настанні різних соціальних ризиків (хвороби, інвалідності, старості, смерті 
годувальника, безробіття, бідності) шляхом надання різних видів матеріального 
забезпечення, соціальних послуг, пільг з метою підтримки гідного рівня життя і 
попередження злиденності. 4) Політична функція. Дозволяє державі специфічними для 
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соціального забезпечення засобами реалізувати основні напрями соціальної політики. 5) 
Захисна функція. Саме таке завдання ставить перед собою суспільство, надаючи соціальне 
забезпечення своїм громадянам, оскільки захист їх у важкій життєвій ситуації, допомога у 
вирішенні різних проблем (матеріальних, фізичних, психологічних,  
вікових тощо) є основним призначенням соціального забезпечення [3, с. 21]. 

Також існують суперечності не лише у визначенні поняття «соціальне забезпечення» 
але й у тлумаченні його видів. Так в ч.3 ст.46 Конституції України вказується, що основним 
джерелом існування громадян, який має забезпечувати рівень їх життя не нижче від 
прожиткового мінімуму, встановленого законом, є пенсії, інші види соціальних виплат та 
допомоги. Тим самим фактично вказується на конкретні види соціального забезпечення 
громадян України, хоча сам термін «види соціального забезпечення» в Конституції України 
не застосовується. 

Б.І.Сташків до видів соціального забезпечення відносить пенсію, грошову допомогу, 
компенсацію, субсидію, пільгу, соціальна послугу.  

На нашу думку, найбільш оптимальними та змістовними є розподіл соціального 
забезпечення за твердженням С.М.Синчука, до яких він  відносить такі матеріальні блага, як 
пенсії, соціальні допомоги, соціальні пільги та соціальне обслуговування, надання яких 
спрямовано на вирішення соціальних проблеми об’єктів соціальної роботи [10, с. 74−75].  

Отже, професійна підготовка майбутніх соціальних працівників у сфері соціального 
забезпечення в сучасному демократично організованому суспільстві необхідна, адже це 
перетинання життєво важливих інтересів соціального працівника та незахищених верст 
населення, яка стосується регулювання соціальної політики держави й соціально-
економічних прав людини, виступає гарантією гідного існування й розвитку кожного члена 
суспільства. Це сфера відбиття таких загальнолюдських цінностей, як рівність, соціальна 
справедливість, гуманізм, моральні засади цивілізованого суспільства, які закладені в основу 
професійної діяльності фахівця соціальної сфери.  
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Розглянуто роль класного керівника у забезпеченні повноцінного функціонування класного колективу 
та здійснення ефективного індивідуального підходу до старшокласників в умовах мультипрофільного навчання. 
Аргументується актуальність ротації класного керівника (куратора) при переході класу на ІІІ ступінь 
навчання. 

Ключові слова: класний керівник, куратор, мультипрофільне навчання, індивідуальний підхід, 
учнівський колектив, старшокласники. 

 

Кожна історична епоха пред'являла свої вимоги до «педагога-вихователя», «класного 
керівника», «куратора» ЗНЗ. Ще у 30-х роках XX ст. було визначено функції класного 
керівника у радянській школі (Постанови ЦК ВКП (б) «Про початкову і середню школу» 
(1931) та «Про режим у початковій і середній школі» (1932)), серед яких найважливішими 
були – організація та керівництво педагогічним процесом у ЗНЗ. 

Виконання головної мети української системи освіти сьогодні – створення умов для 
розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України, формування 
конкурентоспроможного покоління, здатного навчатися протягом життя на засадах 
цінностей демократичного громадянського суспільства – висуває нові вимоги до змісту 
діяльності класного  керівника [11; 12; 9]. 

Так, особистість класного керівника в сучасній українській школі відіграє  
вирішальну роль у гармонійному функціонуванні учнівського колективу та реалізації 
індивідуальних здібностей учня. Зрозуміло, що з року в рік перед адміністрацією 
навчального закладу постає питання вибору кандидатури педагога, який здатний забезпечити 
систематичний контроль за навчальноـвиховною діяльністю учнів, створити і підтримувати 
позитивний мікроклімат у класі, вміти вирішувати конфліктні ситуації, мати психологічну 
сумісність із його школярами тощо.  

У вітчизняній педагогічній літературі існує твердження, що «основною формою роботи 
класного керівника є  виховна година, на яку покладено освітню, ціннісно-орієнтовну, 
стимулюючо-дієву функції» [2]. При цьому, згідно Положення про класного керівника 
навчального закладу системи загальної середньої освіти України, на вчителя, який здійснює 
класне керівництво додатково покладаються обов`язки, визначені ще 13-ма позиціями [4].  

Слід зазначити, що форми роботи класного керівника з учнями  різноманітні й 
постійно удосконалюються з часом, проте важливо відмітити, що мистецтво керувати 
дитячим колективом надзвичайно тонке, багатогранне та, на сьогоднішній день, потребує 
високої психологічної та індивідуальної підготовки педагога [2; 4; 5; 6; 7; 8; 13].  

Відомо, що навчитись майстерності професійного викладання програмового 
навчального матеріалу, при відповідному бажанні, може кожний дипломований спеціаліст, 
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але виконувати функції класного керівника, як людини, яку часто ототожнюють із «другою 
мамою» для учня, здатні далеко не всі вчителі-предметники. 

У радянській шкільній практиці історично сформувався такий досвід призначення 
класних керівників: перший класний керівник − у початковій школі, другий – на період 
навчання учнів у 5−11 класах. Як правило, корективи в цій схемі відбуваються у двох 
випадках: коли педагог звільняється з роботи або перебуває у довготривалій відсутності та, 
складніша ситуація, – за наполегливою вимогою батьків учнів. 

На сучасному етапі розвитку шкільної освіти в Україні серед батьків майбутніх 
першокласників спостерігається стійка тенденція вибору не навчального закладу, а 
конкретного класного керівника. Мотивація такого вибору цілком зрозуміла: особиста 
зацікавленість у забезпеченні належної опіки для своєї дитини, фахова майстерність педагога 
тощо. Однак із часом, коли наближається перехід молодших школярів на другий ступінь 
навчання, батьки знову виявляють стурбованість із приводу призначення нового класного 
керівника в основній школі та, у разі задоволення їхніх очікувань, вони поступово 
заспокоюються (або не заспокоюються). Надалі, питання класного керівництва у батьків та 
учнів втрачає свою актуальність (за поодинокими винятками). 

Упродовж 2010−2016 н.р. нами перевірялося припущення щодо доцільності заміни 
класних керівників (кураторів) у старішій школі. За результатами опитування учнів 11-их 
класів школи №104 імені О.Ольжича Оболонського району м. Києва виявлено, що 84% 
старшокласників, які протягом попереднього періоду навчання не виявляли особливої 
активності на уроках, були байдужими до колективних справ, не намагались виділятись на 
загальному фоні класу й не вважалися перспективними учнями, продемонстрували 
ініціативу, наполегливість у досягненні мети, зацікавленість у відвідуванні школи та 
проектуванні власного майбутнього [5]. 

Першопричиною таких якісних змін у поведінці учнів старшої школи є зміна 
організації навчання та визначення нових функцій класного керівника. Серед яких головною 
є можливість об’єктивної оцінки особистості учня, його відносин з колективом тощо. У той 
же час старшокласники відчувають особливу увагу до себе з боку дорослої людини. 
Вивчаючи особливості кожного школяра, новий класний керівник приділяє багато часу  
індивідуальній роботі з учнем, обережно ставиться до вирішення конфліктів і непорозумінь, 
які час від часу виникають в учнівському колективі, неупереджено прогнозує можливі 
наслідки педагогічної дії або власної бездіяльності. Тому на початку своєї діяльності він має 
об’єктивний авторитет серед більшості учнів. Наскільки цей авторитет буде заслуженим 
досить, швидко буде перевірено часом та учасниками навчально-виховного процесу. 

Цінність створеної педагогічної ситуації обґрунтовується також тим, що новий 
класний керівник (куратор) має відмінний від попередників стиль роботи, який 
характеризують нові ідеї та підходи до розв’язання шкільних і особистісних проблем учнів. 
Це адекватно відповідає індивідуальним психологічним потребам школярів, адже діти – це 
невтомні споживачі всього нового, вони на підсвідомому рівні бажають змін і змінюються 
самі. 

Слід визнати, що у більшості випадків продуктивність роботи класного керівника 
протягом семи років в одному учнівському колективі (від 5-го по 11-ий клас) не можна 
вважати достатньою. За цей період педагог творчо виснажується, втрачає спроможність 
активно зацікавлювати дітей до креативності, авторитетність перевтілюється в 
авторитарність, а педагогічні дії набувають шаблонного характеру. Проте найголовніша 
проблема класного керівництва полягає в тому, що професійна криза настає в період 
найвідповідальнішого етапу навчання учнів у школі (напередодні ІІІ-го  ступеню навчання в 
ЗНЗ). Саме на даному періоді шкільного життя майбутні випускники потребують особливої 
уваги та допомоги з боку дорослих. Тому, враховуючи цей відповідальний етап навчання 
учнів у школі, педагогічний вплив має набути нової якості, насамперед, шляхом здійснення 
систематичної індивідуальної та неформальної роботи зі старшокласниками. Такий підхід 
може вважатись ефективним у досягненні взаєморозуміння та дотримання основних 
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етичних, моральних, правових і соціальних норм життєдіяльності, включаючи запобігання 
негативних тенденцій у навчанні учня. 

Наголосимо, що необхідність введення окремої посади вихователя (куратора) виникає 
у зв’язку з організацією навчання учнів за індивідуальними навчальними планами у 
мультипрофільній школі ЗНЗ. Здійснювати якісний контроль за відвідуванням учнями занять 
у запропонованих умовах вчителю, який має шість-сім уроків на день – неможливо. Ситуація 
ускладнюється ще й потребою в організації для учня «вікон» (вільний від відвідування урок, 
який не має можливості логічно розміститися в індивідуальному розкладі уроків учня).  
Зрозуміло, що залишати старшокласників без педагогічного керівництва під час навчально-
виховного процесу не є можливим. Тому виникає необхідність максимально розвантажити 
викладацьку діяльність вчителя, який виконує функції куратора (класного керівника). По 
суті, говориться  про конструювання освітньої рефлексії для учнів (осмислення учнями своєї 
освітньої історії та побудови проекту власної освіти через створення образу себе в 
майбутньому). В історичному педагогічному досвіді таку функцію (як класні керівники в 
школі) виконують тьютори – ті, хто організовує умови для розробки та реалізації 
індивідуальної освітньої траєкторії учня [3]. 

Наведемо приклад із досвіду педагогічної діяльності щодо доцільності введення 
посади куратора старших класів ЗНЗ. Предмет – «Історія України», який вивчається на 
профільному і стандартному рівнях. Відповідно до обраного рівня навчання на паралелі 10-х 
класів організовано діяльність двох предметно-поточних груп, в яких викладають різні 
вчителі. З часом з`ясувалось, що в перший тиждень навчального року учень 10-го класу 
вирішив скористатись невизначеністю ситуації з метою прогулів уроків. Вибравши влучний 
момент, він попередив першого вчителя про те, що відвідує заняття в групі стандартного 
рівня навчання, а другому вчителю повідомив, що вивчає історію України на профільному 
рівні. Заклопотані справами вчителі, звісно, взяли до уваги попередження, але не перевірили 
правдивість слів учня. Врешті-решт школяреві вдалося-таки прогуляти певну кількість 
уроків. І невідомо, як би довго продовжувалась ця історія, якби не своєчасне втручання 
куратора. 

Зазначимо, що мультипрофільне навчання передбачає можливість змінювати 
предметно-поточні групи за власним бажанням учнів протягом навчального року. Роль 
куратора в цьому процесі надзвичайно важлива, тому що саме цей   наставник зобов’язаний 
знати мотиви прийнятого учнем рішення. Така необхідність пояснюється тим, що 
мотивацією можуть бути бажання, що не пов’язані з намірами досягнення успіху в навчанні, 
наприклад: мінімальне тижневе навчальне навантаження з метою збільшення вільного 
позаурочного часу; перехід в групи стандартного рівня, які відвідують «ліпші друзі»; 
закоханість – бажання завжди бути поруч із коханою тощо. У таких випадках куратор разом 
із батьками учня проводить тривалу й цілеспрямовану роботу щодо роз’яснення важливості 
дотримання обраної індивідуальної траєкторії навчання заради втілення в життя професійних 
уподобань учня [5; 9; 12].  

На нашу думку, ротація класних керівників на ІІІ-му ступені навчання в ЗНЗ є 
обов’язковою. Цей процес не завжди потребує  додаткового фінансування або глобальних 
змін у системі загальної середньої освіти. Достатньо розуміння та волі адміністрації 
навчального закладу, а також забезпечення школи якісними педагогічними кадрами. 

Наголосимо, що саме юнацький вік є одним із найскладніших періодів життя людини, 
й, спостерігаючи за особливістю перебігу психічних та соціальних процесів у кожного 
старшокласника, школа має реагувати на будь-які прояви такої поведінки, де зв’язувальною 
ланкою в цьому процесі виступає особистість класного керівника старшої  школи, який 
позитивно та ефективно впливає на самореалізацію, самовиховання та професійну 
ідентифікацію майбутнього випускника школи. 
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The article discusses the features of an interdisciplinary approach to the organization of practical training of 
students of musical faculties. In particular, the analysis of complex educational technology: general pedagogical, 
objective and local levels in the performance of tasks by age and method of anthropology obrazovaniya.Vyvod music, 
which comes to the author: a multidisciplinary approach as an approach to the individual, emphasizes the importance 
of interaction between different branches of science, is in educational practice methodological base of students 
research character assignments for understanding the phenomenon of musical development of preschool children. 

Key words: interdisciplinary approach, educational practice, the musical development of preschool children, 
age anthropology, methodology of music education. 

 

В статье рассматриваются особенности междисциплинарного подхода к организации учебной 
практики студентов музыкальных факультетов. В частности, анализируются комплекс образовательных 
технологий: общепедагогического, предметного и локального уровней в выполнении заданий по возрастной 
антропологии и методике музыкального образования. Вывод, к которому приходит автор: 
междисциплинарный подход как подход к личности, подчеркивающий важность взаимодействия различных 
отраслей науки, является в учебной практике методологической базой проведения студентами заданий 
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исследовательского характера для постижения феномена музыкального развития детей дошкольного 
возраста. 

Ключевые слова: междисциплинарный подход, учебная практика, музыкальное развитие детей 
дошкольного возраста, возрастная антропология, методика музыкального образования.  

 

Учебная практика в подготовке учителя музыки прежде в учебных планах начиналась 
со 2-го курса и предполагала ознакомление с реальным педагогическим процессом 
музыкального образования детей на уроках музыки в школе. В условиях учебной практики 
студенты знакомились со спецификой проведения уроков музыки в начальной и основной 
школе. Естественно, что наряду со спецификой, обусловленной психолого-возрастными 
особенностями детей младшего школьного и подросткового возрастов, студенты в рамках 
учебной практики наблюдали реализацию принципа преемственности в обучении учащихся 
начальной и основной школы. Однако подобная преемственность существуют и между 
дошкольным и начальным образованием. Другая сторона проблемы: сегодня в мире 
существуют вариативные концепции раннего развития детей. Соответственно, в 
дополнительном (музыкальном) образовании педагогу доведется работать не только с 
детьми младшего школьного и подросткового возраста. В этой связи в учебный план 
подготовки педагога-музыканта с 1-го курса была внесена учебная практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков, предусматривающая ряд задач: 

– знакомство с возрастными особенностями детей дошкольного возраста:  
развитием психических процессов мышления, речи, внимания, воображения, восприятия, 
памяти, а также навыков социализации (особенностей общения и игровой деятельности) в 
младшем возрасте (3-4 года), среднем (4-5 лет), старшем (5-6 лет), подготовительном 
периоде к школе (6-7 лет); 

– знакомство с формами и методами развития музыкальных способностей 
(звуковысотных представлений, чувства ритма, ладового чувства), личностных качеств 
(эмпатийности, креативности), музыкальных знаний и исполнительских умений и навыков (в 
музыкально-слушательской, вокально-хоровой деятельности, игре на музыкальных 
инструментах, музыкально-ритмическом движении).  

Из представленных задач видно, что междисциплинарный подход в подготовке 
педагога-музыканта предусматривал рассмотрение феномена дошкольного этапа, не 
ограничиваясь рамками какой-либо одной научной дисциплины. В этой связи практику 
курируют две кафедры: кафедра методологии и технологий педагогики музыкального 
образования, а также кафедра психологии. 

Функционирование модели междисциплинарного подхода предполагает 
использование комплекса образовательных технологий: 

– общедидактического уровня: технологии проектного обучения – организация в 
рамках учебной практики учебно-познавательной деятельности студентов в соответствии с 
алгоритмом поэтапного выполнения учебных заданий по возрастной антропологии и 
рефлексивным анализом полученных результатов; 

– предметного уровня: технологии «кейс-стади» – анализ педагогического опыта по 
организации различных видов музыкальной деятельности детей дошкольного возраста,  

– локального уровня – овладение навыками наблюдения, беседы, интервьюирования с 
целью диагностики уровня развития музыкальности, эмпатийности, креативности 
дошкольников.  

Таким образом, каждая встреча с детьми предполагает исследовательскую работу 
студента по возрастной антропологии и методике музыкального образования, что 
фиксируется в индивидуальной книжке студента (табл. 1). 

Задания кафедры психологии (авторы С.Н. Морозюк, Л.М. Петухова) связаны с 
целевыми ориентирами задач, представленными в ФГОС дошкольного образования: 
сенсорное развитие детей; развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 
(конструктивной) деятельности ребенка; формирование элементарных представлений детей; 
познавательное развитие. 
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Таблица 1 
Индивидуальная книжка студента 

ЗАДАНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
Дата 

Кафедра психологии 
Кафедра методологии и технологий педагогики 

музыкального образования 

 
 

Блок «Социализация» 
Технологическая карта  (ТК) 

Карта наблюдения 
Наблюдение за навыками социализации: 

особенности общения и игровой 
деятельности детей 3-4 лет. 

(Беседа, подвижная игра на знакомство) 

Блок «Развитие музыкальных знаний в 
музыкально-слушательской деятельности 

дошкольников и исполнительских навыков в 
пении, игре на музыкальных инструментах, 

музыкально-ритмическом движении» 
Технологическая карта (ТК)  

Анализ  
видов музыкальной деятельности детей  

3-4 лет на музыкальном занятии. 
Анализ программного материала по слушанию, 
пению, игре на музыкальных инструментах и 

музыкально-ритмическому движению 
 

 
Блок «Познание» 
Карта наблюдения 

Наблюдение за познавательным развитием 
детей 3-4 лет: мышление, речь, внимание, 

воображение, восприятие, память. 
(Наблюдение, беседа, дидактическая игра) 

Блок «Развитие музыкальности, 
эмпатийности, креативности в досуговой 

деятельности детей 3-4 лет»  
Карта наблюдения 

Наблюдение за развитием эмпатийности, 
креативности (беседа); развитием музыкального 

слуха – звуковысотными представлениями 
(дидактическая игра), чувством ритма 

(дидактическая игра), ладовым чувством 
(дидактическая игра) 

 
Для диагностики уровня музыкального развития детей студентам предлагаются 

дидактические игры из опыта работы специалистов в области дошкольного музыкального 
образования. Например, для работы с детьми 4-5 лет это игры: 

– на выявление уровня развития звуковысотного слуха. Ход игры: музыкальный 
руководитель предлагает пропеть песенку «Цирковые собачки» («Музыкальный букварь» 
Н.А. Ветлугиной) 2-3 раза, сопровождая каждый звук движением руки вверх или вниз. Затем 
ребенок должен отгадать, поднимаются вверх цирковые собачки или спускаются вниз; 

– на выявление уровня развития чувства ритма. Ход игры: музыкальный 
руководитель предлагает поиграть в «Эхо». Проигрываются (пропеваются) фразы мелодии 
песни, дети воспроизводят хлопками в ладоши ритмический рисунок; 

– на выявление уровня развития ладового чувства. Ход игры: музыкальный 
руководитель предлагает сложить ручки, соединив ладошки «чашечкой». Это будет копилка, 
в которую надо опускать те слова, которые определяют верно характер звучания музыки. 
Если слово, предлагаемое музыкальным руководителем (эмоция) не соответствует характеру 
звучания музыки, ребенок разводит руки в стороны. Звучит мелодия песни «В траве сидел 
кузнечик» (муз. В.Я. Шаиского). Слова (эмоциональные характеристики): весело, грустно; 
радостно, печально и т.д.; 

– на выявление уровня развития креативности.  Ход игры: музыкальный руководитель 
вспоминает с ребёнком персонажей сказки «Колобок». Затем предлагает поиграть и отгадать, 
кого встретил колобок, когда ушёл от бабушки с дедушкой – Зайца, Волка или Медведя? 
(исполняет пьесы «Волк», «Заяц». «Медведь» Т. Попатенко). Ребёнок отгадывает, слушая, 
как звучала музыка – сердито, неуклюже или весело и живо. Далее ребенку предлагается 
изобразить с помощью музыкального движения характер звучания музыки. 

Основными компонентами диагностики сформированности компетенций студентов в 
ходе учебной практики рассматриваются: 

- «моделирование» с целью предварительной диагностики возможных затруднений в 
проведении исследовательской работы по изучению особенностей общего и музыкального 
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развития детей в дошкольном возрасте (собеседование и консультирование студентов по 
анализу музыкальных занятий, конспектированию программ музыкального воспитания детей 
дошкольного возраста, проведению дидактических игр на развитие музыкальности, 
эмпатийности, креативности);  

Таблица 2 
Карта наблюдения студента выглядит следующим образом: 

Компетенции 
 

Метод диагностики 

Результат 
(выбрать балл,  в 
соответствии с 
особенностями  

развития 
ребенка) 

В процессе самостоятельной предметной и 
предметно-исследовательской 
деятельности активно познает и называет 
свойства и качества предметов, 
систематизирует их. 
Самостоятельно совершает 
обследовательские действия (метод 
практического примеривания и 
зрительного соотнесения) и делает 
прогноз, связанный с обозначением 
функций и поведения предметов в 
ситуациях, которые не наблюдает (может 
предположить, как они себя будут 
вести). 

Наблюдение 
 
 
 
Беседа: 
«Как ты думаешь, что 
случится с игрушкой 
изо льда, если ее 
повесить на елку, 
которая стоит в теплой 
комнате?» 

 
 

2 

Знает названия сенсорных эталонов (цвета, 
геометрические формы). 

2 

  
Сенсорное 
развитие 

С помощью взрослого называет формы и 
цвета 

Наблюдение. 
 Дидактическая игра 
«Назови фигуры и 
закрась» 

1 

Проявляет познавательную активность 
(задает вопросы: что это? Зачем? Почему?). 
С интересом выслушивает ответ на 
поставленный вопрос. Экспериментирует, 
обследует. Любит книжки об окружающем 
мире. 

2   
 Познават. 
интерес 

 
 
 
 
 
 
 
 

Задает вопросы, но не выслушивает до 
конца ответ на поставленный вопрос. 
Познавательный интерес неустойчивый. 

 
 
 Наблюдение за 
ребенком в процессе его  
самостоятельной 
деятельности и на 
занятиях. 
Беседа: 
«Какие любишь 
книжки? 
«Про кого и про что 
любишь  слушать 
рассказы? 

1 

Таблица 3 
Полученные результаты диагностирования студент фиксирует в технологической 

карте наблюдения 

Имя 
ребенка 

Ладовый 
компонент 

мелодического 
слуха 

Звуковысотный 
компонент 

мелодического 
слуха 

Чувство ритма Креативность 

1.Таня Н. В С В В 
 

- «контроль» и «оценка» с целью уточняющего диагноза профессиональных 
затруднений и их коррекции в организации музыкальной деятельности детей дошкольного 
возраста осуществлялся в системе MOODL, для чего на электронном портале МПГУ двумя 
кафедрами (кафедрой психологии и методологии и технологий педагогики музыкального 
образования) создан для студентов учебный курс «Учебная практика (по получению 
первичных профессиональных умений и навыков). 



 292

Таким образом, междисциплинарный подход является в учебной практике 
методологической базой проведения студентами исследований. При этом принципиально 
важно отметить, что при сохранении самостоятельности отдельных психолого-
педагогических наук (возрастной антропологии и методики музыкального образования) 
междисциплинарный подход способствовал диалогу в формировании у студентов 
представлений о возрастных особенностях детей дошкольного возраста и особенностях 
музыкального развития дошкольников. 
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ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ТОЧКИ ЗОРУ 
КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

 

In this article is presented the basic structural model of motivational enviroment, which is a reflection of 
todays motivation's development of learning process from both lecturers and students perspectives of view, considering 
several characteristics, presented in literatures' sources, based on current issues and ways of their solving. Speaking in 
terms of actual political and economical crisis, the significant role of educational development is given to the state , as 
to a guarantor, because higher education structure is an opened system for a global cooperation with  society, with own 
possible positive tendencies of  formation as well as negative influental impacts , even destruction and degradation of 
higher education. 

Key words: learning and motivation, motivational enviroment, competitivness of education, crisis, govermental 
regulation. 

 

У статті наведена базисна структурна модель мотиваційного середовища, яка є відображенням 
сучасного розвитку мотивації навчального процесу як з боку викладацького складу, так і з боку студентської 
аудиторії, з урахуванням різноманітних характеристик, які наведені у джерелах літератури, а також з точки 
зору наявних проблем та шляхів їх вирішення. У розрізі політико-економічної кризи сьогодення, важлива роль у 
цій побудові належить державі, як гаранту, адже вища освітня структура є відкритою системою для 
глобальної взаємодії з суспільством, з можливими як позитивними формуваннями у її розвитку, так і 
негативними проявами та тенденціями і навіть руйнуванням та деградацією вищої системи освіти. 

Ключові слова: навчання та мотивація, мотиваційне середовище, конкурентоспроможність освіти, 
криза, державне регулювання. 

 

Численним публікаціям щодо мотивації навчання та формування її мотивів і чинників 
як у середній, так і у вищій школі відведена вагома частина педагогічних розділів як у 
літературі, так і у методології самого процесу викладання. Але мотиваційна сфера навчання є 
«живою» структурною системою не тільки у розрізі бачення взаємодії студента та викладача, 
вона є певним відображенням соціально-суспільного рівня географічного регіону, держави, 
світової спільноти. 

Мотивація – це складна ієрархічна структура з певними нішами (за Маррей Г., Мак-
Каллендом Д., Хекхаузеном Х.), яка включає зовнішні та внутрішні чинники (за 
Матюгіною М. В., Бугрієнко А. Г.), суспільні та психологічні аспекти, пізнавальні та соціальні 
сторони людської діяльності (за Марковою А. К., Леонтьевим А. В.) [1, с.388; 2, с.76]. 

Мотивація може розглядатись як загальна комплексна модель або як певна автономна 
частина якось процесу. Цій структурі, як рушійній силі, може бути притаманна певна 
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циклічність безперервного взаємовпливу різних факторів та компонентів, суб'єктів та 
об'єктів діяльності (за Семиченко В. А., Овсянецькою Л.) [3, с.230]. 

Мотивація навчання –це усвідомлена потреба, що направлена на процес здобуття 
певних теоретичних чи практичних знань та навиків у сфері обраної професійної зайнятості. 
Така багатогранність у структурі навчальної мотивації буде залежати від обраних критеріїв 
впливу, методів оцінки та характеристики, різноманітних соціальних тенденцій і т. п. 

З огляду на події сьогодення, ми поділили мотиваційне середовище навчання умовно 
на три частини, які взаємо переплітаються та не можуть бути відокремлені один від одного 
чіткими границями (рис. 1). Адже один вид мотивації дає поштовх для розвитку іншого і 
навпаки. Розвиток мотивації, як певного показника не є математичною величиною чи 
формулою, яка відповідає прямо пропорційній залежності, її векторна пряма існує не тільки 
в одному певному напрямку, для неї будуть характерні осцилографічні графічні функції 
живих систем та компонентів зі взаємними або діаметрально протилежними спадами чи 
піками на фоні психологічних аспектів окремої особистості чи соціуму загалом. 

 

 
Рис. 1. Мотиваційне середовище навчання (авторська розробка) 

 

Ми пропонує до Вашого розгляду основні три підсистеми одного цілого – 
мотиваційного середовища вищої освіти (в тому числі, з певними особливостями, що 
характерні медичній галузі освіти), для кожної з яких окреслено позитивні та негативні 
моменти. 

Мотивація виклада. Звичайно, в першу чергу, ми маємо на увазі професіоналізм 
викладача з точки зору знання свого предмету та організації навчального процесу, крім того 
є необхідним аспект компетентного відношення до студентів. У сучасному баченні ситуації 
та певному її позиціонуванні важливими є декілька пунктів, які впливають на формування 
мотиваційного середовища викладацької аудиторії. 

• Запровадження Болонської системи освіти, як фактору реформування освітньої 
системи в нашій країні щодо поетапного входження у європейську та світову освітню 
спільноту. Це призвело до певного репозиціонування ролі викладача. 

• Згідно Болонської системи навчання запровадження інноваційних технологій, 
не тільки з точки зору створення електронних сайтів навчання та тестування з 
використанням сучасних системних комп'ютерних технологій, а й з огляду використання 
новітніх підходів у класичних схемах викладання для досягнення максимальних позитивних 
результатів. 

• Зниження годинного навантаження, що створює додаткові умови для 
наукового та професійного зростання викладачів. 

• Уведення жорстких ліцензійних та рейтингових вимог для викладацького 
складу, в тому числі, володіння англійською мовою на сертифікованому рівні не нижче В2, з 
приводу яких відбувається постійна дискусія. 

• Навчання іноземних студентів для здобуття медичної освіти, як правило з країн 
Азіатського та Африканського регіону (Індія, Гана, Нігерія, Саудівська Аравія, Йорданія 
та ін.), що вимагає певної перебудови навчального процесу, з урахуванням не тільки 
необхідного рівня знання англійської мови як важливого аспекту для розуміння між 
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викладачем та студентською аудиторією, а й формування певних соціально-психологічних 
умов поведінки. Зауважимо, що кількість іноземного студентського контингенту займає 
значний відсоток серед загальної чисельності. 

• Необхідність дотягувати студентський баласт до номінальної величини, так 
званої «прохідної межі знань». 

• Досить невисокий рівень заробітної плати у порівнянні з 
внутрішньодержавним ринком праці та мізерна величина згідно загальноприйнятих 
стандартів розвинутих світових країн. 

Мотивація студента. Відповідно до загальної характеристики ми говоримо про 
студента, який свідомо обрав медичний профіль навчання, тобто існує початкова позитивна 
мотивація навчального процесу, але створюються подальші умови та передумови, які здатні 
вплинути на формування та розвиток навчального процесу [4, с.61]. 

• Слабкий рівень шкільної підготовки, який не відповідає необхідному запасу знань для 
продовження обраного спеціалізованого навчання. Цей пункт створює перешкоди на 
початковому етапі теоретичного базисного навчання, особливо з точки зору 
природничих та точних наук. 

• Бажання продовжувати професійну справу батьків або прагнути отримати професію 
за покликанням, престижне середовище учбового закладу, що сприяє загалом 
позитивній активації процесу навчання. 

• Готовність студента до самостійної роботи як під керівництвом викладача, так і у 
групі студентів. Це вимагає високої внутрішньої мотивації особистості та 
відповідальності за індивідуальну проведену роботу. 

•  Поступовий плановий перехід від навчальної до навчально-професійної діяльності та 
професійної зайнятості. 

• Недостатній рівень стипендій та соціальних умов проживання. 
• Низький рівень офіційної заробітної плати для дипломованого початківця, що сприяє 

прояву негативної мотивації у навчанні та прагненні здебільшого працювати у 
недержавних закладах або отримувати нелегальну оплату праці у якості вдячності за 
здійснену професійну роботу. 

• Можливість стажування за кордоном для підвищення професійних навичок, вузької 
спеціалізації, обміну досвідом, участь у конференціях та форумах. У рамках кризи цей 
пункт може дати негативні наслідки для розвитку країни (пункт 8). 

• Численна міграційна хвиля випускників шкіл та студентів закордон не тільки для 
процесу навчання за обраною спеціальністю, а з точки позиціонування щодо 
здійснення реальної можливості майбутньої професійної зайнятості одразу після 
завершення навчання (надії щодо прозорого ринку праці, попиту та пропозиції). 
Певна група факторів, які ми розглянули вище, можуть вплинути не тільки позитивно 

чи негативно на процес навчання, вони можуть поводити себе двояко, що залежить від 
факторів оточуючого середовища: соціально-психологічних, економічних, державних 
законів та певних юридичних гарантій та зобов'язань. 

До цього моменту ми обговорювали наявність важливих гравітаційних системних 
полюсів: викладач-студент та студент-викладач, які є обопільними у ієрархії розвитку чи 
занепаду. Але з нашої точки зору, ця взаємодія повноцінно функціонує з огляду розуміння 
місця здійснення такої процесуальної взаємодії. 

Мотиваційне середовище держави. 
•  Програмна орієнтація щодо виконання умов Болонського процесу та декларації «Зона 

європейської вищої освіти» для побудови якісної освіти за відповідними європейськими 
та світовими стандартами. 

• Процес заключного трансформування програми підготовки кваліфікації спеціаліста у 
програми підготовки магістра. 

• Трансформація десятирічного навчання згідно шкільної програми у 12-літню середню 
школу, що повинно створити умови для підвищення рівня знань майбутніх абітурієнтів, 
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позитивно вплинути на прояв свідомого вибору щодо обраного фаху навчання у вищій 
школі. 

• Економічно-політична криза останніх років сприяє зниженню оцінки вищої освіти, що 
призводить до втрати вищого викладацького складу, заниженню професійної оцінки та 
рівня освітнього потенціалу. 

• Спостерігається тенденція зниження державного замовлення щодо підготовки 
професійних кадрів, що пов'язано зі скороченням лікувальних закладів та ліжко-днів у 
них. 

• Відчутна географічна різниця щодо розподілу вищих учбових закладів та їх матеріально-
технічного забезпечення. 

• Жорсткі та надто лавинні умови переходу на ринкові відношення освіти та праці без 
збереження соціальних стандартів. 

• Зниження престижності викладацької професії. 
• Відсутність державної програми щодо переходу до загальної страхової медицини, 

занепад державної системи охорони здоров'я. 
Згідно статистичних даних є цікавим двоякий факт, про те що, якість системи освіти в 

Україні загалом у період з 2011 по 2015 рік зросла (вплив процесів реформації вищої освіти, 
згідно світових стандартів, прогресивні введення і т. п.), але якість вищої математичної та 
природничої освіти й стан вищої професійної освіти упродовж цих років знижує свої позиції. 
Актуальними проблемами вищої освіти залишається невизнання вітчизняних дипломів, 
невідповідність освіти вимогам та потребам ринку праці, недостатнє матеріальне 
забезпечення та низький рівень якості освіти в українських ВНЗ у порівнянні зі світовим 
рівнем [5, с.388]. 

Рейтинг конкурентоспроможності держави будується на основі Індексу глобальної 
конкурентоспроможності  GCI (Global Competitiveness Index), до калькуляції якого входить 
багаточисельна група економічних та соціальних показників (державні інститути, 
інфраструктура, макроекономічні умови, охорона здоров'я та початкова освіта, вища освіта 
та професійна підготовка, обсяг ринку, рівень розвитку бізнесу, інновації і т. п.). В Україні, у 
зв'язку з послабленням таких важливих компонентів для розрахунку індексу як освіта, наука, 
зарплата, продуктивність праці та підтримка бізнесу, конкурентноспроможність нашої 
держави оцінена як слабка [6]. 

На даний час, роль держави набуває двоякого чинника для формування процесу 
конкурентноспроможності: фактор здорових ринкових відносин та фактор зменшення та 
навіть скасування пільг та державної опіки у галузі освіти та медицини. 

У підсумку хочеться зазначити, що мотивація процесу навчання – багатогранний 
процес не тільки з огляду взаємодії викладача та студента, важливим мотиваційним 
середовищем виступає держава і її роль не можна недооцінювати. Якщо існує 
«неузгодженість студентського мотиву та викладацького стимулу», то роль державних 
освітніх структур полягає у створенні належних умов, гарантій та вимог для належної 
взаємодії викладацького та студентського контингенту. 
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Розглянуто сутність понять «естетичне виховання», «музичне виховання» та «виховання засобами 
музики». Визначено змістові складові музично-естетичної діяльності студентів (музичне, естетичне, 
виховання, діяльність) та подано авторське тлумачення цього терміну. 

Ключові слова: діяльність, естетичне виховання, музичне виховання, виховання засобами музики, 
музично-естетична діяльність студентів. 

 

Виховний вплив музично-естетичної діяльності полягає у тому, що вона містить у собі 
великі можливості для розкриття творчого потенціалу особистості студента, збагачує його 
естетичний досвід та моральний потенціал, розвиває емоційно-чуттєве самовираження, 
сприяє духовному збагаченню і душевному спілкуванню.  

Разом із тим, здійснений аналіз наукової літературиь(Л.Н.Альмухамбетова, 
В.П.Андрущенко, Є.М.Ільїчов, С. Ю Заваріна, Л.О.Куненко, О.В.Михайличенко, Л.П.Шопіна 
та ін.) показує, що поняття «музично-естетична діяльність студентів» потребує уточнення. 
Це пов’язано із тим, що в науковій мистецтвознавчій та психолого-педагогічній літературі 
терміни «діяльність» (музична, музично-естетична, музично-творча тощо) та «виховання» 
(музичне, музично-естетичне, художньо-естетичне тощо) використовуються для позначення 
як принципово різних, так і аналогічних явищ. Враховуючи означене, метою нашого 
дослідження було визначено: проаналізувати поняття «естетичне», «музичне» та «музично-
естетичне виховання», як найбільш близькі до тематики нашого дослідження, та з’ясувати 
сутність музично-естетичної діяльності студентів у цьому контексті. 

З трьох названих понять найбільш широким можна вважати «естетичне виховання», 
змістове наповнення якого відображає процес формування людини, «здатної сприймати, 
оцінювати й усвідомлювати прекрасне в житті, природі й мистецтві, покликаної жити й 
перетворювати світ за «за законами краси» [3, с. 118]. Разом із тим, цей напрям виховання 
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серед своїх засобів об’єднує не лише мистецтво, але й зразки поведінки інших людей, красу 
природи, побутового оточення тощо як ідеали. Враховуючи означене, доречно розглядати 
його не загалом, а, насамперед, в музично-естетичному ракурсі.  

Слід зазначити, що вчені часто пов’язують завдання музично-естетичного виховання 
саме із пізнанням краси музики та самостійним створенням особистістю мистецьких 
витворів. Так, І.В.Груздова зауважує, що «музично-естетичне виховання вирішує завдання 
розвитку естетичних (інтеграційних за своєю природою) якостей дитини, пов'язаних з 
емоційно-чуттєвим і художньо-образним пізнання не тільки музики, а й унікальної системи 
естетичних цінностей мистецтва та навколишнього життя» [4, с. 317]. Поряд із цим вчена 
погоджується, що цей напрям виховання сприяє творчій самореалізації, саморозвитку та 
самопізнанню особистості. У такому розумінні музично-естетичне виховання можна 
розглядати як один із напрямів естетичного, яке знайомить дітей і молодь з творами 
музичного мистецтва, спонукає їх до оцінно-естетичної та самостійної музично-творчої 
діяльності, сприяє формуванню духовної та музично-естетичної культури особистості. Разом 
із тим, музично-естетичне виховання за змістом виступає набагато ширшим від власне 
музичного виховання. Ми у цьому аспекті погоджуємося із Ю.О.Лєвченко, яка наголошує, 
що музично-естетичне виховання – це не лише включення у музично-творчу діяльність 
(вміння сприймати, правильно розуміти, цінувати і створювати прекрасне в мистецтві та 
житті, «творення за законами краси музично-естетичними засобами»), це, перш за все, 
забезпечення розвитку духовності особистості, тобто розвиток ціннісних орієнтацій, системи 
установок, переконань через опанування загальнолюдських цінностей, ідеалів, моральних 
норм, відображених у творах музичного мистецтва [6, с. 6].  

Разом із тим, звернення до деяких зарубіжних досліджень, зокрема праць китайських 
учених, свідчить, що поняття естетичного виховання є превалюючим у науковому обігу як 
найбільш широке і доречне у позначенні виховання «досконалої людини», оскільки пронизує 
усі інші його ланки. Йому приписувалися функції і політична («музикою пом’якшувати 
серця народу»), і моральна («виховання почуттів»), і просвітницька («гра на цінє, каліграфія, 
віршування полегшують процес пізнання, роблячи його більш «радісним») [1, с. 61]. 
Видатний китайський педагог Тао Сін-чжи оцінював «естетичне виховання як важливий 
компонент триєдиного комплексу «істина, добро, краса» (кит. чжень шань мей – �����)» 
[1, с. 64]. Підсумовуючи вище означене, ми можемо констатувати, що, з одного боку, і 
естетичне, і музичне, і музично-естетичне виховання пов’язані із вихованням зростаючої 
особистості, в тому числі й формуванням її духовної культури засобами музики. Водночас 
ми маємо на меті виховання духовної культури загалом, а не музичної чи естетичної. Окрім 
того, плануючи роботу зі студентами (тобто юнацькою молоддю), доцільно оперувати 
поняттям, яке відображатиме більшу активність самих учасників цього процесу. 

Нами встановлено, що найбільш близька за значенням до музично-естетичної 
діяльності категорія – це виховання засобами музики. Досить точно підходи до цього 
процесу, на нашу думку, диференціює О.М.Отич. Вона переконана, що потенціал музичного 
мистецтва реалізується у трьох різних напрямах через діяльність, що спрямована на: а) 
опанування мистецтва з метою мистецької освіти й художньо-естетичного виховання; 
б) ненав’язливе залучення особистості до мистецької діяльності з метою її гармонізації та 
соціалізації; в) розв’язання загальнопедагогічних завдань на основі використання мистецтва 
[7, с. 79]. Ми вважаємо, що музично-естетичну діяльність можна розглядати частково саме в 
руслі другого напряму (тобто, коли музика виступає як засіб забезпечення особистісного 
комфорту), а також повною мірою в руслі третього напряму (тобто через музику 
відбувається самопізнання, духовний ріст і самореалізація студентів). Разом із тим, усі 
напрями, в тому числі й третій, мають на увазі саме діяльність. Адже саме діяльність є 
цілеспрямованою і творчою, вона неможлива без пізнавальних та вольових процесів, через 
неї встановлюється реальний зв’язок між людиною та світом, що її оточує. Враховуючи 
означене, ми зупинилися не на понятті музично-естетичного виховання, а саме музично-
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естетичної діяльності як найбільш доречному в рамках нашого дослідження, оскільки воно 
дозволяє поєднати три складові «музичне», «естетичне» та «діяльність».  

Як відомо, діяльність у психологічній науці розглядається як свідома, цілеспрямована 
активність людини, пов’язана із перетворенням себе і навколишнього світу. Тобто, коли мова 
йде про студентів, на нашу думку, доцільно говорити саме про діяльність як «спосіб буття» 
молодої людини, як її здатність вносити в дійсність зміни. Ця діяльність музична, оскільки 
здійснюється засобами музики (слухання, виконання і створення музики, танець тощо) та 
пов’язана із забезпечення свідомого осягнення мови музики і гармонії, що закладена в ній. 
Слід зауважити, що китайський ієрогліф �� (хесе – гармонія) складається з двох частин, 
окреме значення кожної з яких «мир, злагода, дружба» та «гармонія, мелодійність». 
Китайська мудрість каже: «Тільки досконало мудрий в змозі досягти гармонії, а гармонія – 
основа музики» [10, с. 76]. Оскільки музика гармонійна за своєю природою, то вона 
сприятиме індивіду в досягненні стану гармонії його духу. Разом із тим, музично-естетична 
діяльність – це не музична освіта чи музичне виховання, оскільки музика у нашому 
дослідження, будучи одним із проявів і засобів досягнення гармонії [8, c. 16−17], сприятиме 
зростанню рівня духовної культури студентів.  

Музично-естетична діяльність носить естетичний характер, вона пов’язана зі 
сприйманням і пізнанням краси навколишнього світу та творів мистецтва. Естетичне часто 
трактується як ідеальні уявлення про досконалість, красу і гармонію різних проявів буття. 
Отже, естетичне невіддільне від духовного. З іншого боку, і «музика як вид мистецтва, 
безпосередньо пов'язана з естетичним», оскільки «специфіка музичного мистецтва 
обумовлена і тим, що в ній присутні натхненність і духовність як цілісна якість 
життєдіяльності людини» [4, с. 317]. Отже, при відповідних умовах музика виступає 
джерелом формування не тільки музичної, але й духовної культури особистості. Таким 
чином, саме в процесі діяльності та за допомогою засобів музичного мистецтва [9], через 
пізнання його витворів, сприймання, оцінювання, мотивування і надихання їхнім естетичним 
і духовним сенсом, створюються оптимальні педагогічні умови для виховання студента як 
особистості активної, готової до змін і перетворення як себе, так і майбутнього, що і 
виступає сутнісною основою духовної культури.  

Підсумовуючи та узагальнюючи висвітлені вище положення, а також враховуючи те, 
що музично-естетична діяльність студентів у нашому дослідженні спрямована на виховання 
духовної культури, було сформульоване авторське визначення даного поняття. У роботі 
музично-естетична діяльність студентів розглядається як цілеспрямована взаємодія з 
творами музичного мистецтва (сприйняття, переживання, інтерпретація, творення) та з 
суб'єктами музичної діяльності (аматорами, митцями, глядачами, організаторами) в умовах 
соціокультурного середовища університету, яка сприяє активному включенню студентів у 
систему суспільних відносин, прилученню до духовних цінностей, використанню духовного 
потенціалу музичного мистецтва у власній діяльності. В перспективі доречно обгрунтувати 
структуру цієї діяльності стосовно виховання студентів. 
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В умовах динамічного перетворення соціально-економічних сфер сучасного 
суспільства істотно зростає значення соціальної свободи для реалізації потенціалу активної, 
творчої особистості, відроджуються орієнтації на ціннісно-смислове розкриття 
індивідуальності. 

Проблема потенціалу (від латинської «potential» − можливість, сила) [9] пронизує усі 
сучасні освітні концепції в загальній, психологічній і професійній теоріях особистості, її 
розвиток визначається метою вищої професійної освіти. У зв'язку з цим, особливу 
актуальність набуває проблема формування і розвитку професійного, особистісного, 
креативного і інших потенціалів майбутніх фахівців, їх пізнавально-професійних потреб і 
інтересів, професійної і творчої активності, професійного мислення, професійних 
компетенцій  тощо [10; 11; 12; 13]. 

У контексті нашого дослідження є необхідним розгляд понять «потенція» і 
«потенціал» та уточнення їх педагогічної суті.  

Варто зауважити, загальнонаукове застосування поняття «потенціал»  
своїми коренями йде до метафізики Аристотеля, в якій «акт» і «потенція» розглядається як 
основа онтологічного розвитку, як здатність змінюватися, − субстанціонально, якісно, 



 300

кількісно, просторово. При цьому буття ділиться на «потенційне» і «актуальне», а 
становлення розглядається як перехід від першого до другого [15, с. 17]. 

Проблема співвідношення актуального і потенційного, можливого і дійсного пізніше 
розглядалися Проклом, Авіценою, І.Кантом, М.Гегелем, К.Марксом, Ф.Енгельсом й іншими 
дослідниками. Відомий філософ Сходу Абу Алі Ібн Сіна (Авіцена) розглядав потенцію як 
«передуюче» і «подальше» в трьох сенсах: як схильність до діяльності взагалі (матеріальна 
потенція); як ця ж схильність, коли для цього предмета реалізується те, в силу чого він може 
досягти актуального стану (можлива потенція); як схильність, що досягає досконалості і 
переходить в актуальний стан у будь-який час залежно від бажання (завершена потенція) 
[16]. Як бачимо, велике значення проблемі потенціалу надавалося вже із старовини, 
підкреслюючи його особливе місце в розвитку людини і суспільства. 

Сучасне узагальнене визначення терміну «потенціал» входить в понятійний апарат 
багатьох наук і має широке застосування як в природознавстві, техніці, економіці, так і в 
психології, педагогіці та в інших соціальних дисциплінах.  

Варто зауважити, що найбільшим визнанням користується визначення «потенціалу» у 
психологічному словнику-довіднику, де він розглядається як «джерело, можливість, засоби, 
запас, який може бути використаний для вирішення будь-якого завдання, досягнення певної 
мети», як «можливість окремої особистості, суспільства, держави в тій чи іншій галузі» [14]. 

У тлумачному словнику С.Ожегова і Н.Шведової «потенція» розглядається як 
можливість; як те, що існує в прихованому вигляді і може проявитися за певних умов [9]. 

Зарубіжні соціологи Г.Клаус, М.Бурі бачать в терміні «потенціал» щось, що є 
можливим, або «здатність до дій»; Х.Білефельд розглядає потенціал як величину і виробничу 
здатність, спільність засобів; Г.Луц, У.Герман розуміють під потенціалом продуктивну 
можливість [15].  

У вітчизняній психології і педагогіці потенціал спочатку розглядався в руслі ідей 
персоналізації або у зв'язку з визначенням конкретних приватних потенціалів (Б.Бехтєрєв, 
П.Блонський, К.Ушинський, С.Шацький і інші). З середини XX ст. потенціал досліджувався 
переважно в плані співвідношення потенційного і актуального на базі уявлень 
С.Рубінштейна (Б.Ананьєв, В. Асеєв, Т.Артем'єв, Є.Старовойтенко, Л.Кудряшов та ін.).  

У зарубіжній психологічній літературі термін «потенціал» розглядаєтья як 
«психологічна сила для досягнення суб'єктом мети» (К.Левін). Незважаючи на певні 
відмінності, ці думки не суперечать, а до певної міри доповнюють один одного, що 
підкреслює широту змісту досліджуваного поняття. 

Сьогодні особистість людини характеризується п'ятьма динамічними домінантами, що 
задають спрямованість процесу її розвитку [7]: пізнавальним, моральним, творчим, 
комунікативним і естетичним потенціалами. Лаконічно й образно їх сформулював М. Каган: 
потенціал особистості визначається тим, що вона знає, що вона цінує, що і як вона творить; з 
ким і як вона спілкується; які її естетичні потреби і як вона їх задовольняє [3].  

Свого часу відомий характеролог А.Лазурський підкреслював, що головне в людині − 
це «багатство особистості», тобто різноманітність і складність психічних явищ і здібностей. 
Під розвитком особистості він розумів «максимум розвитку здібностей і обдарувань, 
збагачення їх», тим самим вказуючи на рівноправ'я придбаного і потенційного [6]. 
Потенціал, відповідно, − це не лише те, що дано від природи, але і постійно індивідуально 
поповнювана, поновлювана і вдосконалювана система знань, умінь, характерологічних 
властивостей, пов'язана з особовим і особистісно-професійним розвитком і залежна, 
головним чином, від самого суб'єкта. 

Підкреслимо, що у наукових  працях зарубіжних і вітчизняних дослідників 
поняття «потенціал» визначається неоднозначно.  

Основні особливості сучасних уявлень педагогів, психологів та філософів  
на сутність поняття «потенціал» показано в таблиці 1. 
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Таблиця 1 
Уявлення науковців щодо сутності поняття «потенціал» 

Дослідник Основна ідея 
Г.Зараковський, 
Г.Степанова 

Здатність соціуму до продуктивної життєдіяльності в напрямку 
підвищення якості життя всіх його членів і власної стійкості у 
розширення кордонів внутрішніх і зовнішніх умов. 

Б.Ананьєв, А.Бєлкін,  
Л. Виготський,  А.Луріа, 
А.Леонтьєв, А.Маслоу,  
С.Рубінштейн та ін. 

Як природні, тілесні властивості людини, що складають передумову 
розвитку його внутрішнього світу, формування специфічних здібностей 

Є.Зав’ялова Сукупність особистісного ресурсу і рівня розвитку самопізнання, які 
забезпечують процес саморегуляції та самореалізації в змінених умовах 
існування. 

Д.Леонтьєв,   
В.Маралів,  
С.Головін, 
Д Гудінг 

Системне, інтегративне утворення особистості, яке включає ряд 
структурних складових, що зумовлюють: здатність особистості виходити зі 
стійких внутрішніх критеріїв, орієнтуватися у своїй життєдіяльності, 
зберігати стабільність діяльності та смислових орієнтацій на фоні тиску 
зовнішніх умов.  

М.Каган, І. Ашмарін 
 

Інтегральна цілісність природних і соціальних сил людини, що 
забезпечує його суб'єктну потребу в самореалізації і саморозвитку; 
успішність людини в різних видах діяльності в контексті життя в 
цілому.  

М. Алєксєєнко, 
Г. Зараковський 

Ступінь розвиненості здібностей особистості та можливостей їх 
реалізації.  

А.Лазурський  Постійно індивідуально поповнювана, поновлювана і удосконалювана 
система знань і умінь, характерологічих властивостей. 

Е.Зеєр Ресурсні можливості професійного розвитку особистості, її здатність до 
посиленого здійснення професійної діяльності. 

А.Деркач  Спеціальні здібності, постійно поновлювані і помножені 
інтелектуальні, психологічні, вольові ресурси, природообумовлені 
професійно важливі якості, позитивні спадкові чинники. 

О.Бодальов,  
В.Марков,  
Ю.Синягін 

Психологічне явище, що є процесом безперервного самовдосконалення і 
прагнення до досягнення вершин особистісного і професійного розвитку 
людини. 

К.Платонов  Можливість окремої людини реалізувати свої природні завдатки, які 
проявляються в морфологічних і функціональних особливостях будови 
мозку, органів чуття і руху, а також статевих і вікових відмінностях; 
особливості пізнавальних процесів (мислення, уяви, пам'яті та ін.); 
знання, уміння і навички, отримані в результаті як стихійного навчання, 
так і цілеспрямованого навчання; особові якості, сформовані на різних 
етапах  онтогенезу; "структурований" ресурс певної особи, джерело 
можливої дії 

Б.Паригін  Певний рівень психічних можливостей особистості і внутрішньої 
енергії, спрямованих на творче самовираження і самоствердження. 

 

Структурно-змістовний  план  потенціалу,  згідно  з  точкою  зору дослідників, хоча і 
відображає комплекс здібностей інтелекту, комплекс властивостей креативності і комплекс 
особистісних проявів (емоційних, свідомих, вольових, поведінкових), але не зводиться до них, 
а вірогідність прояву потенціалу залежить від особистого прагнення (цілеспрямованості) 
людини повною мірою реалізовувати свої можливості, від ступеня її внутрішньої свободи, від 
сформованості соціального почуття (дієвість, творчість). 

Так, Л.Абалкін, вважає, що потенціал – це «узагальнена, збірна характеристика 
ресурсів, прив’язана до місця й часу» [1, с. 214]. На думку В.Келлє, потенціал – це така 
можливість, яка «втілюючись у дійсності, вдосконалюється, залишаючись вірогідною 
можливістю» [5, с. 13]. 

Зокрема, В.Хомяков, І.Бакум вважають, що «потенціал – джерела, можливості, засоби, 
запаси, які можуть бути приведеними в дію, використані для вирішення якоїсь задачі, 
досягнення певної цілі, можливості окремої особи, суспільства, держави, підприємства в 
певній галузі» [16, с. 11]. 
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На думку Е. Зеєра [2], потенціалу людини властиво змінюватися упродовж усього 
життя під впливом соціального, культурного, екологічного оточення. Сутнісними 
характеристиками потенціалу, відповідно, являються багаторівневість змісту, системність, 
діалогічність, надмірність, динамічність, мінливість. Потенціал концентрує три рівні зв'язків 
і стосунків [2]: ті, що відображають минуле – це стійка сукупність наявних властивостей, які 
накопичені системою в процесі її становлення і обумовлюють здатність системи оптимально 
функціонувати і розвиватися (потенціал як «ресурс»); ті, що репрезентують сьогодення - 
увага акцентується на процесі актуалізації реальних можливостей, їх практичному 
використанні і діяльному застосуванні (потенціал як «резерв»); ті, що орієнтовані на 
майбутнє в процесі функціонування системи відбувається не лише здійснення наявних 
можливостей, перехід з віртуальної форми буття в актуальну, але і породжуються нові 
можливості (потенціал як "зародок" майбутнього розвитку). 

В особистому житті потенціал кожної людини проявляється в тому, як він реалізує 
інтенції свого способу існування: чи здійснює їх повною мірою; чи множить в самостійному 
пошуку наявні індивідуальні засоби існування цих інтенцій; чи забезпечує 
взаємопроникнення інтернаціональних особливостей різного рівня у своєму повсякденному 
житті і інших особливостях, аналіз яких дозволяє судити про міру оволодіння людиною 
якістю "суб'єкта свого життя", міри особистості, що самореалізується. Найяскравіше це 
проявляється в професійній сфері життя особистості, яка включає реальні, існуючі насправді 
аналоги усіх онтологічних рівнів людського буття (біологічний, психічний і особовий 
потенціали). 

Таким чином, аналіз наведених вище визначень свідчить, що більшість дослідників в 
якості властивостей потенціалу, які накопичені системою в процесі її становлення і які 
обумовлюють її здатність оптимально функціонувати, збагачуватися і розвиватися, 
називають можливості, здібності і ресурси. Загальною для представлених досліджень 
потенціалу є його характеристика як системи, що саморозвивається, інтеграція внутрішніх 
ресурсів людини, всього того, що їй належить. У результаті особистісний потенціал можна 
розглядати як сукупність внутрішніх можливостей, потреб, цінностей і засобів досягнення 
поставлених цілей і завдань, що конструктивно впливають на особову і професійну 
самостійність індивіда.  
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Наведемо слова, сказані Г.С.Сковородою ще у ХVІІІ ст.: «… який результат навчання, 
без серця благородного і вдячного? Яка користь від наук без доброї думки?» [20, с. 147]. 

Відтак, питання аналізу й оцінки співвідношення виховання і навчання знайшли своє 
відображення у вітчизняній та зарубіжній педагогічній науці, де обґрунтовуються і 
розглядаються потенційні можливості навчання та конкретних його методів і засобів для 
здійснення виховного впливу на особистість [15; 16; 17; 18]. 

На думку А.М.Бойко, виховання – усезагальна, вічна і постійна категорія педагогічної 
науки, яка розглядається як особистісно-соціальне явище і суспільно-культурний феномен, і 
представляє собою виховну метасистему, що має індивідуально-особистісну і 
загальнолюдську цінність. У свою чергу, результат навчання і освіти −  знання і досягнений 
рівень культури виступають основою і засобами у самовихованні людини впродовж життя (в 
широкому розумінні цього поняття). Звідси академік робить висновок про те, що виховання 
становить внутрішню сутність навчання. Тому педагогіку можна визначати як науку про 
освіту, виховання і навчання [1, c. 9]. 

На наше переконання, запропоноване вище визначення даватиме змогу на єдиній 
концептуальній основі єдності навчання іноземної мови та виховання формувати професійно 
орієнтоване іншомовне навчальне середовище в умовах університету. 

У контексті наших наукових розвідок, увагу привернула стаття Н.О.Федчишин, де 
автор презентує погляди німецького психолога, філософа і педагога Й.Ф.Гербарта 
(1776−1841), вченого, який першим представив педагогіку як науку, але ідеї якого значно 
вплинули на розвиток педагогіки, стосовно принципу єдності навчання і виховання, що тісно 
пов’язувалося з його «ідею виховуючого навчання», яку він теоретично обґрунтував. 
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Мислителі і педагоги минулого, узагальнюючи практику навчання і освіти, вказували, що 
навчання завжди було виховуючим, наголошуючи на тому, що правильне навчання виховує 
особистість [23, с. 212]. Причому, навчання розглядається ним частиною виховання, мета 
якого полягає у вдосконаленні людини [24, с. 12].  

У свою чергу, німецькi педагоги К.Кнопп і М.Шваб дійшли висновку, що 
Й.Ф.Гербарт для розуміння понять «індивідуальність», «багатосторонність», і «характер» 
відповідають такі поняття виховання: 1) керування, яке «приборкує» індивідуальність, 2) 
«навчання розширює до багатосторонності  та підготовлює характер, який виховує» [25, с. 
136]. Побудова волі полягає в навчанні – в цьому криється суть «виховуючого навчання» за 
Й.Ф.Гербартом. Хоча німецький педагог, будучи прихильним «авторитарної педагогіки», у 
своїй теорії «виховуючого навчання» надав процесу навчання «однобічного тлумачення, 
підмінивши складний процес виховання навчанням, не враховуючи впливу соціального 
середовища і значення емоцій у моральному вихованні особистості» [23, с. 215], не слід 
скидати з рахунків той факт, що його ідеї широко розповсюджуються педагогічною думкою 
Європі у ХХ столітті, і стало окремим педагогічним напрямом  (гербертіанство).  

Відтак, сучасні зарубіжні педагоги (Д.Беннер, Р.Болле, Г.Вейганд, Б.Долінгер, 
Р.Коріанд, Є.Марсал, К Мюллер, К.Шторк) зосереджують свою увагу на вивченні 
особливостей естетичного виховання в педагогічній системі Й.Ф.Гербарта, на визначенні 
впливу його вчення на розвиток дидактичної теорії, намагаються повернути ідеї 
«виховуючого навчання» справжній зміст яких полягає не у зведенні виховання до 
навчання, а у механізмі їх взаємодії у цілісному процесі становлення моральної людини, 
сполучним елементом якого слугує категорія «багатостороннього інтересу», яка виступає 
одночасно метою і результатом навчання та головним засобом формування морального 
характеру [2; 26].  

У площині логіки нашого дослідження було варто згадати Й.Ф.Герберта, тому що 
виховуюче навчання в сучасному  навчальному середовищі містить в собі великі резерви, 
хоча, якщо зробити ретроспективне занурення в минуле, то проблема гармонійної єдності 
навчання і виховання активно розглядалася ще з античних часів  (Арістотель, Демокріт, 
Квінтіліан, Платон, Сократ). 

На виховуючі можливості навчання, окремих його методів, засобів звернули увагу 
в епоху Відродження і Реформації в своїх працях Вегіус, Вергеріус, Монтень, Вітторіно да 
Фальєре, педагоги ХV1 – ХVШ ст. – К.Гельвецій, Д.Дідро, Я. Коменський (моральне 
вдосконалення особистості), І.Песталоцці («мета будь-якого навчання полягає у людяності, 
розвиненості і зумовлена гармонійним розвитком сил і здібностей людської натури [12, с. 
317]», Ж.Руссо (виховання й навчання мають бути індивідуально орієнтованими); пізніше – 
Дістервейг (навчання розглядає як складову виховання, де навчальний предмет крім 
освітньої цінності має і моральне значення [3, с. 212−215]). 

Серед перших українських педагогів, які акцентували увагу на взаємозв’язок між 
навчанням і вихованням був О.Духнович (утвердження моралі і духовності людини: 
«Книжиця читальная для начинающих» (1847) − «Азбука», яка стала першим українським 
букварем [4; 6], де молитви О.Духнович переробив на вірші народною українською мовою, 
якими передає моральні настанови для діточок. Пізніше  видає книгу для вчителів «Народна 
педагогія» у 1853 [5], що зробило його відомим педагогом в Європі). 

А також, в історичній ретроспективі, вивчаючи педагогічну спадщину М.І.Пирогова в 
проекції сучасних проблем університетської освіти, зазначимо, що ним було висвітлино 
закономірний характер взаємозв’язку навчання і виховання у статті «Освіта і виховання» 
(1859) [19]). Окрім того, Д.В.Мірошніченко [11, с. 101−103] звертає увагу на те, що 
М.І.Пирогов був прихильником гуманістичних ідей загальнолюдського виховання, 
обґрунтовував свій ідеал високоморальної людини, доводив необхідність моральної освіти 
для всіх людей, причому М.Пирогов визначив два види виховання – загальнолюдське й 
спеціальне, яке повинне виступати після загальнолюдського, з огляду на це, М.Пирогов 
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виступає проти ранньої професійної виучки: «Дайте розвинутися внутрішній людини! Дайте 
їй час, і у вас будуть і моряки, і солдати, і юристи [13, с. 37]». 

Окрім цього, у статті «Університетське питання» М.Пирогов розвиває ідею про 
єдність навчання й виховання як про єдність двох рівноправних компонентів в 
університетському освітньому середовищі: «Виховувати без навчання можна тільки в тому 
віці, коли людина ще безсловесна. Але й навчати, не виховуючи, теж не можливо. Вся наша 
правда, моральність, добро, світло – все це навчання. І навчати, не виховуючи, означає не 
навчати, а робити щось інше [13, с. 372]». До того ж, на думку вченого, справжня наука в 
університеті є наймогутнішим вихователем: «В науці прихований такий морально-виховний 
елемент, який ніколи не пропаде, які б не були її представники. Наука бере своє і, впливаючи 
на ум, діє і на мораль [13, с. 272]», а також «… якщо професор навіть буде німий, але він 
вчить прикладом, на ділі справжній методі заняття предметом – він для науки і для тих, хто 
хоче займатися наукою, дорожче найкрасномовнішого оратора [13, с. 373]». 

Слід підкреслити, що навчання й виховання М.Пирогов пов'язував із дисципліною (це 
питання  дуже актуально постало в умовах сьогодення у ВНЗ). Якщо в університеті нема 
дисципліни, там не може бути ані науки, ані виховання. М.Пирогов пропонував практику 
введення «Правил поведінки студентів». Ці правила повинен знати кожен студент напам'ять, 
а їх виконання тактовно, але твердо мають контролювати всі учасники освітнього процесу. 
Якщо студент порушує ці правила, то обов'язково має бути покарання відповідно до його 
вчинку [11, с. 103]». 

Крім того, варто наголосити, що К.Д.Ушинський затвердив у дидактиці принцип 
навчання, що виховує (єдність навчання і виховання). Якщо розвиток, формування та 
виховання особистості здійснюється в єдності через навчання (яке розглядав як засіб 
виховання), то саме виховання, на думку мислителя, повинно розвивати й виховувати. 
Навчання К.Д. Ушинський вважав могутнім засобом виховання. Наука повинна діяти не 
тільки на розум, а й на душу та почуття [14, c. 104]. Безумовно, таке поєднання залишається 
актуальним і сьогодні в освітньому просторі. 

У своїй фундаментальній праці «Людина як предмет виховання. Досвід педагогічної 
антропології» К.Д.Ушинський [22] акцентує увагу на тому, що від правильного виховання 
залежить майбутнє як окремої людини, так і людства в цілому, тому найважливішим 
фактором удосконалення суспільства є, на його думку, формування духовності особистості. 
У своїй педагогічній концепції педагогічної антропології учений наголошував, що основною 
умовою реалізації антропологічних ідей є єдність навчання й виховання. У статті «Три 
елементи школи» (1867), аналізуючи співвідношення виховання та навчання в різних 
європейських школах, К.Д.Ушинський показав, що розрив між цими процесами загострює 
суперечність усього педагогічного процесу і позбавляє його цілісності й ефективності [7, с. 
2]. 

Відтак, підсумовуючи сказане, зазначимо, що на користь виховання трактували 
зв’язки й залежності понять «виховання» і «навчання» М.І.Пирогов, К.Д.Ушинський, 
О.В.Духнович, Б.Д.Грінченко, С.Ф.Русова, Г.Г.Ващенко, А.С.Макаренко, С.Миропольський, О. 
А. Захаренко та інші педагоги [1, c. 10]. 

Що стосується В.О.Сухомлинського, то він наголошував: «Навчання – це лише одна із 
пелюсток тієї квітки, що називають вихованням у широкому розумінні цього поняття ... [21, с. 
3]». 

Водночас, результати, отримані Т.І.Мацейків [10, c. 28] у процесі розгляду аналізу й 
оцінки сучасної психолого-педагогічної літератури стосовно виховуючого навчання, дають 
змогу стверджувати, що більшість вчених стоїть на позиції позитивно-активного ставлення 
до нього, про що свідчить значний науковий пошук у цьому напрямі (А.М.Бойко, 
З.І.Васільєва, С.Т.Золотухіна, Н.Є.Щуркова, І.Я.Лернер, В.І.Лозова, В.С.Ільїн, О.Я.Савченко, 
Л.В.Стукач, М.М.Фіцула та ін.), де характеризуються підходи до розкриття сутності 
виховуючого навчання: а) навчання як засіб виховання; б) навчання і виховання 
розглядаються як відносно самостійні процеси, але навчання містить значні можливості для 
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виховання особистості; в) навчання і виховання представляють собою єдиний складний 
процес – «виховуюче навчання»; зміст освіти вони розглядають як головний шлях 
здійснення виховання під час навчання; методи навчання – це засоби реалізації виховних 
завдань у процесі навчання.  

Отже, на підставі сказаного вище, можна стверджувати, що сучасна підготовка 
студентської молоді в умовах університету повинна представляти собою комплексну систему 
навчання і виховання майбутніх випускників ВНЗ. 
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Розглянуто інтегрований урок як одну з нетрадиційних форм роботи з учнями 7-8 класів. Подано 
авторські варіанти інтегрованих уроків музики. Коротко пояснюються особливості проведення таких  уроків, 
їх зміст і мета. 
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ХХІ ст. визначається інтенсивними процесами інтеграції освіти в усіх сферах. Вони 
стають реакцією на освітні виклики сьогодення і зорієнтовані на підвищення творчого 
потенціалу людини. Саме завдяки вищезазначеним процесам в освітній галузі, роль 
інтегрованого уроку як нетрадиційної форми навчання значно зріс, оскільки передбачає 
комплексність знань та формування цілісної картини світу.  

Дослідженню наукових та методичних аспектів інтеграції у мистецькій сфері 
присвятили свої праці та наукові дослідження такі передові вітчизняні науковці як: Л.Масол, 
О.Отич, М.Сова, О.Соколова, В.Салій, О.Щолокова, Ю.Юсов. Тоді як проблематикою 
інтегрованих уроків займалися педагоги-практики Г.Поліщук і М.Тука. Їх дослідження 
переважно стосувалися процесів інтеграції у вищій школі та частково охоплювали середню 
ланку освіти. Разом з тим хочемо відмітити, що новаційність сучасного інтегрованого уроку 
музики у зв’язку з освітніми викликами та сучасними потребами загальноосвітніх шкіл на 
практиці виявлено недостатньо і потребує уточнення. 

Мета статті – розглянути практичний аспект проведення інтегрованого уроку 
музики в ЗОШ у зв’язку з потребами сьогодення. При цьому ми пропонуємо авторські 
варіанти проведення таких уроків. 

У мистецькій галузі «інтеграція» характеризується як: «мета та засіб навчання» 
(О.Олексюк) [2], «процес»(В.Салій, М.Сова, Г.Поліщук) [8; 9; 7], «об’єднання частин в єдине 
ціле» (C.Ковтунець, М.Тука) [1; 10]. Вона має вагомий вплив на вдосконалення такої 
усталеної форми навчання як урок. Особливо відчутним цей вплив саме у сфері мистецтва.  
Інтеграційні процеси дозволяють варіювати та осучаснювати структуру, види та типи уроків 
музики відповідно до потреб соціуму. У першу чергу цьому сприяють особливості даного 
предмету, які полягають в тому, що знання отримані на уроках музики завжди прямо чи 



 308

опосередковано будуть забарвленні певною емоцією, оскільки сприймання музичних творів, 
знання про них, неможливе без відчуття та співпереживання, які виникають у школярів.  

На сьогоднішній день у практиці педагогів часто зустрічаються нетрадиційні форми 
навчання, які якісно урізноманітнюють навчальний процес. Серед них великою 
популярністю користуються інтегрований урок. Однак наголосимо, що в останні роки у ЗОШ 
паралельно впроваджується також інтегрований курс «Мистецтво», який якісно сприяє 
інтеграції дисциплін художньо-естетичного циклу, однак кількість годин для засвоєння 
навчального матеріалу по суті зменшується вдвічі. Замість однієї години музичного 
мистецтва та однієї − образотворчого мистецтва (2 години на тиждень), одна година – 
«Мистецтво».  

Вважається, що інтегрований урок − це урок, на якому даються знання одночасно з 
декількох навчальних предметів. Це значно ускладнює завдання вчителя. Вчителі можуть як 
об’єднуватися у відповідні кафедри, спільно готуючись до уроків (урок проводиться двома 
або трьома вчителями одночасно), так і проводити урок одноосібно, інтегруючи навчальний 
матеріал з різних дисциплін [2, c. 230; 3; 4; 5; 6; 12].  Працюючи безпосередньо з учнями, 
М.В.Тука висвітлює питання що стосується методики розробки інтегрованих уроків, їх 
завдання, форми та етапи. Серед основних завдань педагог-практик виділяє такі: підвищення 
мотивації навчальної діяльності за рахунок нестандартної форми інтегрованого уроку, 
розгляд понять(мистецького тезаурусу), які використовуються на різних предметних уроках, 
показ міжпредметних зв’язків та їх застосування при вирішенні різноманітних завдань. 
Причому, форми інтегрованого уроку, на думку вченого, можуть бути різними: 
повторювально-узагальнювальний урок, диспут, гра (КВК, щасливий випадок, поле чудес, 
конкурс, вікторина), театралізований урок, урок-вдосконалення, заключна конференція, 
заключна екскурсія, оглядова конференція та урок-бесіда [10, c.2]. 

У дидактичному аспекті, питання інтегрованого уроку вивчала С.Ковтунець. Вона 
представляє його як шлях до цілісності сприйняття учнями навколишнього світу; як новий 
тип уроку, у якому навколо однієї теми поєднано відомості різних навчальних предметів. 
Разом з тим, виділяє два види інтеграції на уроці – за змістом (залучення матеріалу інших 
предметів) та за способами пізнавальної діяльності (спостереження, мислення, мовлення). На 
власному досвіді автор переконана, що інтегровані уроки сприяють оновленню змісту 
навчання, урізноманітненню форм та методів навчання, підвищенню якості знань, що в свою 
чергу сприяє формуванню цілісного сприйняття навколишнього світу. Серед переваг 
інтегрованого уроку науковець виділяє такі: розвиток творчого потенціалу та логіки учнів, 
спонукання до творчого пізнання навколишньої дійсності, до встановлення причинно-
наслідкових зв’язків, вміння порівнювати, узагальнювати, робити висновки, адаптованість 
учнів до реалій життя, навколишній світ і різні процеси в ньому сприймаються цілісно [1, c. 
2].  

Отже, сучасна дидактика свідчить про великий інтерес до нетрадиційних форм уроку, 
зокрема до інтегрованого уроку, який дає широкі можливості для імпровізації. 

Розглянувши особливості нетрадиційних інтегрованих уроків, ми розуміємо 
інтегрований урок у сфері музичного мистецтва, як таку форму організації навчання, де 
взаємодіють і доповнюють один одного різні види мистецтва, тобто на уроці один вчитель 
проводить інтеграцію різних видів мистецтва, поряд з різними видами діяльності, щоб 
якомога повніше розкрити зміст теми уроку.  

На основі детального розгляду та аналізу такої нетрадиційної форми навчання як 
інтегрований урок, хочемо запропонувати приклади авторських експериментальних 
нестандартних уроків музичного мистецтва для 7−8 класів. Серед них виділяємо:  

1) Урок «Мистецькі судові справи з суддею Музикусуріусом». Серед основних 
освітніх цілей уроку: поглибити мистецькі знання, визначити причини виникнення інтересу 
підлітків до сучасного низькопробного мистецтва та публічно виявити його вплив 
(позитивний/негативний) на школярів. Підготовчий етап до уроку триває 2−3 тижні. Чергова 
експериментальна творча група учнів, яка готує  даний урок звертається за додатковою 
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інформацією та літературою до вчителя музичного мистецтва, художньої культури, 
образотворчого мистецтва, літератури, психолога, вчителя історії. Разом з тим школярі 
використовують інтернет-ресурси та користуються доступом до аудіо- та відео- матеріалів, 
які потім надають у суді. Самостійно, чи з допомогою вчителя обирають форму проведення 
уроку, розподіляють ролі з урахуванням зацікавленості учнів. Кожен  учень готує своєрідну 
доповідь відповідно до своєї ролі, і стає на захист позивача чи відповідача. Зі своєї точки 
зору школяр пояснює ту чи іншу мистецьку ситуацію що склалася. Також учням надається 
можливість доповнювати, чи навіть кардинально змінювати сценарій проведення уроку, який 
спочатку був запропонований вчителем.  

2) Урок «Одного разу в музеї...». Даний різновид уроку пропонується для повторення 
та поглиблення знань учнів. Наприклад: попередньо перед уроком вчитель наголошує на 
тому, що учні повинні звернути увагу на портрети композиторів та їх авторів (тобто вміти 
назвати композитора, який зображений на портреті, та також художника, який його 
намалював. Учням ще можна запропонувати проаналізувати картину та певний музичний 
твір, які об’єднані спільною назвою, змістом чи емоційним наповненням. За кожен експонат 
відповідає окремий учень, який готує невелику цікаву доповідь про нього. Серед експонатів 
можуть бути не тільки картини, але і різні музичні інструменти, одяг певної епохи, різні види 
оркестрів у мініатюрі, ескізи костюмів зірок поп-музики, рок-музики, диско тощо, фрагменти 
з  мюзиклів, ескізи декорацій та ін. Таким чином, учень не тільки засвоює інформацію, 
готуючи доповідь, а й знайомиться з відомостями про інші експонати. 

Зазначимо, що впровадження вищезазначених форм уроків на базі загальноосвітніх 
шкіл м.Києва, м.Мукачева, м.Ужгорода та м.Миколаєва дали якісні результати. Учні-
підлітки  знаходили цікаві факти та відомості про певні мистецькі явища, персоналії митців 
та особливості їх творчої спадщини. Їм надавалася можливість проявити себе, як 
індивідуально, так і в командній роботі. Все це в сукупності мало суттєвий вплив на інтерес 
школярів до предмету. Вони з великим задоволенням брали участь у розробці уроків-
сценаріїв та ретельно готувалися до них, збагачували свої  мистецькі знання за допомогою 
додаткової літератури та мережі Інтернет. 

Отже, швидка змінність інформаційного суспільства та його потреби до освітньої 
сфери висувають нові вимоги, серед яких − перегляд та оновлення практичного аспекту 
проведення інтегрованого уроку музики в ЗОШ відповідно до сучасних реалій. У свою чергу, 
авторські інтегровані уроки музики в даному контексті розширюють спектр різноманітності 
у навчанні та сприяють невимушеному опануванню мистецьких знань. Разом з тим хочемо 
звернути увагу на особливість предмету музичного мистецтва, яка проявляється не тільки у 
формуванні відповідних «сухих» знань, але й гуманістичних якостей людини. Таким чином, 
описані нами нетрадиційні форми навчання сприяють не лише формуванню мистецької 
обізнаності, а й практичних мистецьких знань, які становлять мету інтегрованих уроків. Саме 
це і становить перспективи нашого наукового пошуку у мистецькій галузі. 
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Научный журнал «ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ» (Украина) 
приглашает принять участие в Международных научно-практических конференциях: 

 

Название конференции Дата проведения 
Последний срок 

подачи материалов 

Срок выхода из 
печати эл.версии 

сборника 
Современные научные 
исследования, Montreal, Canada 

27 января 2017 26 января 2017 15 февраля 2017 

Актуальные вопросы современной 
науки,  
Taunton, United States of America 

24 февраля 2017 23 февраля 2017 15 марта 2017 

Стратегии развития науки и 
образования, Namur, Belgique 

30 марта 2017 29 марта 2017 15 апреля 2017 

Научные исследования: тенденции 
и перспективы, Mexico City, Mexico 

28 апреля 2017 27 апреля 2017 15 мая 2017 

Актуальные вопросы современной 
науки, Valencia, Venezuela 

26 мая 2017 25 мая 2017 15 июня 2017 

Приоритетные научные 
направления, Plovdiv, Bulgaria 

30 июня 2017 29 июня 2017 15 июля 2017 

Проблемы и перспективы развития 
научной мысли,  
Pretoria, South Africa 

28 июля 2017 27 июля 2017 15 августа 2017 

Перспективы научных 
исследований, Dublin, Ireland 

25 августа 2017 24 августа 2017 15 сентября 2017 

Наука и практика: инновационный 
подход, Paris, France 

29 сентября 2017 28 сентября 2017 15 октября 2017 

Мировое научное пространство, 
Coventry, United Kingdom 

27 октября 2017 26 октября 2017 15 ноября 2017 

Наука и общество, Roma, Italy 24 ноября 2017 23 ноября 2017 15 декабря 2017 
Наука и образование, 
Nürnberg, Deutschland 

25 декабря 2017 24 декабря 2017 15 января 2017 
 

ТТееммааттииччеессккииее  ннааппррааввллеенниияя  ккооннффееррееннцциийй::  
Секция 1. Экономика и управление национальным хозяйством.  
Секция 2. Международная экономика. 
Секция 3. Экономика и управление предприятием.  
Секция 4. Развитие производительных сил и региональная экономика.  
Секция 5. Деньги, финансы и кредит.  
Секция 6. Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  
Секция 7. Налогообложение и бюджетная система. 
Секция 8. Экономическая безопасность субъектов хозяйственной деятельности. 
Секция 9. Математические методы в экономике. 
Секция 10. Государственное управление, самоуправление и государственная служба. 
Секция 11.Право. 
Секция12. Экономика туризма. 
Секция13. Менеджмент. 
Секция14.Маркетинг. 
Секция15.Психология, педагогика и образование. 

 

Форма участия в конференции – заочная (дистанционная). 
Рабочие языки конференции: английский, русский, немецкий, французский, украинский и др. 
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